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~-Umum . Tüccarların ve Mütahhitlerin Mesleki Organıdır 

t.1EMLEKET 
~ HABERLERi 
llJt 
~I ~" almaya gelen 
l' inan heyeti gitti 

.4ıj Gtii11 " 
~ 'ıı1lda ınubayaa etmek. üzere 
-- ~ah 11

" gelen heyet lzmirin 
~ '1ıtı •ulunden bir miktar tü-

'
~ d •ı "e dün akıam, tetkik

•"aın a h etmek ilzere, Yuna-
t arcket etmiştir. 

"•~ı U.ı ~den İhraç Mad-
94 ,,.lrnız Hakkında 

l~ ' 10rnat istediler 
LL \1iırden feb · · d k" "kt" d" ııı:ııı:nıı rımız e ı ı ısa ı 

trc "• 1 b· " \it ~ .1 pı an ır muraca-
lar0 ~rı münuebatın iokitıfı 

t L fUrler "b . Qlltlt ve ı raç maddel.:rı-
. l'i ında malumat illeomek
ı~lt Carct oduı bu huıuıta 

l'apnıaktadır. 

~anın Yumurta 
~'ı.ı etı Artıyor 
~~llluz Bulııariıtandan 9J8 

•e t t 151,800 keı tal miktarın
~ltı ;~riben iki milyon sekiz 

1•~ td· •ra luymetiude yumurta 
~ •lı:ni~tir. 

t ".ilesinde 1 ı 5, 160 kental 
~~ •braç edilmıtti. Bulııar 

G,lti •rı merkezi Avrupada 
:te "" • ··ı t t le J .. nıurtalarıoa genış o -

t •bet etmektedir. 

~'taydan Sabun 

~ t Gelecek 
t •y 

iL . llıtnteli mahsul ve ma
'tttı .. 
ili.. IOıteren liateye sabun da-

' .. tdilıxıiştir. Verilen mallı· 
• tıtıl a~re, iıkenderuoda 37 biu 
~ ht 1'••1 ıermayeli bir sabun 
11\ ~il f •brikaaı mevcut olduA"u 
-. U, fabrikanın a-ünde lO ton 
t~ , *le •~da 100-200 ton aabun 
~' ~ dıti anlatılmııtır. Bu iti
~-t dat,_Jdan getirilecek bu .a
t.&: .'dil •lu Hatay mallarına tat
·~t ~il ıüııarük tarife1ine tabi 

l11;tır. 

l.t.._, 
ba talar Kepek Ahyor 

~ il .\1 . l·ı" it nıarıya ve İogıltereden 
ı L q"• t 'f.._~llb bca firmalarımıza, muhte-
~tt" at, kepek, ve tiftik için 

) ~tiu;ap~lrnuı bildirilmiıtir. 
~ltrırı bazı mallarımızla 
'likalı iÖrÜnmeleri pi• 

yasamızda bir kaç gündenberi de
nm eden tereddütlü vaziyetler 
tesirden hali kalmamış ve biraz 
salib hareketleri kaydedilmiıtir. 
Almanyaoın eslı:i siparişlerinden 
bir kıımı ihraç ve sevk için ha
zırlanmaktadır. Bu hafta içinde ge
lecek Alman vapuruna hazırlan
mı' olan mallann yükleneceği ha
ber verilmektedir. 

Fındık ve Ceviz 
Piyasası Durgun 

Martın üçüncü haftası içinde 
fındık ve cevi7 piyasıuındaki ha
reketler biraz durgunlaşmıştır. 
Maamafih bu hafta da muhtelif 
Anadolu tiplerinden esmer ve be
yaz iç cevizlerden 22373 kilo ,.. 
blmış ye esmerler 50, beya:ılar 
68-72 kuruş araamda. verilmiıtir. 
Kiloıu 22 kuruştan üç bin kilo 
kabuklu ceviz ile kilosu 86 ku· 

~~,t~'!_b_e~--~in ,~İJCaİI} Jy~·"·v ·""' 
kilo iç ceviz, Nevyorka 8740, Vi
yanaya 5100, Kopenhaga 6480, 
Suriyeye 3200 kilo iç fmdık ihraç 
olunmu,tur. Şehrimiz piyasasında 

20 bin kilo iç ceviz ve 20 bin ki
lo iç fındık ıtoku kalmıştır. 

Zeytln~erlmlz Romen Pi
yasalarında iyi Fiyatlar

la Satıhyor 

Romanya piyasalarında zeytin· 
!erimizin aabşına devam edilmek
tedır. İstekler tedrici surette ar
tmakb.dır. İhracatçılarımızın Ro· 
manyada ~ubeleri vasıtuile dot
rudan dotruya müstehlikle te• 
muta bulunan müesseselere mal 
sattıkları için bu suretle komisyon 
ve sair masrafların azalması müm• 
kün olabilmiştir. Bundan dolayı 

Romanya piyualanoda Türkiye 
zeytinleri Yunan zeytinlerile reka· 
bet edebilecek bir vaziyete gir
miştir. 

Zeytinlerimizin standardı, am· 
balajtannm mükemmel olmaıı, iyi 
seçme malların müsait şartlarla 

gönderilmeıi halinde bu piyasa
lann zeytinlerimiz için daimi ola
catı ve Romanya zeytin ihtiyacı

nın yüzde otuzunun Türkiyeden 
temin edilmesi mümkün olacağı 
aolaşılmışbr. 

~ MUNAKASALAR 

~amirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

lzmir Vakıflar Müdürlüğünden: 

d11~t01~74 lira 34 kuruı bedeli keşifli Ahnıed Ağa mahallesinin 
~ın l' lfuıusi caddesinde kAin Çatalkaya hanının olbaptaki 
''-tt~'Ucibince tamiratı yirmi gün müddetle açık eksiltmeye 

lh ııtır. 
~ •leai S.•.9i9 çarşamba günü saat ondadır. 
ş Uvakkat teminatı lll liradır. 
•t•iıi öarırımek ve d.abıı fazla malumat almak iıtiyenlerin 

vakıflar idare!İne mfiracaatlı ve ihale gün ve !'aatinde de ha· 
zır bulunmaları ilan olunur 

Manisa' aJiliğinden : 

l - Manisadaki kız etitüsünün ikmali inşaat işi 5500 
liralık keşifnamesi üzerine açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi nisanın 4tcü per~embe ·günü saat 11 de 
vilayet daimi encümenind.yapılacaktır. 

3 - Keşif evrakı Vivet Nafıa Müdürlüğünden iste
nilebilir. 

4 - Muvakkat temin. 412 lira 50 karuıtur. 

İzmir Vakıf! · Müdürlüğünden: 
454 lira 41 kuruş bede keşifli hükümet cadde.sinde k!in 

l.31 No lu Hacı Sadullah o:l ve kahvesinin keşft mucibince 
tamiratı 20 gün müddetle aık eM.siltmeye konmuştur. İhalesi 
6.4.39 per~embe güuü uat O dadır. 

Muvakkat teminat 34 ira 10 kuru~tur. 
Şertı.ili giirıurk ve dah: fazla malumat alınak istiyen!eria 

Vakıflar idaresine müracaaları. Ve ihale gün ve saatinde de 
hazır bulııııwalan iliu oluıur. 

Kayıerj 1'afıa Müdürlüğünden : 

İncesu Hükümet konağının iç ve dış sıvası ile yağmurluk 
şap merdiven gibi inşaat kt~~if mucibince pamrlık suretile iha· 
le edilmek üzere ek iltmeye çıkarılmıştır. Keşıf bedeli 2146 li· 
r .@ 2 kw1111tıır T .. li" .. ı •.. ı .. "'"' fi) A n ·;n ... _;ı..; _ _ ı . _ , ı ,M J\Jnf •• 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüiünden: 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat. 
Keşif bedeli 29320 lira olan yukarıda yazılı inşaat As

keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez Satına ima Ko
misyonunca 10 nisan 939 pazartesi günü saat 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname l lira 47 kuruı mukabi
linde komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 
Zl99 lirayı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 10 
a kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı 2 ve 3 üncü maddelerindeki veıaikle muayyen giln 
ve saatte Komisyona miıracaatleri. 

Yukarıda ke~ıt bedelleri yazılı i~ler ayrı ayrı açık ~ksiltmc
ye kanulınuotur. Keşif evrakile şartnameleri Levazım Mtidür
lüğönde görülebilir. istekliler 2490 !la.yılı kanunda yazılı vc!lika 
ve hizalarında gö·t .. ri!tm teminat makbuz veya mektubile be
raber 12.4.9.39 ç&rşamba günü saat 14 buçukta daimi Eneli· 
mende bulunmalıdırlar. 

• ~ • Keşif bedeli 962 lira 55 kuruş olan Beşiktaş Vişne· 
zadede yaptırılacak çocuk bahçesine aid açık eksiltme 3.4.9.19 
pazartesi gününe uzatılmıştır. Keşif evr1&kiie şartaamesi Leva
ı:ım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 iayılı kanunda 
yazılı veısikadaıı başka ten i~leri miıdürlttğünden alacak.lan fen 
ehliy,.t v~sikasile 72 lira 19 kuruşluk ilk teminat makbuz ve· 
ya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14,30 da Dai
mı Encümende bulunmalıdırlar. 

İstanbul Sıbhi Müesseseler A~ttırma ve Ekıiltme 

Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş : Şişli çoeuk lıastahaoeai birinci pn-
yonu tamiri işi. 

Keşif bedeli . • • : 1498 lira 73 kuruı. 
Muvakkat garanti •. : 1 ti liradır. 
Şişli çocuk hastahanesi birinci pavyonunun tamirat iti açık ek-

siltmeye kooulmuttur. • 
Eksiltme 7,4,939 cuma günü saat 15 de Cataloğlunda Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Müdilr)üğü binasında Kurulu Komisyonda ya
yapılacaktır. 

İsteklıler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı hergün 
Komisyonda görebilir!er. İstekliler cari ııeneye ait Ticaret Odası 
...... :ı .... ;ı... ?J.00 cıo ... ı. ı,..~ .. ~~o .,.,.,,), h .. 1..,,.1,.,.1,. VP. bu ise yeler 
me tarihinden h gün evvel İstanbul Vilayetinden almış oldukları 
ve bu işe benzer en az IOOO liralık iş yaptıklarına dair ehliyet ve-
ıikalariyle birlikte beJli gün ve saatte Komiıyona gelmeleri. • 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Gümrük Muhataza Genttl Komutanlığı İstanbul Satınalına 
· Komisyonundan : 

1 - 1500 tane sahra pili 27 .3.939 pazartesi günü saat 11 
de pu;arhğı yapılucaktlr. 

2 - Tahmini tutarı 1140 lira ve ilk. temiaatı 86 liradır. 
3 - Şartnamesi komi'iyondadır. Görülebilir. 
4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat 

Aıılı..atl\ V ı..liliğinJeıı: ve 
deki komisyona gelmeleri. 

kanuni vesikalarile birlikte eski Galata ithalat 
nıukbuzları 

gtimrüğün-

1 - Ke~if bedeli 31200 liradan ibaret bulunan Ankara e= 
naiıa garajı binaın inşaatı 10.4 989 pazaı lesi ıı;ünü saat l!l.30 ~~İıİııllllllllllİ~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~!!iii!~~~~!iiJ 
da daimi encilrntnde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
eksiltmeye konulmu11tur. 

2 - Eksiltmeye girebilmelc için isteklih~rin 2340 liralık 
muvakkat teminat vermeleri ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az 8 gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
iıtida ile vilayete müracaat ederelc bu i~e mahsus olıııak üzere 
vesika al malan ve bıı vP.sikayı ibraz etmeleri ~ıırllır. 

3 - İsteklilerin ticaret oda!ı vesikası, teminut mektnp 
veya makbuzu ve ikiııci ıuadJcd<! yazılı fenni ehliyet vesikaaiyle 
bir}jkto yuk<ırda adı geçen gündr. !aat l 4,~01 az kadar teklif 
mektuplarırıı encümen reisliğine vermelf'ri. Bu işe ait şartname 
ve keşif evrakı her gün nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

• •. ı - Eksiltmeye konulan iş: Etimesğut sıhhat merke·· 
zine yaptırılacak garaj, mutfak ve çamaşırhane bina ve 
tesisatının tahmini keşif bedeli 7247 lira 05 kuruı, muvak· 
kat teminat 543,35 liradır. 

2 - Bu iş ait ıartname ve evrak vilAyet sıhhat Müdllr· 
lüğünde görülür. 

3 - Eksiltme 8 nisan 939 cumartesi giinü saat 11 de 
vilAyet sıhhat Müdürlüğllnde toplanan komisyonca yapılır. 

lıtanbul Belediyesinden : 

Keıif bedeli 
He)beliadada Klavuz ioksğında umumt 
mecra yapılması (Fen işleri müdürlü· 
ğünden vesika) 
Fatihte Başmüezzin sokağı kaldırımının 
eteash tamiri 
Fatihte Okumuı latm aokıiı " ,, " " ,, 

550,85 

1505,35 
17l8,45 

İlk teminatı 

41,31 

112,90 
l29.6J 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : 

Haydarpaşa lisesinde devlet hesabına okuyan yatılı ta
l~be için kumaşı okuldan verilmek üzere 100 takım elbise 
imaliyesi pazarlık suretile ekıiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 28.3.939 salı gllnü saat 15 te Beyoğlu Karl
man karşısında Liseler Satınalma Komisyona binası içinde 
yapılacaktır. İlk teminat 38 liradır. Şartname mektebdo 
görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve ıaatte cari sene Ticaret Odası 
veya · ruhsat unvan tezkeresile birlikte Komisyona gelmeleri. 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı v. s. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen fiyatı 1800 lira olan 30 adet elbiae 

dolabı aç ık eksiltnıeye konulmuştur. 
2 - ilk teminatı 135 liradır. Şartnameıi her gün M. M. V. 

ljatınalma komisyonundan alınabilir. 

3 - İhalesi 8 nisan 939 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltm~ye girmek iıtiyenlerin 2490 aayılı kanunua 

2 ve J maddelerindeki belgelerle ve ilk teminatlarile birlikte 
yukarıda yazılı gün ve saatte M. M. V. satınalma komisyo· 
nunda hazır bulunmaları. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

· Kayseri Kült\ir Direktörlüğünden : 

Paıarören köy eaitınenleri yetiıtirıııe kursuna ait en 
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u gün ilan olunan Münakasalar ve üzayeler Listesi 
------------------.-:...--.-~_, __ - -__ __, _____ 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaal Gün Saat 

A) Münakasalar ·----
ln,aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 
~-=--------------·-------...:---....;.,-------------------Manisa Kız enstitüsünün ikmali inş. Aç. eks. 5500 - 4-4-39 il -

5-4--39 10 -

ISTANBUL 

Ti car t ve Zahire Borsası 

CİNSİ 

-- ---
Fi atlar 

A9ağı 
Kr Pa. 

23.3.939 

Yukarı 

Kr.Pa. 

-~ -- 1 
Gelen J ., 

• 

Çatalkaya hanımn tamiri ,, 1474 35 
Hacı Sadullah otel ve kahvehanesi tamiri Aç. eks. 254 41 

412 50 
111 -
34 10 

!'danisa VaHliti 
lzmir Vakıflar Müd. 
İzmir Vakıflar Müd. 
Kayseri Nafıa Müd. 
İst. Belediyesi 

6-4-39 10 - Buğd. yumuşak 6 - 6 12,5 
sert 5 10 5 12 

Bu~day 

Uo 
Kepek 
Arpa 
Yapak 
Ça\dar 
Kuşyemi 

İç fındık 
Mısır 

Tiftik 
Kıl 

İncesu hükumet konağı tamiri Paz. 2146 12 
Beşıktaşta Vişnezadede çocuk bahçesi yap. Aç. eks. 962 55 
Heybeliadada Klavuz Sok. umumi mecra ,, 550 85 

iıııaah 

Fatibte Başmüez:ıin Sok. kaldınm esaslı 
tamiri 

Fatihte Okunmuş Adem Sok. kaldırım 
esaslı tamiri 

Nafıa garajı binuı inş. 

Garaj, mutbak ve çamaıırhane inşa ve 
tesisab. 

., 1505 35 

,, 1728 4S 

Kapalı :ı. ll200 -
7347 05 

72 19 
41 31 

l 12 90 

12~ 63 

2340 -
543 35 

10-4-39 a kadar 
3-4-39 14 30 

" 
12-4-39 14 30 

" 
12-4-39 14 30 

,, 12-4-la 14 30 

10-4-39 15 30 
S-4-39 il -

Ank. Vilayeti 

" 

Kmkkalede yap. inş. (şart. 147 kr.) Kapalı :ı. 29320 2199 - Aak. Fabr U. Müd. S .• Ank. t0-4-39 il -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Sabra pili : 1500 ad. Paz. 1140 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Elbise imali: 100 takım Paz. 

Mobilya ve büro eşyası, Mufamba - Hah v.s. 

Elbise dolabı : 30 adet Aç. cks. 1800 -

Nakliyat Sofaltma- - Yükletme 
~· -

Erzak ve eşya oakli : 75 t. Aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, 'Makine yağları v.s. 

Odun : 30-60 t. 
Ben~in: 375-1000 k. 
Gaz ; 5ü0-1000 k. 
Tüvenan maden kömürü: 80 t. 
Mazut: 60 t. 

Müteferrik 

Yuvarlak demir, döıt köşe demir, mibavi 
köıe demiri v.s. 

'Demir levha, muhtelif mıktar ve eb atta 
~alay: 1 t. nişadır: ll.10 k. pamuk: 100 k. 
ispirto takımı : 500 ad. 
Cüret römorkörü teknesi tamiri 
Cüret römorkörü makine!Iİ tamiri 
Çimento : 1510 torba 
İnşaat luilaaı : 98000 ad. 
ÇeJik tel 8 m1 m: ti600 k.-10 mım: 8 t. 

5 m/ m : 400 k.-15 m/ m : 1000 k. 
Marailya kiremidi : 90JO ad. mahya kire-

midi : 350 ad. 
Mermer kireç : 20 t. 
Demir saç dolabı : 50 adet 
Çamaşır yıkama makinesi, buz makineıi, 

ve bulaşık yıkama makinesi 
Su teııaatıua ait malzeme 
Çift ailindirli diyafranlı ve çift kollu em-

me tulumba : 12 adet 
El arabası demir tekerlekli : 500 adet 
Alurit : 4~ t. (tashih) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Aç. eks. 

n 

Kapalı z. 

,, 
Paz. 
Aç. eks. 
Paz. 

Aç. eks. 

Aç. eks. 

n 

" Kapalı z. 

Pırinç : 20 t. (temd.) Pu. 
Sığır eti : 4,8 t. (temd.) 
Ekmek, et, sadeyağ, pirinç, k. fasulye, 

.ı;abun v.s. erzak ve aebze: 27 kalem 
Siyah erik : 1,5 t. Aç. eks. 

8) Müzayedeler 
Müstamel çuval : 1020 ad. 
Demir çatı ve cam 
Satuk bava dolabı 

Tırnak, boynuz. ve itkembe kazıntıları 
Otomobil : l adet 
Çam tomruiu 

Bina yıkıntısı 

Paz. 
,, 

Kapalı z. 
Aç. art. 

,, 

,, 

k. o 02 
k. o 27,50 
k. o 20 -

tonu 12 -
4200 -

9947 -

6403 50 
291:18 -
1375 -
498 50 
247 -
~lö -
9~0 -

350 -

7025 20 
1584 -

1250 -
7089 -

1296 -

Beb. o 11 

4500 -

1125 -
---- -

az 15.00ü en çok. 75.000 kilo sikletindeki erzak ve eıyanın 
( t nisan 939 tarihinden 31 mayis 939 tarihine kadar} pa
zarörene nakli 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. Talip olanların 28.3.939 salı günü saat 16 da Kültür 
Direktörlüğilnde toplanacak olan komisyona müracaatları 
ilin olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü l\lerk.tı Satanalnıa Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 4200 lira olan 50 ton mazot Ask.e
ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satıııalwa Komisyonun
ca 10.4.1939 p

0

a.:arteıi günü saat 14 d@ açık eksiltme ile ihale 

86- Gümrük Mubafua Ge Komut. 
İst. SAK. 

38- HaydarJ>aşa Lisesi SAı 

135 - M. M. V. SAK. 

Kayseri Kültür Direk. 

90 - Kayseri Kültür Direk. 
20 63 ,, ,, 
15 - ,, ,, 
72 - İıtanbul Belediyesi 

315 - Ask. Fab. U. Mild. SAK Ank. 

746 03 D. D. Y. Haydarpqa 

480 'n ,, ,, 
448 20 Tophane Lvz. SAK. 
Hı3 12 ,, ,, 
74 n ,, ,, 
lg~ ~0 ,, ,, 
73 50 ,, ,, 

146 - ,, ,, 

38- ,, ,, 

26 25 ,, ,, 
Tapu ve Kadastro U. Müd. Ank. 
DeniLbaok Yalova Kaplıcaları 

527 - Osmaneli Belediyesi 
118 80 D. D. Y. Haydarpaşa 

93 75 ,, ,, 
5~1 b8 Ask, Fab. U. Müd. SAK. Ank. 

a75 - Çaoak. Mat. Mvk. SAK. 
97 20 İzmir Lvı.. SAK. 

8 42 

337 50 

84 38 

Kayseri Kültür ~Direk. 

Selimiye Tümen SAK. 

İzmir İnhisarlar Baümüd. 
izmir Boraa İdare heyeti 
İst. 4 UncG İcra Mem. Küçük 
Parmakkapı Afrika han 

İstanbul Belediyesi 
M. M. V. SAK. 
Devet Orman İşletmesi Karabük 

Revir Amir. 
D. D. Y. 2 ci İşletme A. E. Kom. 

'n-3-39 il -

28-3-39 15 -

ı . .ı.ae ı ı -

28-3-36 16 -

28-J-39 9-
28-3-39 9-
28-3-39 11 -
t2-4-39 14 30 

10-4-39 14 -

10-4-39 15 -

10-4-39 15 30 
28-3-39 14 30 
7-4-3~ 15-

31-3-39 14 30 
31-3-39 14 45 
.w-.:ı-.ıi:I 1.1 -

30-3-39 15 -
31-3-39 13 -

4-4-39 10 -

4-4-39 14 -
10-4-39 14 -

ıo -

54-39 16 -
ll-4-39 10 30 

11-4-39 10 30 
10·5-39 15 30 

l 5-4-30 a kadar 
29-3-39 15 -
28-J-39 9 -

29-3-39 14 -

5 4-39 15 -
27-3-39 ı ı -

28 31·3-l9 

12-4-39 15 -
1·4-39 12 -
3-4-39 14 -

10-4-39 15 -

ediltcelı..tir. Şartname paro.sız olarak Komisyondan verilir. Ta· 
lipleriu ıuuvakkat tewiaat olan 315 lira ve 2490 numaralı ka· 
nunuıı l '~ 3 maddelerindeki veaaikle mezkur gün ve eaatte 

kom1iyona müracaatiarı. 

• 
Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme Umum 
İdaresinden : 

Muhammen bedelerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 
iki grup malzeme 10.4.939 pazartesi günü hizalarında yazılı 
saatlerde Haydarpaşa gar binasındaki Satınalma Komisyo
nu tarafından her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulile aabn alınacaktır. 

,, 
,, kızılca 5 13 

Arpa yemlik 4 15 
,, Anadol dökme - -

Çavdar 3 37 
Bakla İzmir 
Susam O iden 

Arpa Peynir beyaz 
Faıuliyc ince 
Nohut naturel 

·Kuşyemi çuvallı 
İç ceviz yarım 
Tiftik çengelli 

1 

Kıl 

5 31 6 _ Badem 
Yapak 
Kaşer 

Nohut 
Tilki ,, mal 

z. yağı yemeklik 
Yapak Anadol 

,, Trakya 
Mııır beyaz 

,, sarı 

Peynir beyaz taze 

87 -

4 12 4 15 
22 5 25 -
45 -

B. peynir / 
oı, Flatıar 

Butday : Liverpul 
,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa An ven 
Mısır : Londra 

~ - Keten T. " 
,, kaşcr n 

Kunduz 
Fındık G. Hamburf 

• L. 
Keçi kılı 
Poeruk 

.. ·gi ~ 
Bu işe girmek isti yenlerin kanunun tayin ettı .

11
,tl' 

ve her grup için hizalarında yazılı muva.kkat teııı~1 · 
birlikte tekliflerini muhtevi zarflarını eksıltme sa.• ıvı 
birer saat evveline kadar Komisyona vermeler~ asıP 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar b; 
komiıyoa tarafından paraaız olarak dağıtıl~akt• .. ır·.; ~ 

l - Yuvarlak demir, dört köşe demır, nıu•'uf 
demiri vesaire gibi şartnamesinde cins eb'at ye ~eli 
yazılı muhtelif cins demir malzeme muhammen be ~.ı 
lira ve muvakkat teminatı 746 lira 3 kuruş oluP 
zarfla eksiilmesi saat (15) on beşte yapıla~aktır. ıi 

2 - Muhtelif miktar ve eb'atta demır levh\,,~ 
men bedeli 640.i 1ıra 50 kuruş ve muvakkat tet11

1

10,# 
lira 27 kuruş olup kapalı zarfla eksiltmesi saat ( 
"'"., L. ...... J, ... VAOtlacaktır. ----

İslaubul Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonııod~ 
1000 kilo kalay, 100 kılo nişadir, 100 kilo P~ ~ 

mart 9a9 salı ~ünü saat 14,3J da Tovhauede İiıanbtJI 
ıım amirlıği ı:;auoalma komısyonunda pazarlıkla ah11;~ 
Hepsinin tahmia bedeli Z988 lira,. kati ! minatı ~.~ıar 
kuruştur. Şartname ve nümunelerı komııyonda gorll e 
teklılerin ~anuui v~sikalaııte beraber bclJi gün ve sBşll 
misyoua gelwelcrı. 

*' • • 500 ad~t ıspirlo takımı müteahhit nam "" beJ 
alınacaktır. Açık ekıi1tnıesi 7 .4.939 cuma günü sasl. 
Tophanede lsıanbu.1 LevaJun llmirlıği satınalma Koııı1' 
da yapılacı&ktır. lj 

Tahınin bedeli 1375 lira, ilk teminatı 103 lir• 
rnştur. Şartname ve ntlmuuesi komiıyonda görülebilif• I 
!ilerin 1'antırni vesikaları!~ beraber belli gün ve saatte ~o 
na gelmeleri. 

* • * Deniz Levazım Yollama Md. emrinde buluo
110 

rumork.örünün teknı! va makinesi tamir ettirilecektir. ~t 
la ek::ıiltmesi 31.3.939 cuma günü saat 14,30 ve l ' 
Tophanede licnirlik satıoalm.ı komisyonunda yapılıcs.b:tı'~ 
nenin ke§if bedeli 498 buçuk lira, teminatı 74 lira 77 ~ıı 
Makinenin kö~it bedeli 247 lira teminatı 37 lira 5 ~~ 
Şartnamesi ve keşti komisyonda görülebilir. lsteklileritJ 1 
nuni vesikalarile beraber belli gün ve saatte koaıisy011 

mel eri 

Osmaneli Belediyesinden : J 

1 - bksiltnıeye konulan iş ; o~maoeli kazısı sıı t~ 
aid maf,emenin mübayaası işi olup, ke~if bedeli 7025 
kuru§tur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A - Eksil me ~artnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni ve husuıü Ş•Utoame, 
D - Ke§it cetveli. 
htiyeııler bu evrakı Osmaneli Bel~diye dairesiad0 

lirler. . ~~ 
3 - 5.4.939 çar§amba günü saat 15 te Osmanelı 

daireiinde kurulu ekıiltıne komi yonunca yapılacaktı!• 
4 - Ekııiltrne açık eksiltme usulile yapılacaktır. . 1 
S - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 527 Jı'~ 

vakkat teminatı Ü•maneli Belediye veınesine bu i~ içı 
rılması ve bundan başka 1939 Ticaret Odası vesikaııfl1 

olması lazımdır. 



Mtlaalrua Oa~e~tea~ı:.._ ________________________________________________________ ~--~C_u_m_a_24~ 

l l'ıpu Ye Kadaatro Umum Müdürlüğünden: 5 - İstekliler Ticaret odas•nda kayıtlı oldulda"'mft d Pir 
· 'Açık eksiltme ile taşra Tapu daireleri için 50 aded ve ~il\ a göstermel{ mechuriyefr:ıdedi . ler. . 
2~ do~ab yaptırılacaktır ı . . 6 :-.. Ek~iltmeye iş~irak edecekler 24~ suyılı k anunu. ı 
~ - Ekadtnıe niaanın onuncu pazartesi günü saat 14 ıkı ve uç.uncu maddelerınde ve şartnamesınde yazılı vesı
.~ Mlid&rlük Levuım dairesinde teıekkül edecek ~ kalar ve teminatı muYakkatalariyle birlikte ihale saatından 
a bıızurunda yapılacaktır. 9YYel Komisyona miiracaatları. 
· .._ ~lablar kara ıaçtan olursa beherinin mahammen 

Ja h lıra, ıimenı martea double decape olduğuna gö-
4 tadır. 
'lateklilerin mecmuunun mahammen bedeli ize
~ 7,5 pey akçesile ; mezkur gün ve saatte komiı-

1 "'1acaatleri. 
'Şartname ve resimleri ve evsafı sairesi hakkında 

alnıak istiyenler her gün öğleden sonra Umum 
le•azım Müdürlüğüne müracaat edebilir. 

Çanakkale Mat. Mvk. Satınalma Komisyenundan : 

1 - Çanakkale müstahkem birlikleri ihtiyacı için açık 
eksiltme suretile satın alınacak olan 20 bin kilo pirince 
27.2.939 tarihinde talip çıkmadığından on gün uzatılarak 
pazarlığa b1rak1lmışt1 . İkinci pazarlık gilnü olan 15.3.939 
tarihinde talip çıkmadığı cihetle 2490 sayılı kanunun 43 
üncü maddesine tevfikan 15.3.939 gününden 15.4.939 gü· 
11üne kadar bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa bırakıl-
mıltır. 

\' Deniıbank YaloYa Kaplıcalarından : 2 - Mezkur tarihe kadar talipler her gün için Satın-
. tl~Ya kaplıcaları çamaıırhanesi için çamaıır yıkama alma Komisyonuna müracaat edebilirler. 

ı, buz makinesi, bulaıık yıkama makineleri ahna-1 3 - Muvakkat temiaat 375 liradır. Kanuaun 2 Ye 3 
·~~lkadarların her iÜn sabahları saat 10 dan 12 ye 

1 
üncü maddelerindeki vesaikle birlikte taliplerin mllracaatları. 

..... •tada Deniıbanta 4 ilncü katta Yalova kaplıcaları 
1etiıe mliracaat edilmesi. Selimiye Aıkeri Satınalrna Komisyonundan : 

Selimiye garnizonu ve Karadeniz Boğazındaki birlikler 
~ke i erata içis 29 mart 939 çarşamba günü saat 14 te JSOO kilo 

t Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 1 ·ı 
kuru siyah erik eksi tme ı e satın alınacaktır. 

? . Komi8yenundan : lst0klilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte kat'i 
~n edilen bedeli 7089 lira olan 4~ ton Alurit ~ske· teminat paralarile hirlikte Selimiyedeki Sömen Satınalma ko
!Q llar Umum Müdürlüğü M•ukeı Satıoalma Komıayu- rni~yonena gelmeleri. 

le lbayıs 1939 çarşamba giinü saat 15,30 da kapalı zar· ---------------.:a.: . ...-.--wını--·~.--
l' ı~dıl~cektir. Şartname parasız olarak komisyondan Vt· b ) M u~ - z A v E D E L E R 
~ 1Plerin muvakkat teminat olan S31 Jira 68 kuruşu h11· 
lhtktuplarını mPzktir giinde· sad 14.30 a kadar komiı 1 ___________________ .,,,,... ___ _ 

l l•rıneleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun Devlet Demiryolları ikinci İşletme Arttırma ve Ekıiltme 
:ddelerindeki veıaikle rne:ı:kfır gün ve saatte komisyo- Komisyoneııdan : 

tları. idaremize ait Stüde Baiker 928 modeli 4 kitilik ve 6 .. :l Deaıiryolları ve Limanları İşletme U. f dare11inrlf'n : 
tt11 h.anoıeo hedelleri ile mıktar ve evsafı aşağıda yazılı 
.~.bıalzeme ?e ena her grup ayrı ayn ihale -dilme.k 

d.thi ~.939. salı günü saat 10,30 ta Hayıiarp~şada gar ~ı
'1 Undek1 komi:syon tarafından açık eksıltme usulıle 
8'ı ~•cak.tır. 

lıll~ ı1e girmek ist"yenlerin her grupa aic hizalarında ya· 
:"'Q'•kkat . 'b" b· teminat vermeleri ve kanunun tayın ettıpr,ı ve· 

•rlikte ekiiltcne günü saatine kadar komisyona mü· 
rı la bil, oWlZlaıdır, 
lfe ait gartnameler komisyondan paraıız olarak dağıtıl· 

ı . 
2 ld . 

et çift silindirli diyaframla çift kollu emme tulumba 
'tıı bedeli 1584 lira ve munkkat teminatı 118 lira 
"'alhır. . 
Jiı. adet el arabaıı demir tekerleği ; Muhammen hedelı 

'' nıuvakkat temiııatı 93 lira 75 kuruıtur. 

lt_htri Tayyare Fabrika11 Sahnalma Komiıyonund•n: 
'. ~falıda cinı miktar ve ebadı yuılı on kalem intaat 
• •lliıa hizalaranda yazıh belli ,On ve ıaatte lbalui Kayse· 
"- Fabrikuı Sabnalma Komiıyon biııa1ıoda yapdacakbr. 

btlli ıiln Ye aaatte H yazılı munkkat teminat mak· 
~ 2480 1aylı kanunun 3-4 ıayıh maddelerindeki veHiki 
l, a._~uretile Komiıyona müracaattan. 
· -...Z•••ye ait ıutraameler h•r fln Komiıyonda rclrl-

.silindirli milıtamel bir bi1ıek otomobilini• açık arttırmaıı 
talip zuhur etmediğinden on gün müddetle uzatılmııtır. 

30.3.U39 tarihine rastlıyan perşembe günll ıaat 15 de 
Ankara istasyonunda ikinci işletme binasında toplanan Ko· 
misyonda ihalesi yapılacağından isteklilerin kuunun tayin 
t:ttiği vesaikle 15 liralık muvakkat teminat makbuzu Yeya 
mektubunu hamilen muayyen gün ve saatte kadar Komisyo· 
na milracaatları illn olunur. 

Şartnameleri ikinci işletme kaleminden parasız verilmek· 
tedir. 

İıtanbul DefterdarhtJndan : 

Üaldldu: Balaban Glmrilk Muhafaza kulilbeli enkazı 
Çeaıelköyde ,, ,, ,, ,, 
Kanhcada : ,, ,, ,, ,, 
Çubuklu : ,, ,, " " 
Büyülrdere ,, ,, ,, ,, 
Huköy ,, ,, ,, ,, 
Halıcıotlu ,, ,, ,, ,, 
Galata Kürkçükap111 ,, n n ,, 
Galata Kalafatyeri ,, ,, ,, ,, 
Galata Aı.apkapı nokta ,, ,, ,, ,, 
İıtaabul: Tütila ınmrüj"ü iıkele.i yat•ılar Muhafau 

kulilbeai eakaaı : 
ı.taabul Rali iıkelHi yafcılar nokta kulU111i enkazı 
l.tanbal ayazm:a yeui aebze hali arka:ı.ı kulüb11i e~kazı 
Haliçfeneri flmrlk kulGbHinin eakazı 
Balat 

" ,, ,, 

Muhammen 
kıymet lira 

20 
3'.> 
20 
15 
30 
45 
33 
45 
45 
O'l 

20 
O'l 
~ 
4ö 
50 

Mubamm. Muvakkat Aynaıaray 
" ,, • 40 

fiab teminat 
"'ala. olnı H evıafı Mildar1 -l.- K. L. K. 

~~~-------- ----- ----- ~--
e.ıafı dahiliade 415 M3 830 22 62 25 

l_~" ,, 1510 torba 2418 - 181 20 
~l 1 ••1af1 ,, 98000 adet 980 - 73 51 

•ri ao.3.939 ıaat 10, 13 ye 15 te yapılacaktır. 

~~"•da peton yamupk 
l ••ıafa dabiliade 6eoO kilo 

" " ,, " " 8000 ,, 
- " ,, ,, " ,, 400 ,, 
"'-~ . ,, ,, ,, ,, 1000 " 

"Wl1 ~I 3.IQ9 1aat 13 te yapılaeaktar. 

858 -
UMO = 
12-

130 -

'lt..._İdi ey1af ye tar. dab. 9800 adet 810 -

l~~ ,, ,, ,, ,, 350 ,, M -
' 'ç ,, ,, ,, • 20000 kilo MO -

rı 4.4.939 ıaat 10 ve 14 te yapılacaktır. 

141-

6.l 38 

' ~e, et ve Sebze: 

1 le•azım Amirliii Satınalma Komiıyonundan : 
~ir Gaziemirdeki Tayyare birliklerinin aç~ık-ek-

'ti ~ Jle mllnakaaıda bulunan 4800 kilo keıilmiş ıı· 
~•c:ına talip çıkmadığından eksiltme on gün uza

t-;: tai 29 mart 939 çarpmba günü ıaat 15 de Kıt-
1' leYuım Amirliii Sabnalma Komiıyonunda 

ı ... 
a ~ ? alıaıin edilen tutan ı 296 liradır. 
4 ~~ıaab muvakkataaı 97 lita 20 kuruftur. 
~ui her ıtlD komia10Dcla 16rllıbilir. 

452 

İstanbul fÜmrilkleri mu haf aza tetlcililandan kadro harici bıra· 
rakalan yukarıda meYkileri yazılı on alta adet muhafaza n?kta ye 
klilbeainin enkazlara açık arttırma uıulile toptan ıatılacaktır. Şe• 
raitini ötrenmek iıteyenlerin her gGn arttırmaya rireceklerinde 
% 7,5 teminat makbuzlarile 7.4.939 cuma wGnG uat 14,30 da Mili· 
Emlik Miidürlilj"ilnde toplonan Komiıyona müracaatları. 

\Devamı 4 üncü sayfada) 

. ._.----------------------·----------------------
lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Eksiltmeye konulan İf : Haydarpaf& NClmune hutaneai erzak anban 

in ... b İfİ· 
Kqif bedeli : 1994 lira 22 kurut 
Muvakkat ıaraati : 150 lira. 
Hayclaıpqa Nümuae ı..ıtanelİ erıak anban intub iti açık ek· 

ıiltmeye konulmuıtur. 

Eluiltme 29.3.939 Ça11amba pnG 1aat 15 de Catalotlunda 
Sıhhat ve içtimai MHyenet MOdürliltl binuuıda kUl'alu Komİlyon• 
da yapılacakbr. iıtekliler ıartname, proje ve buna batla diter ev• 
rakı her ıün komiıyoncla rörebilirler. 

l.tekliler cari seneye aid Ticaret Odua veaikuile 2490 ıayılı 
kanunda yazıla veıikalar ve bu İfe yeter muvakkat praati makbua 
veya banka mektubu ile birlikte en az bu işe benzer 1000 liralık 
İf yapbtına dair ihale tarihinden 8 ıün evYel İstanbul Viliyetinden 
almıt oldukları velikalaril~ birlikte belli filo ve 1Utte Komiıyona 
ıelmeleri. (1666) 

imtiyaz 1abibi ve yazı itle rl Dinktaril : lımail Girit 

Ba11ldıtı yer: Merku BaumHl c;falata 

- . 

Cinsi Milctarı Muham. B. % 7,5 Te. El silt. 
Lira L. kş. ıekli saatt 

"3,, nevi lilks 
sigara teneke 
kutu 

Sıf teslim 800 60 - açık eks. 14 
veya anbara 
teslim 1111 83 32 

" " 
14 

15.000 adet 
1 Şartnamesi ve numuneleri mucibince yukardn cins 

ve miktarı yazılı bir kalem malzeme eksiltmeye 
konmuıtur. 

11 - Muhammen bedeli sif veya ambara teslim, muvak
kat teminatı, eksiltme ıaatı hizasında g6steril
miştir. 

111 - Eksiltme 7.4.939 tarihine rastlayan cuma glinü 
saat 14 de Kabatatda Levazım Şubesi Mfidftriye
tindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler paraıız olarak her glln sözü geçen 
fUbeden alınabileceği gibi numuneler de g6rllle· 
bilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıa· 
atte % 7,5 giivenme paralarile mezkur Komisyo· 
na gelmeleri. (1789) 2-4 

• • • 
1 -Şartnameıi mucibince 26 1/2 m/m lik verje cinıinden 

120.000 bobin siğara kAtıdı kapalı zarf uıulil eekıilt· 
meye konmaftur. 

il - Muhammen bedeli beher milimi sif (2) kuruı hesabile 
(63 600) lira muvakat teminatı (4770) liradtr. 

111 - Eksiltme I0/4/939 tarihine rastlayan pazartesi gönü 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayat tubesinde· 
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler iter giln s6zü geçen şubeden İzmir ve 
Ankara Başmüdftrlüklerinden 318 kuruş bedel muka
bilinde alınabilir. 

V - Mllhürln teklif mektubunun kanuni vesaik ile %7,5 
güvenme paraıı m:ıkbuzu veya baoka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflar eksiltme günti en 
geç saat 14 de kadar mezk4r Komisyon Baıkanlığına . 
makbuz mukabiliade vermeleri lbımdır. 

(1183) 3-4 

• • • 
l- 27.2.939 tarihinde ihale edilemeyen 250.000 me-t 

re düz beyaz kanayiçe yeniden pazarlık usulile eksilt
meye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat temi
natı 2906 lira 25 kuruştur. 

111- P.ızarlık 30.3.939 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 14 de Kabatafda Levuım Şubeıi Mlldilrln
ğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergiin ıö.zü geçen Şubeden para
ıız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen glin ve 
saatte mezkur Komiıyona relmeleri illn olunur. 

(1701) 3-4 

T. C. Naha Vaklleti 
lıtanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden; 

Sipantın ani 

Memur elbisesi (ceket, yelek, put.ılon) kat 
,, paltoıu (tam Htarlı) 

MGıtabdem elbiıeıi (ceket, pantalon) 
" aıt•r1ız. 

Tahmin 
Milrtar edilen bedel 

80 
50 
30 

960 
500 
150 

MG.tabdem paltoıu (kaput bezinden) 10 40 
tam Htarb 1650 

1 - Muh~mmea bedeli yukarda ıfJıterilea elbiae n paltoların 
(kum•tl•rı idare tarafıaden nrilmek diter harçları milteab
hide ait olmak Gzere) diktirilmeai açık ekıiltmeye konmu,tur. 

2 - Ekailtme 3.4.939 pazarte1i s'lail 1aat 15 de idarenin Tünel 
baıınd• Metro ban bina1ının 8 ·ıncı kahnda toplanacak • rt
brma ekıiltme Komisyonunda yapıl•caktır. 

~ - Ekıiltmeye ittirak lçia iateklilerin 123,75 yüıı: yirmi ilç lira 
yetmlt bet kurufluk muvakkat teminat vermeleri lbımdar. 

4 - Bu ite ait ıartnameler ldareain Lenzım MtıdürliltGnde pa· 
raıız olarak daj"ıtalmaktadır. (1739) 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinıi Mikta11 Mabammen bedeli Tutan hk teminatı 

Elbiıe dikiti 170 kat 650 1105 SJ li1a 

Okulumuzun ibtiyaeı için elb\1e diklti eluilt••Y• konıauıtur. 
Eluiltme 27.3.139 pasarteti rGnl 1aat 14 de UHler Muha1ebecillti 
binuında yapılacakbr. Taliplerin nlmaae ye prtnameleri görmek 
isen okula Ye eluiltmeye ıirmek için de meskur ıüa ve ıaatte 
% 7,5 teminat mektup veya makbadarlle Komiıyona milracaatlH 
ilin olunur. (1568) 4-4 
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Objet de l' adjudication 
l\lode Prix 

tl'adjadicat. eatimatif 
Ca•tion. 
proTlıolre 

Lieu ti' adjadi eation et tlu 
Cahier tle• Claarıeı Jourı Heureı 

.~-------------r~--------------------------.-.- -
A) Adjudications au Rabais 

-~ ....._ ____ 
Constructlons - R6paraflons - Trav, Publlcs-Mat6rlel de t:enatrustton·Cartographle - .. ~.....--- - - ----~--------
AeUv. conıtr. bat. lollitut do jeune1 fil· Publiqae 5500 - 412 50 Vil. Maniıa 4-4-39 11 -

les a Manisa 
Rep. bit. hao Çatalkaya 
Rep. cafe et h6tel H11ei Sadullah 

,, blt. Kona .. j"Ouvernemeotal ine ısu 

Conatr. jardio ponr eofanta A Betiktat 
vı,ne:ıade 

Conatr. caoaliHtion Rue Klavus a 
Heybeli ada 

Repar. fond pave Rue Baımüeuin a F atib 
,, ,, ,, ,, Okumuı idemi Fatih 

Conatr. bit. garage 
lo•tal. buenderie, cuiıine et a-arage i 

EtimrHt 
Conıtr. a Kırıkkale (Cab. eh. 147 P.) 

,, 
,, 

Gre i I''' 
Publique 

,, 

,, 
,, 

Pli cach. 

Pil cach. 

1474 34 
454 41 

2146 12 
~2 55 

550 85 

1505 35 
1728 45 

31200 -
7247 05 

29320 -

!•ctrlcltl-Oaa-Cheuffage Central (lnatallallan at Mat6rlel) 

Ill -
34 10 

72 ti 

41 31 

l 12 90 
129 63 

2340 -
543 35 

2199 -

Plleı de campaıne: 1500 p. Gre i gre 1140 - 86 -

Hablllement - Ch•uasur • - Ttssus - Culrs 

~onfeetion de coılum11: 100 completı Gre a gre 38 -

Ameublem nt pour Habltatl on et Bureaux - Taplsaerle eto. 
~-~-~ -- - - ·----... 
Garde·rohe : aü p. Publique 1800 -

Tranaport • chargemant • d6chargement - .. ..-. --.-....... - --
Traaıport pro•iıion et div. marcbandiıu: Gri i rre 

75 t. 

Cambuatlbla - C•rburant - Hulla• 

Boiı: 30-60 t. 
Benzine : 375-1000 k. 
P'trole: 500-1000 k. 
Mazoule : 60 t. 
Houille tout•venaot : 80 t. 

Dlvera 

Artieles en fer 
Fer en plaqae 
Etaia : 1 t. • amonniacı: 100 k. • eotoa: 

100 k. 
R~p. coque remorquer Curet 

,, macbine du remorqneur €uret 
Pierrcı pour fondement : 415 m3 
Ciment : 1510 HC8 

Briquea : 98000 p. 
Fil en aeier de 8 m/m : 6600 k. • id. de 

10 m/m: 8 t. • id. de5 m/m: 400 k. • 
id. de 15 m/m : 1000 k . 

Tuileı types maraeillo : 9000 p. • ld. ılm· 
ples: 350 p. 

Cbaus: en pierre : 20 t. 
Lampe1 1 alcool : 500 p. 
ArmoirH en tôle d'acior : 50 p. 
Le11lve111e, macbiae pour laver la Taiı· 

1ellea id. pour glace 
Matbiol pour inıtal. d'eau au bourg 

Oımaaeli 
Pompe Hpiraate l double cylindre et a 

double volaats: 12 p. 
BrouettH l rouea en fer: 500 p. 
Alurite : 42 t. (rectifie) 

Provıalons 

Riz: 20 t. (•J·) 
Vlande de boeuf: 4,8 t. (aj.) 
Pain, Tiande, beurre, riz, ıaTon et diTerl 

autre1 proTiıioıı• et l'l'UmH : 27 lota 
Prunea noirt1 : 1,5 t. 

le k. O 02 

" 
o 27,50 

,, o 20 
Puhlique 4200 -

,, la t. 1ı -

Pli caeh. 9947 -

• 6403 ~o 
Gre a rre 2988 -

,, 498 50 
,, 247 -

830 62 
2416 -
980-

350 -
Publiqae la75 -

,, 

Publique 7025 20 

,, 1584 -

,, 1250 -
Pil eacıb. 7089 -

Grf i 11' 
1298 -

Publique 

!) Adjudications .. 
la surenchere a 

Sacı unıea: 1020 P· Gr6 a gre la p. O 11 
Toiture en fer et vitre ,, 
Armoire friııoriflque Publique 

Corneı, oarle•• erin ete. Pil each. 4500 -
Auto: 1 p. Pablique 
Trone1 do Hpiıı ,, 
D•colllbrH de ~ malıoll ,. 1125 -

135-

90 -
20 63 
15 -

315 -
72 -

746 83 
480 27 
448 20 

T4 77 
3.5 05 
62 25 

181 20 
73 50 

146-

38-

26 25 
lf)J 12 

527 -

118 80 

93 75 
531 68 

37~ -
97 ~ 

8 42 

337 50 

84 as 

Dir. Vakoufl lzmir 
Dir. Vakoufı lzmir 
Dir. Trav. Pub. Kay1eri juıqu'au 
Com. Perm. Munioip. i.t. 

,, ,, 

,, ,, 
,. ,, 

Vilayet Ankara 
,, ,, 

Com. Aeb. Dir. Gen. Fab. Mil. Aıık. 

5-4-39 10 -
6-4-39 10 -

10-4-39 
34-39 14 JO 

12-4-.39 14 30 

12-4-39 14 ao 
12-4-39 14 30 
104-39 15 30 
8-4-39 11 -

10-4-39 11 -

Com.Aeh.Comm.Gb.Surv.Douan.İıt. ~7-3-39 11 -

Com. Ach. Lyde Haydarpaıa 28-3-39 ıs -

Com. Acb. Min. DH. Nat. Aok. 8-4-39 11 -

Dir. Culturo Kayaeri 28-3-3a 16 -

Dir. Culture Kayıerl 28-J.39 9-
,, .. 28-3-39 9-
,, ,, 28-3-39 9-

Com. Aeh. Dir. Gen. Fab. Mil. Aok. 10-4-39 14 -
Com. Perm. Muoicip. İıt. 12-4-39 14 M 

l're Expl. Ch. Fer Etat Haydarpafa 10-4.ag 15 -
,, ,, 104-39 15 30 

Com. Aeb. Int. Tophad 28-3-a9 14 30 

,, ,, 31-3-39 14 30 

• • 31-3-39 14 45 
Com. Acb. Fabr. Aviation Kayıeri 30-3-39 10-

,, ,, 30-3-39 13 -
,, ,, 30-3-39 15 -
,, ,, 31-3-39 13 -

,, ,, ~-4-39 10 -

,, ,, 4-4-49 14 -
Com. Aeh. Int. Tophane 7-4-39 15 -
Dir. Gea. Cada.trea Ankara 10-4-39 14 -
Eaux Thermale. Yalova Deni:ıbank 10 -

Municip. Oımaneli 54-39 15 -

l•ro Ezpl. Cb. Fer Etat Haydarpaıa 11439 10 30 

,, ,, 
Com. Ach. Dir. Gen. F ab. Mil. Auk. 

Com. Atb. PJae• Porte Çanak. 
Com. Aeh. Iot. l:ımir 

Dir. Culturo Kayseri 

Com. Aeh. Mil. Selimiye 

Dlr. Prineipale1 Monop. l:ımir 
Conseil Adminiıt. Bourıe lzmir 

11-4-39 ıo ao 
10-5-39 15 ao 

juıqu 'au 15-4-39 
29-.3-39 ıs -
28-3-39 9 -

2g..3-39 14 -

5439 15 -
27-3-39 il -

4'ıne Buroaa Kxecatif İıt. Kücıük 28-31-3-39 10 -
Parmakkapı Afrika han 

Com. Perm. Munieip. lıt. 12-4-39 15 -
Com. Acb. Mlniıt. D~f. Nat. Ank. 1-4-39 12 -
Chef Revire Expl. Forltı Etat Karabuk 3-4-39 14 -
26me !apl. Cb. Fer ltat Ank. l<M-i9 15 -

vıs o ICIEL 
De r Administration Generale des Ch'' 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
l0.000 tonnes de ciment portland indigene d:ııo~. 

estimative de 150.000 Ltq~. seront achetees par vo~e 15 
catimı souı pli cachete le Mercredi 5 Avril 19J9 a 
au local de 1' Arlministration Generale ::1 Ankara. 11~ 

Ceux qu\ desirent y prendre part doivent re~cıı 
PreıidP.n ce de la Commission le jour de l'adj udicııtı~ 
u 14 h. 30 leurs offres, une gdrantie pro\ isoire de 87 

tt Jes certificats exige! par la loi. . Jt 
Les cahicr:> d s charges sonl en venle nu prı~ 

Ptrs. aux Caisses d' Ankara et <le Haydarpa~a. (1847) 

Müteahhitlerin 

Cumarte.i 25.3.939 

Şoae tamiri (Tekirdai Vil.) No 981 ııı·I 
MHa, yazahane, delap v. s. (Orman Fakülteai Miib. 1'0 

Çıralı çam ve l<ölcnar (O. O. Y.) No 990 
Elbi1e maa kasket (İıt. Deniz Ticaret Mild.) No 990 
Süngülük (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 991 
Spor kundura (M. M. V.) No 991 ~ ~o 
Alalı ve eczayı tıbbıye (Devlet Hava Yolları U. Mu~ 
Bodrumda yap. elektrik teaiaatı (Bodrum Beled.) No ~" 
Ceı.a tvi tamiri (Gaziantep Nafıa Müd.) No 996 
Sadeyağ (Malatya Ask.) No 997 
Kuru fa!ulye (Samıun Ask.) No 1003 
Okul biaoaın ın temel inı. (Ordu Maarif Müd.) No 1()03 ı 
• Koyun ve keçi derileri (Çıhanbeyli Hava Kurumu) N° 

Memento des 

Sam di 25.3.939 

Repar. chau11ee (Vil. Tekirdağ) No 981 ~ 
Pupitre, table, armoire ete. (Com. Ach. Faculle Forre•·) 
Boiı de Hpin reain~ux (Cbeminı de fer Etat) No 990 f'J" 
Coıtumeı avec eaaquettea (Dir. Commerce Marit. fst.) 
Chauuurea pour •port (Miniıtere Def. Nat.) No 991 . 
lnıtrumentı et produits pharmaceutique1 (Dir. G6n. ıurı 

No 991 IJ 
lnıtıllation ~lectrique iı Bodrum (Muaicip. Bodrum) ~ 
Rep. mai&on penale (Dir. Trav. Pub. Gaziantep) No 
Bturre (Com. Acb. Milit. Malatya) No 997 
Harieob seeı (Com. Ach. Milit. Samsun) No 1003 ~~ 
Conıtr. fondementl bat eeole primnire (Dir. Culture Or ;I 
• Peaux de ebevre et moutoo (liıur Aviatoa Turqu• 

beyli) No 1004 
Virole de halonoette (Com. Acb. Command. 

Iıt.) No 991 

(3 üncü ~ayfadan devam) 

Ankara Valiliğiaden : 
Muhammen ı . ' keşif bedeli m. tem1~ 

!d~ Parsel Lira K. ~ 
327 16 1200 ~ 
331 2 900 61 ı 
1 - Tıp fakültesi intn edilmek iizere Sıbb•t 

tince istimlAk olunan nümune hastanesi civarı~Oİ 
karda ada parsel ve muhammen keşif bedellerı 1. ı 
!arın enkazı müteahhide aid olmak üzere hedtll' 
arttırmıya konulmuştur. 

2 - İhale 31.3.939 cuma günü saat 15 te 
hkta toplanacak komisyonda yapılacaktır. el 

3 - İhaleye iştirak edebilmek için Nafıa °'ıı 
den alınacak ehliyet vesikası ve hizasında ya'IJ 
makbuzu veya banka mektubu mukabilinde söıtl g 
de komisyona gelmeleri. . b'I 

4 - Bu işe aid şartnameyi görmek ve ıtB ~ı 
iıtiyenlerin defterdarlık mılli emlik müdtırJUjÖ 
caatları 


