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Umum T üccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

a) MUNAKASALAR kliring Muameleleri 
Nasıl Gidiyor 

MEMLEKET 
HABERLERİ inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

döviz olarak Merkez Baokuının 

emrine verilmekte, % 10 u be 
kliring (A) hesabına geçirilmekte· 
dir. 

Kliriog mukavelesi mucibince 
iki tarafın yekditerine sevkettiti 
mallara muameleye merbut nü
muneye muvafık iki müsha mene· 
ıe şehadetnamesi terfik olunmalı· 
dır. 

Türkiyeye ithal olunan İngiliz 
mallarır.ın fazlalığından dolayı kli 
ring hesabının Türkiyede toplan· 
mıt on milyon küsur liralık bir 
blokaj vaziyeti arzettiği ma\Üm· 
dur. Bu sebepten dolayı lngiliz 
ihracatçıları kliring yatan parala· 
ııoı almak için iki sene kadar bek· 
lemeğe mecbur kalmaktadır. İn· 
giltereye mal ihraç eden Türk ta· 
cirleri ise derhal paralarını tahsil 
edebilmektedir. 

irlanda Kllrlngl 

Almanyaya Sahtiyan ve 
Me,ın lhracalt için Ye

ni Permller 

Aaadolunun muhtelif mıntaka

larıııda ve şehrimiz.de keçi ve ko· 
yun derilerinden yapılmakta olan 
yanm işlenmiş metin ve sahtiyan· 
lann yerli ıarfiyatındau başka ih
racat için de talepler artmıştır . 

Bilhassa Alman firmalan bu 
cins derıleıin kendi fabrikalarına 
elverit i oldutunu iÖrerek bir 
müddettenberi bu derilerden al
maktadırlar. 

Son günlerde Alman permi dai
releri bu derilerden yüz bin kilo
dan fazla bir miktann Almanyaya 
ithali için permi vermittir. Alman
yanıo verditi fiyatlar piyaıamız i
çin elverifli görüldütünden ihracat 
tacirlari kilosu 106-107 kuruş a
rasında meşin ve sahtiyan topla
maktadırlar. İlk parti olarak on 
bin kilo iÖaderilmiştir. Her hafta 
onar bin kilu ihracı mümkün ola· 
cakbr. Bu malların içinde ancak 
yüz.de yirmi ikincili bulunması 

prt konulmut-ur. 

Bir Ayhk ihracat ve 
lthalclt Y ekQnu 

lkincik&nun 939 da bir aylık 

harici ticaretimizin mal hacmi 
lı,588 tondur. Bu miktar mallan· 
mız. 20 milyon 864 bin lira tut· 
muıtur. Bunun 11.767.000 li· 
rası ihracat ve 9.097 .000 lirası 

ithalat kıymetini tefkil etmekte
dir. Bu vaziyete göre dıt ticaret 
muvazenesinde lehimize olarak 2 
milyon 270 bi11 liralık bir fark 
tesbit edilmit bulunmaktadır. 

Kıvırcık Yapakları 

Tralıyaom kıvırcık yapaklann· 
dan Almanya için elli bin kiloluk 
bir parti pazarlıkları yapılmıı ve 
kilosu 66 kuruıtan mübayaata bq· 
lanmıştır. Yerli fabrikalarımız da· 
bi ayni fiyattan 115 balya satın 
almışlardır. Ege de on bet gilne 
kadar yeni kırkım bafhyacaaın· 

dan Eie yapaklarını alivre olarak 
şimdiden kilosu 60 kuruştan al· 
mata baıhyau müesl.eseler alika
darlara avans para vermiye bat• 
lamıılardır. Yozgat malı tiftik.le r 
den kılosu 119 knruttan 249 bal· 

İrlanda ile de 15.10.936 tarihin· 
den beri bir kliring mukavelesi 
mevcuttur. Bu sene bu mukavele 
yine temdit edilmezse nisan ayı 

zarfında hitama erecektir. İlü 
memleket arasında mübadele olu· 
nan malların fop kıymeti esaı it· 
tihaz olunmuıtur. 

İrlandaya ıthal olunan Türk 
menıeli malların bedeli ıerbeıt 
döviz olarak Türk.iyede ödenir. 
Ancak bu dövizlerin münhasıran 
Cµmburiyet Merkez Bankasana sa· 
tılması mecburiyeti vazedilmiflir 

ya sablmıthr. 
lsviçre Yumurta stlyor 

Merkez Bankuı, kendisine 
satılan bu dövizlerin yüzde 50 
niabe\ini aımamak prtile, Türki· 
yeye ithal olunan İrlanda menşe· 
U malların bedelini İrlandadaki 
alacaklılara tediye ettırılir. Bu· 
nuo temini için Türkiyeye ithal 
olunan lrlaoda mallan bebelioın 
Merkez Bankasına yatınlma11 mec· 
buriyeti de konulmuştur. 

İrlandadan mal ithal eden ta
ciı lerimiz de Merkez Bankasına 
yatırdıktan paraları lhalen 62v) 
muvakkat rayiçten tevdi ederler. 
Para İrlandada ödendiii tarihte 
banka ıle hesaplaşırlar. 

Türkiyeye mal ıthal edenler
ce mal bedelinin Merkez Banka· 
sına yatırılması ile borçlu borcun
dan kurtulmuf telikki olunmaz. 

lsveç Kllrlngl 

Yeni İsveç kliriniİ 20 kin unu· 
sani 1939 tarihinde batlamıttır. 
1939 senesi sonuna kadar mute
berdir. Türkiye ile lsveç arasında 
viki mal mübadelilına ait tediye· 
ler bu mukavelenin mevzuunu 
retkil eder. Klıring hesapları her 
iki tarafta da isveç kuronu olarak 
tutulur. Merkez Bankası itbalitçı· 
lardan tahsil ettiti mebalitin he
sabını bir Türk lirası mO.avi 3, 10 
isveç kuronu olarak muvakkat bir 
fiyaila yapmaktadır. ltbalit tacir
lerimiz, bor\olarının lsveçte öden· 
diti tarihteki rayice f6re Merkez 
Bankaıile hesaplqırlar. 

Yeni klirio~ mukaveleıi, bu 
pne kadar Türkiyede lsvo~ ibra· 
catçıları namına toplanmıt 3 milyon 
liraya yakıo bloke . paranın taıfi· 

İHiçre hükumeti, Türkiye yu· 
murtalan için sene başında vermİt 
oldufıu 1(,6 tonluk ithal kontenJa• 
mm, licaret nezareti s.ın günlerde 
iki yüz. on iki tuna çıkarmıştır. Bu 
karar İsviçreye yumurta gönderil· 
mesi için ofislere, ihracatçı yumur
tacılara bildirılmi4tir. lsviçıeden 
dahi muhtelif firmalar piyasala· 
nmızdan yumurta fiyatlannı sor· 
mu4lar ve tekı if yapılmasını bil· 
dirmişlerdir. 

Yeni İhracat Talepleri 

Budapeıteden bazı f ırmalar 
Türkiyeden kitre ve zeytioyat sa
tın almak istecıiklerini ve ltalyada 
T orino ıehrinde diter bir firma 
balı imalinde kullaudıfıımıı yüıı 
ipliklerden almak için alakadar· 
larla münasebet tesisini anu etti· 
tini bildirmittir. 

• Takas komisyonu din top
lanarak son haftanın takas mua• 
melelerine ait 70-80 doıyamn tel· 
kikatını bitirmittir. 

yuini temin edecek tesviye tarz· 
lan bufmuttur. Buna göre, TGrki· 
den İsveçe, gerek kliring, gerek 

hususi takas veya deblokaj yo
luyla ıevkoluoacak mallar bedeli· 

oin % 25 kısmı serbest dövis ola· 
rak Merkez Bankasının emrine va• 
zolunur. Mütebaki yüzde 75 ise 
kliriog veya Jıusuıi takas ve yahut 

deblokaj muameleaine esas olur. 
Tilrki7eden l.veçe ıevkolunacak 
krom madeni ve incir bedelleri 

kliringe tahsis olunmuıtur. Tiltln 
bedellui münbaman timdiye ka· 
dar Tlrkiyede toplaomıı bulunan 
ve takriben 2800000 liraya balit 

olan bloke lsveç matlubat•nın kur
tarılmuına huredilecektir. Diter 
bQ«ln Türk malları ancak lauıual 

Ankara Borsası 
27-3-939 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
MiliDO 
Cenevre 
Amslerdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Vartova 
Budapeıte 
Bükret 
Bel~rad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

6.9i 
126.6325 

a.8525 
6.66 

28.49 
67.2'l 
50.815 
2130 

1.0925 
1.56 

Tescil edilmemİf 
5.93 

2.1.7875 
24.9675 
0.9050 
2.9075 

34.62 
30.5675 
23.9025 

ESHA'\I ve TAHViLAT 

İkramiyeli Ergani 20.-
sz 

takas muamelesine meYz.u olabi· 
lecektir. 

Her iki taraf ihracatçılannın 
kartı memleketteki milmeıillerine 
borçlu bulunduklar• komisyonlann 
da kliring h,sabı ile .tesviyesi ka· 
bildir. 

Tilrkiyeye klrring yoluyla it· 
hal edilecek l.veç mallan hususi 
bir listede derpit olunmuştnr. An· 
cak kliring olsun huaın taba ve 
deblokaj olsun bilc&mle muame· 
lit malıa fop bedeli üzerinden ic
ra olunur. Navlun ve siıorta le· 
retleri ise iki taraf kliring mlease 
selerioin delaletile klirinı hesabı 
haricinde tufije olunur. 

iki taraf ta klirit1f buaplanna 
paranın tevdii borcun ödendJtine 
deWet etmeli lUIDI ııliı. 

lçel Vakıflar Müdürliliünden : 

Vakfa ait Gazinonun önllndeki rıhtım dıyarlamaıa tel 
örgll ve diğer inıaatı açık ekıiltme ıuretile yapılacakbr. 

Bedeli keıfi 500 liradır. 
Teminat mikdarı 37 lira M kuruıtur 
Münakasa miiddeti 25.3.939 tarihinden itibaren on het 

gündür kat'i ihalesi t0.4.939 pazartesi gllntl ıaat 15 de 
yapılacaktlr. 

Mezkur inıaatı yapmak iıtiyenler fazla maltımat almak 
arzu edenlerin Vakıflar Mlldllrlllğlne •tlracaatları illa olanv. 

İzmir Lise ve Ortaokullar Satınal•a Komiıyonu 
Baıkanhğından : 

Keşif bedeli 
sesindeki tamirat 
muıtur. 

1088 lira 10 kuruı olan İzmir Erkek Li· 
15 gün mtlddetle açık ekıiltmeye konul· 

Eksiltme 11.4.939 sah gtınll ıaat 15 te yapılacaktır. 
ilk teminatı 81 lira 61 kuruftur. 

Keşifname ve fenni ıartnamesi her gtin KtUUir Direk· 
törlüğünde, tamir yerleri de Erkek Lisesinde görl\lebilir. 

İsteklilerin bu ite ehliyetli olduklannı iıpat eden bel· 
geleri ve teminat alıtlarile birlikte yukarıda yazılı gtln ye 
ıaatte Külttır Direkt6rlllitlnde topı...cak olaa Ko.UJOM 
başvurmalar1 illn olunur. 

Buca Belediye Riyasetinden : 
Bocaya gelmekte o~an içme ıuyunun elde mevcud ye 

Nafıa Vekaletinden taıdikli proje ve ıartnameai mucibince 
havuzdan dahili su tesiıatına bağlamak lzere bia bet yllz 
lira muhammen bedel ile 250 metrelik kumına boru fer
ıiyab ve 1airesi 2490 ıayıh ekliltme ve arttırma kaamM 
tevfikan 25 mart 939 tarihinden itibaren bu kııım mevki 
mtınakaıaya çıkarılmııtır. Şartname ve projeıbıi 16rmek ff 
ana göre pey silrmek tlzere ylzde yedi buçuk temioab 
muvakkata akçesini alarak 8 niıan 9.19 taribiae mlMdlf 
cumartesi günü Buca Belediye EncOmenine mlracut .,ı .. 
mel eri illn olunur. 

Balıkesir VilAyeti Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Balya hükumet konağı ikmali inoaatı açık ekıiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - İtin keıit bedeli 1500 liradır. 
3 - Bu işe aid evrak : 
A - Projeler. 
B - ~""iıt bordrosu, me1aha cetveli keıif hul&aa cetveli. 
C - Fenni ve husuai ıartname 
D - Nafıa yapı itleri genel prtllamesi. 
Olup istiyenler bu evrakı her gün Balıkuir Nafıa Mtıdüı· 

lüğünde görebilirler. 
4 - t.ksiltme 3 l.3.939 cuma gönü saat ıs de Balya hl· 

kdmet konağında Kaymakamlık Odasındıl Kurula Komiayea laa• 
zurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu işe aid 112 liH... 50 kuruıluk munk· 
kat temiuatı Balya mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz 
veya f&yanı kabul banka mektubu ile ihaleden sekiz gün evvel 
vilAyet makamına müracaatla Nafia Nüdürlöğünden alacaldın 
ebliy•t vesikaıını ve Ticaret Odası vesikalarını hamil olarak 
eksiltme Komiıyonuna müracaatları ilin olunur. 

Nafıa V eklletiaden : 

Eksiltmeye konulan İl : 
1 - Manyaı g6lll aeddeleri ve ,..eıatlrl inıaab bfİf 

bedeli 534.977 lira 22 kuruıtur. . 
2 - Ekıiltme 20.4.939 tarihine raatbyan per .. mbe tl

nft saat 15 de Nafıa VekAleti Salar Umum Mlld&rlap S. 
eksiltme Komiıyonu Oduında kapalı aarf mali11e J9P' 
lacaktır. 

• 



Salı 28 Mlinakaııa Gaııete.1 

Bu gün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler istesi 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

- -...--.: 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

İzmir erkek Lisesi binası tamiri Aç. eks. 1088 10 8l 61 İzmir Lise ve Ortaokulları SAK. 11-4-39 15 -
Garaj santralda yap. parke döşeme " 

359 40 27 - izmir Belediyesi 11-4-39 16 -
Tepecık Pazar yerinin kesme taşlarla dö-

" 
4211 - 31 50 ,, 

" 
J 1-4-39 16 -

tettirilmesi : 400 m 2 
Vakfa ait gazinonun önündeki rıhtım du-

" 
500 - 37 50 lçel Vakıflar Müd. 10-4-39 15 -

varlarıoın tel örgü ve diğer inş. 
Balya hükumet konağı ikmali inş. 

" 
1500 - 112 50 Balıkesir Vilayeti 31 3-39 15 -

Su tesisatı için boru ferşiyatı v.s. : 250 m 1500 - Buca Belediyesi 8-4-39 
Kayseri de Katarsöiütler mevkiinde yap. Kapalı z. 100471 43 6273 58 Kayseri Belediyesi 12-4-39 16 -

mubaha inş. 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik santralı için motör 240-250 bey· Kapalı z. 29360 -
girlik-jeneratör, alternatör, tevzi tab-
losu ve bunların teferruatı ve montaj· 
lan (temd.) 

Matbaa lşlerl - Kırtasly~ Yazıhane Levazımı 

Sigara kağıdı 26,5 m/m lik verje cınsın· 
den : 120000 bobin {temd.) 

Siıara kAğıdı 30 tef. : 250JO top 
Sigara kaa-ıdı 28 m m : 150000 ad. 

Kapah z. 

,, 
" 

Mahrukat, Benzin, Makine yal)ları v.s. 

Motorin : 25 t. Aç. eka. 

MUteterrlk 

Havagazı saatleri ayar istasyonu i~in alet Aç. ekı. 
malzeme ye teferruatı 

Dürbün 
Bakır Kazan kalaylattınlması : 80 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Beyaz aabun : 3 t. arab sabunu : 30 t. Aç. eks. 
toz sabunu : 1,5 t. (temd.) 

B) Müzayedeler 

45300 -
7686 -

1750 -

2800 -

~793 -

Çam eşcarı : 65 m 3 m3 5 Oj 
Karışık zahire: 1 IO t. - palamut: 3 t. 

bakla : 1 t. - fasulye 200 k. 
Hayvan : 2 bat 
Ahşap hane enkazı 
Karışık odun : 4000 kental - kanşık fa

sulye sırığı : 10000 ad. 
Yazıhane etyuı 

Aç. art. 

Aç. art. 
,, 40 -

" 

" 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, 
Bayındırlık işleri genel şarnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri 2G lira 75 kurus mukabilinde Sular Umum Müdür· 
lüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 25. 149 lira 
OQ kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin ya
pılacağı günden en az sekiz gün evvel 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. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede ya
.zıh saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

lımir Belediyeeinden : 

Tepecik pazar yeriniu 400 metre tcrbiinde imlası ve be· 
lediyeden verilecek kesme taolarltl clöşettirilmesi işi haıkatip· 
likteki keşif ve ~artnamesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşit bedeli 420 lira olup ihalesi 11.4.939 salı günü 
saat 16 dadır. İ§tirak edacekler 31 lira 50 kuruşluk teminat 
makbuz ile enetim ene gelirler. 

2202 - Aydın Belediytsi 

3397 50 
576 45 

131 25 

İnhisarlar U. Müd. 

" " 
" ,, 

İzmir Belediyesi 

210 - İzmir Belediyesi 

Mersin Piyade Alayı Komut. 
İat. Komut. SAK. 

434 48 D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

24 62 İzmir Orman Çe!irgo Müd. 
75 58 D. D. Y. 8 inci ltletme Müd. 

İzmir. 
İ.st. Komut. SAK. 

3- Ank. Belediyesi 
Belgrad Devlet Orman Revir 

Amirliği 

İst. 3 Üocü İcra Galata Karaköy 
Palas 6 ıncı kat 

22-5-39 15 -

19-4-39 14 -

19-4-39 15 -
19-4-39 16 -

11-4-39 16 -

26-5-39 16 -

30-3-39 14 -

11-4-39 14 -

8-4-39 10 -
11-4-39 16 -

4-4-39 14 -
~-4-39 15 -

14-4-39 ll -

6-10-4-39 12 -

._ • * Garaj santralda yapılacak 85 metre murabbaı parke 
döşeme haşkfitiplikteki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. KPşif bedeli 359 lira 40 kuruş olup i
halesi 1 J .4.939 Salı günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 27 
liralık teminat makbuzile encümene g@lir!er. 

Kayseri Belediye Riyasetinden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş : Kayseride Gültepe korusu 
arkasındaki Katarsöğütler mevkiine yapılacak mezbaha in
ıaatıdır. 

Muhammen keşif bedeli yüz bin dört yüz yetmiş bir 
lira 43 kuruş olup kapalı .zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İş vahid fiat üzerinden verilecektir. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrakı aaıre aşağıda ya-

zılıdır: 
A - Yapı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık isleri genel şartnamesi, 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi, 
E - Fenni şartname, 

F - Keşif ve silsilei fiat cetvelleri, 

G - Proje veaair evrak, 

ISTAN UL 

Ticaret ve Zahire Borsa~ 

================== 27.3.939 

Fi atlar 
CİNSİ Aşağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr.Pa. 

Buğd. yumuşak 

n sert 
,, kızılca 

5 30 6 2,5 
5 10 5 15 

6 ' Arpa yemlik çuvallı 4 16 
n Anadol 

Çavdar 
Bakla İzmir 
Susam 
Peynir beyaz. 
Fuuliye ince 
Nohut naturel 
Kuşyemi çuvallı 
İç fındık Akçekoca 
Tiftik çengelli 

n mal 
z. yaği yemeklik 
Yapak Aoadol 

,, Trakya 
Mısır beyaz 

n sarı 

Peynir beyaz eski 
,, ,, 

,, kaşer 

Pamuk akala 
Pamuk yağı 

taze 
,, 

3 32 3 3S 

5 32 
86 -

115 - J 20 

51 20 53 -
63 - 66 -

49 -
43 20 4 20 

Buğday 
Un 
Ç vdar 
Arpa 
Yapak 
Mereimek 
Kuşyemi 

Tıftik 

Mısır 

Gelen 

B. peynir 
Z. yağı ___./ 

Arpn 
Tiftik 
Kuşyemi 
İç fındık 
İç ceviz. 
Yııpak 

Biden 

~peynir ___.,, 

oı, Flat1ar 
Buğday : Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa An ver 
Mısır Londra 
Keten T.: ,, 
Fıodık G.: Hamburg 

,, L.: n 

C ve D fikrasındaki evraktan başka diğer evra~l• 
liblerine beş lira mukabilinde Belediye Heyeti F nnıYet 
verilir. C ve D fıkrasındaki evrak Nafıa Heyeti fell 
sinde tetkik edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 6273 lira 58 kurıışl~ 
5 - Eksiltme 12.4.939 tarihine raslıyan carşaııı~11 ~ 

saat 16 da Kayseri Belediye Dairesinde müteşekkıl 
diye Encümeni tarafından yapılacaktır. 

6 - Eksiltmiye iştirak edebilmek için Kayseri b~ 
Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonu mahsusunda 
yapabileceğine dair vesika ibraz etmesi ve inşaatın ot, 
müddetince diplomalı bir mühendis veya mimar ve} 
fen memuru istihdamı ve Ticaret Odasında kayıdlı 
ğuna dair senei hali ye vesika ibrazı ve yapı eksilttJle' 
namesinin 4 üncü maddesindeki vasıfları haiz olması Şii 

7 - Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve s•' 
bir saat evvel Belediye Encümen Riyasetine makb11ı 
kabilinde verilecektir. 

8 - Kapalı zarfların ihzarında teklif mektublarııı'~ 
zıhşında ve bu zarfların tevdiinde, posta ile gönder• 
sinde talihlerin 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 üncO I 
delerine ve bu husustaki şartname hükümlerine h11' 

riayet eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Elektrik, Ha vagazı,Kal~rifer (Tesisat v~ 

Aydın Belediye Reisliğinden : 
~ 

1- Aydın Uelediytsi elektrik santralına ilaveteıl 1 
Jacak ~40-250 Leygir takatmda bir motörlc, jeneratö~ 1 ı 
natür, tevzi rablosu ve bunların teferruatı ve monl8J' 
mayıs 939 pazater~i günü saat 15 le Belediye Daimi l:)ı 
ninde ihale edilmek üzere yeııiden kapalı zarf usulile t 

meye konmuştur. 
2- Te~h;atın muhammen kıymeti 29,360 lıradır· 
3- Bu işe aid evrak §unl!lrdır : 
A- Fenni şartname, 
H- Keşifname, 

C- Ek iltme şartnamesi, 
D- Planlar. 
4- Arzu edenler bu evrakı Aydın Belediyesinde ( 

bilirler ve par asız alabilirler. ~ 
5- Eksiltmiye iştirak edebilmek için 2202 Iir8lı 

vak kat teminat makbuzlarını 1939 senesine aid Ticaret 
ı vesikatiı ve eksiltme tarihinden en çok bir hafta e'''; 

Ilı.yet Nafıa Müdürliiğiinden u ulü dairesinde alnunıŞ e 
fenniye vesika11 ile birlikte teklif mektublarıııa Iefiel 
İcab eder. ·~ 

6- Tesisatın ikmal müddeti ihale tarihinden jtl 

on beş aydır. , 
7- Teklif mektublarının ilı ]e gün ve saatinden b~ 

evveline kadar Aydın Belediye Reisliğine (makbuz ıtJ ~ 
linde) tevdii lazımdır. (Postada olacak gecikıneJer 
edilmez.) 



Mhaka .. Ua1et.esı Salı M 
--------------------------------~~~---------------------==-==--

Makina yağları v. s. 

lzmir Belediyesinden : 

lonBelediyenin Dizel motörlü otobfü:lerine satm alıııa
k motorin başkatiplikteki şartnamesi veçhile açık ek
~nuhauştur. Muh:ıınnıen bedeli bin yedi yüz elli li-

P •balesi 11.4.939 Sah günü saat on altıdadır. İştirak 
tlıc Ylz otuz bir Jira yirmı heş kuruoluk trmioat nıak

llrneoe gelirler. 

Komutanlığından : 

n •atın alınacaktır. 
b._ Subaylarından emekliye geçmiş zevat ile ahali 

lunupta satmak isteyenlerin Dürbünleri He Alay 
komiıyonuna müracaat edilmesi ilin olunur. 

İsteklilerin 79,58 liralık muvakkat teminat makbuzları 
ile muayyen vakitte gelmeleri. Mahsul Basmane ambarıda 
ve şartnemesi Komisyonda görülebilir. 

Mahsulün cins ve nev'i 

---------
Karışık zahire toplantı 

,, palamut ,, 

" 
bakla 

" ,, fasulye 
" 

Tahmiui miktarı 
kilo 

------
110,000 

3,000 
1,000 

200 

İstanbul Gümrükleri Batmüdürlüfünden : 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

990 
45 
20 
6 

İhale gönü 7.4.939 mezat kaime No. sı 5969 S markalı bili 
No. lı gayri safi sikleti .3598 kilo ağırlığında 631 lira 12 kurut de
ğerinde toz ve çubuk halinde kükürt MKN 3259 KS 22 K 950 G 
31 Ld. sun'i ipek mensucat MKN 3271; Ks 50 K 500 G 6l L 50 

I Kd ipliği boyalı pamuk mensucat , 1KN 4.l6:2 6 K 870 G 24 Ld ma· 
deni telli i;>ck başörtü MKN a9l6 E G markalı 287 No. 1ı kanuni 

a . havagazı f.ıhı ikaaınra fP~İs edılecrk havagazı sikletı 32 kilo aauhğında .148 lira değerinde ipeği havi yün men· 
~ar ıstasyonıı için sntm r lıı ne k iill't malzeme ve te- sucat MKN 4365 ~3 K 500 G 25 Ld knsarlı pamuk mensucat MKN 
11kAıiplikttki şartneıuesi \eçhile açık 1 ksiltmeye ko- 4386 51 K 28 Ld 43 add müstamel yelek ve ceket MKN 3195 Ks. 

llr. Muhammen bedeli 2,800 lira ulııp ihc.1lcsi l6.S.39 95 K 90 Ld kasarJı pamuk mensucat ı~IKN 4360 J5 K .il L 50 Kd 
ltiQij İ . . . kaaarsız pamuk mensucat MKN 4356 Ks 44 K 500 G 42 Ld ipliği 
kbuz·lsaat ~.6 dadır .. ştırak e iecekler 210 lırahk temı· boyalı pamuk mensucat MKN Jl96 Ks 45 K 4~ Ld iplıği boyat• 

lımir Belediye. ir den : 

1 e encumene gflırıer. pamuk mensucat ihale aünü 9.4.939 mezat K. No. sı 427! Kı 65 
J.ı. K 700 G 46 Ld eski ceket ve yelek, manto ma~lah MKN 4366 Ks 

llbul Ko.ııutanhğı Satınalma Komisyonundan : 54 K 500 G 80 Ld pamuk basma MKN 3314 Ks 32 K 350 G 38 
lbtıtanhk Ld ıpliti boyalı pamuk mensuc•t MKN 43W Ks 2J K 900 G 32 L 
•e nmbar~nm sekse~ tane bakır kazanı kalav, 81 Kd ipliği boyalı pamuk mcnaucat MKN 4363 K• 1,7 K 500 G 

!o Pamuğu verılmek rnretıle kelayJat1ırılucaktır. Pa. 180 Ld ipli{Ci boyalı pamuk mensucat MKM 4357 K• 65 K 58 L 50 
. l'llart 1939 perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. Kd kasarsı:z pamuk mensucat MKN 3315 Ks 35 K 20 Ld kasar11z 

'111 belli gün ve Eaatte Fındıklıda Komutanlık Sa-1 pamuk mensucat MKN 3:!11 Ks 21 K 21 Ld kasarsız pamuk men-
ICornisyo l l · sucat MKN 4.i67 Kı 57 506 G 47 L 50 Kd 2.50 adet müstamel ce-

nuna gı~ me en. ket yelek MKN 4Jı Ks 3ı K 3l Ld 114 adet müstamel yelek ve 
_ ___ _ _ _ ceket MKN 3210 Gs öl Kül Ld iplığı boyalı pamuk alaca MKN 

Demiryolları ve Limanları İşletmeıi Umum 
~ İdaresinden : 
~-~en bedeli 5793 lira olan aşağıda isim ve mik· 

bıı liıte muhteviyatı üç kalem malzeme 1 1.4.939 
••ıt 15 de taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi 

'1 'çılc eksiltme usulü ile Ankarada İdare binasında 
~taktır. 

5!:172 JSC marka 21 No. Ks 1000 K 250 Ld ray üzerinde yürümi
yen a{Caç etya vagonu 1549 sayılı kanun mucibince ve baılarında 
yazılı gunlerde saat 13 de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
Sirkecıde Re-ifldiye caddeıındekı aümrük satış müdürlüğü salonun· 
da açık arturma ile satılır. lsteklılerden malıye unvan tezkeresile 
maim değeri niıbetinde ~o ye .. i buçuk pey akçesi makbuzu aranır 

şartname1er her iÜn dairede görülebilır. Pey akçelerioin •aat 12 ye 
kadar vezneye yahrılması ve bu saatten sonra kat'iyyen pey ka
bul edilmiyecefei pt:fİn para il..: mal almak istiycnlerden bu bel
geler aranmaz. Her gün mütefçrrik ufak eşya satıtlan vardu' Bun
ların liatesi salat salonunun kapısında asılıdır. 

il•te girmek istiyenlerin 434.48 liralık muvakkat te- ........ .....,_~"'""" 
' kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini 

laıt 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 

TEF 5 7 s 5 

fia ileler parasız olarak Ankarada Malzeme clairc
Ydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefiiğinden da-

la mi Mikdarı 

Kg. ........_ 
a.,;-;ab~ 3.000 
Arab sabunu 30.000 
l' Oz sabunu 1.500 

~lıııı Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : 
._._ l»uı Komutanlığı bağlı birlikler ıçın 11920 

balda satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ibaleıi 
939 perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. Mu

h lcı1meti 596 liradır. İlk teminatı 45 liradır. Şart· 
''ıün Komisyonda görülebilir. isteklilerinin ilk 

~kbuzu veya mektuble.rile 2490 sayılı kanunun 2 
llladdelerinde yazılı vesikalarile beraber belli 

hl "•tte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyo
llleleri. 

1 l)"l-t Orman Öwretme Revir i.ıteri Revir Amirlitindeo 

~ ~l~rad ormanını Valide bendi ve Kürtkemeri f()ıeai Ü· 
a~ tctı1 .. 1, 4000 kental karışık yakacak oduo ile 10.000 

~-ulye sırıtı açık arttırmaya çıkarılmıttar. 
brma 14.4.939 tarihine muaadif cııma ıiloü aaat 11 a,, Bahçeköy Orman Fakültesi binasındaki Revir Alım, 

' <>J0 11u tarafından yapılacaklır. 
t. ~llların beher kentelı için tah~in edilen fiat 40 kurut 
illa lbı1aat 120 lira; fasulye sırıklarının beher adedi için 

,. bt "•aklcat tımiaat l lira 25 kurut olup revir vezneaine .. , . 
~~•meyi ıörmek için tatil ıünlerinden maada hergün 

.... ile, •rttırmıya ittiıak i~in de belli filn ve Halle Ko
"eaatltri ilin olunur. 

b ~ • D. yolları 8 ci lıletme MüdUrlflğünden : 
ı:;_iı. Baımane ambarında toplantıdan biriktirilmiş 
"1 llı11i miktar ye nevileri yazılı karııık mabıulAt 

1 llnll ıaat 16 da Alıancakta işletme binasın
komiıyonumuzda açık arttırma ile satıla-

.. .. . -
L Nafıa Vekaıetin <_en ~ 

5.5.»39 cuma günü saat 15 de Aokarada Nafıa Vekaleti binas 
içinde malzeme müdürlüğü odas111da toplanan malzeme eksiltme 
Komiıyonunda 72000 lira muhammen bedellı 6 adet traktör 6 kar 
küreme cihazı ile iki seyyar tat kıran cihazının kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. Eks.ltı:nc şartnamesi ve teferruatı 36oJ kurut 
bedelle malı.eme müdürlilaüuden alınabilir. 

Muvakkat tcmiuat 4850 lirltdır. İıteklilerin teklif mektupların• 
muvakkat teminat ve .ı;arlnamesiude yazılı vesaik ile birlıkte aynı 

gün saat 14 e kadaı mezkur Komiıyona mak'>uz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. (9o7) (1819) 2-4 

İstanbul Erkek Lisesi 5atınalma 
Komisyonundan ; 

ı 4,4 9.19 Sah günü saat 14 de istanbul Beyoğlu İstiklal cadde
sinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyonunca 1888 
lira 18 kurut keşif bedelli Lisemiı.in çatısındaki aydınlık veren kıs
mın tamirab açık ekıiltmeye konulmuştur. Bu işe aid ıartname, mu
kavele ve Nafıa işleri şartnamesıle ketif bülisau mektepte görülür. 
Muvakkat teminat akçesi olan 142 liranın bellı saatten evvel Liseler 
Muhasebeciliti veznesine yatırılması sercktir. 

İsteklilerin bu işe benzer en az bin liralık it yaptıtına dair 
idarelerinden almıt oldutu ve&ikalara istinaden, İstanbul Viliyetin
den eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış olmuı lazım aelen 
bir ehliyetname ile ve 939 yılı Ticaret odası vemikalarile komisyona 
müracaatları. "1785,, 3-4 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan it : Haydarpaşa Nümune hastanesi hemti· 
reler ve aıistanlar koiuşu ilivei inşaatı iti 

Keşif bedeli : 30J6 lira 47 kurut 
Muvakkat garanti : 228 liradır • 
Haydarpata Nümuııe haatanesi hemşireler ve aıistanlar kotu

fU ilivei inpah iti açık ekıiltmeye konulmuttur . 
Ekailtme 3.4.9.19 Pazartesi pnü saat 14,30 da Catalotlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüj'Ü binaaında kurulu Komiıyon· 
da yapılacaktır. 

iste.diler tartname, proje v~ buııa batlı diter enakı her ıün 
Komiayonda görebilirler. 1 

lıtekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı I 
kanunda yazılı belaeler ve bu i19 yeter muvakkat aaranti makbuz I 
veya banka mtklubu ile birlikte ekıiltme tarihinden 8 ıiln evvel 
~stanbul Vilayetinden almış olduktan ve bu ite benzer en az 2000 liralık l 
lf yaptajına dair ehliyet veaikalarile birlikte belli ailn ve Halle Ko-
miıyoaa ıelmelui. ( 1848) l 

1 s tan bul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

ve 

1500 cilt Türk Kodeksinin Tabiye ve teclidiye işi açık ekıilt
meye konulmuttur. Eksiltme 3 4.939 pazartesi günü ıaat 15 de Ca
taloj'lunda ııhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlütü binaaında kurulu 
arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

~5 forma tahmin edilen bu itin beher formasının tabiyeıi 37 
lira ve cilt itinin beheri 120 kuruş tahmin edilmi4tir. 

Muvakkat : Tabiye iti için : 235 lira 88 lr.uruş. 
~aranti. - Teclidiye iti için 135 liradır. 
lıtekliler şartnameyi her gün Komisyondan alabilirler ve numu

nele~i her gün görebilirler. 
istekliler cari seneye ait ticaret odaıı vesikasile 2490 sayılı ka

mında yazılı belgeler ve bu ite girebilmek için baskı itinde kulla· 
mlacak harfler ve numunesinde olduğu gibi 10 puntuluk harflerle 
dizilmiş ve iyi basılmış bir kitap veya yazı numunuile tartnamede 
yazılı evsaf ve taı ifat dahilinde yapılmıt ve ciltlenmit bir kitabı 
"vekaletçe tetkik ve kabul edilmek üzere,, eksiltme tarihinden rn 
az sekiz gün evvel Sıhhat Müdürlfltüne t .. vdi etmeleri ve bu ite 
yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
muayyen gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (1850) 

•imıı.va!;lıııwıırfülif ıımım•1i~ 
;a mr: -

. . .. -· .. .., .. 

Cinsi 

Toz pompaıı 
Amele soyun· 

ma dolabı 

Miktarı Muham. Muvak. 
bedeli teminatı 

Lira K. Lira K. 
------

Eksiltmenin 
Şekli Saati _____ , __ _ 

300 adet 1101,- 82,57 Açık ekıiltme 14,-
12 " 302,40 22,68 " " 14,80 

1 - Resim, şartname ve nllmuneleri mucibince yukar· 
da cinıs ve mikdarı yaz1lı 2 kalem malzeme ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ve eluiltme 
saatleri hizalarında g6ıterilmittir. 

ili - Eksiltme 5.4.939 tarihine rastlayan çarıamba gilnl 
Kabataşta Levazım Şubui Müdüriyetindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname. resim, keşifnameler her gün söıö geçen 
Şubeden parasız alınabileceği gibi toz pompaıı 
nümunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giinde Yo 1,S 
güvenme paralarile mezkGr Komiıyona gelmeleri. 

(1899) 2-' 
•• e 

1 Şartnameleri mucibince (200.000J adet ( 100) ki· 
loluk ve (50.000) adet de (50J kiloluk tuz çuvalı kapalı 
zarf usulile •atın ahnacaktır. 

il ( 100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli 
(46) kuruş, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) 
kuruşdan ( 105.500) lira : muvakkat teminab (7912) lira (50) 
kuruştur. 

ili - Eksiltme 12/4/939 tarihinde çarıamba gOnll ıaat 
15,30 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki A· 
hm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden ve iz. 
mir, Ankara başmüdilrlnklerindeıa ~62~) kuruı bedel mu
kabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mllb6rl6 teklif 
mektuplarını kanuni veaaikle Yo 7,5 güvenme parası mak· 
buzu veya banka teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı 
zarfların ihale"Baatinden bir ıaat evveline kadar Komiıyon 
Baıkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

(1845) 3-4 -~·_,.,,._,.... ... ____________________________________ _ 

Is tan bul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan it : Haydarpata Nümune baatanesinin 
Polikılinik binası tevsii. 

Ketif bedeli : 2398 lira 21 kurut 
Muvakkat garanti : liO liradır. 
Haydarpqa Nümune haıtaneainin Polikılinik binaaı tenli iti 

açık eksiltmeye konulmuttur. 
Eksiltme 3.4.939 Pazartesi günil aaat 15,30 da Catalotlunda 

Sıhhat ve içtima! Muavenet Müdilrlilj'ü binasınd!l kurulu Komiayon
da yapılacaktır. istekliler tartname, proje ve buna batli direr ey .. 

rakı her gün Komisyonda görebilirler. 
İstekliler cari •eneye ald Ticaret Odaaı vuikasile 2490 aayıb 

kanunda yazılı veıikalar ve bu işe yeter muvakkat ıaranti mak
buz veya banka mektubile birlikte bu ite benzer 2000 liralık it 
yaptığına dair İstanbul Vilayetinden ihale tarihinden 8 gün evvel 
almıt oldukları ehliyet vuikalarile birlikte belli gün ve saatte Komi-
syona gelmeleri. (1851) 

Cağaloğlu Erkek Ortaokolu Satınalma 
Komısyonundan : 

7 .4.9.19 cuma pnü saat 15 de İat. Beyotlu l.tildAI eaddHiade 
349 numaralı binada Liseler Mubascbeciliti11de toplanan okul Ko
miıyonunda 2180 lira 40 kurutluk ketif bedelli okulumus tamiratı 
açık eksiltmeye konmuıtur. Bu ·te ait 11rtname ve Nafıa teraitl 
okulda ıarülür. 

lık t&miuat 164 lira olup eksiltmeye lttirak edecelderia eD H 

1000 liralık bu ite benzer it yapbldarına dair eksiltme rOntladea 
8 ıiln evvel lstanbul Viliyetlndea alıamıt ehliyet ve 1939 yılı Ti· 
oant odası nsikalarile belli ıGn n .. atte teminat makbuzile Ko• 
milJODa ıelmelwt. (1919) 1-4 
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Cahier du Cbarıeı Jours Heures d'adjudleat. eatimatlf previıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Conatructlone - R6paratlone - Trav, Publlcs-Mal6rlel de Construcllon-Cartog~~phla 

R6par. blti11e lycee garçonı lzmir 
Conatr. pave en parquets au garare cen

tral 
Pavage avec dH pierrea de talllo de l'em· 

plaeement du muehe de T~p .. ik: 
400 m2 

Cl6ture en fil dea murs du qual ıiı de
van le eaaino de1 V akouf et autre. 
cıonıtr. 

Aehe•ement conıtr. konak ıouvernemen
tal Balya 

PoH tuyau:ıc ete. pour inıtallation eau : 
250 m. 

Conatr. abattolr l KayHrl (cah. eh. L. 5) 

Publique 
,, 

,, 

,, 

n 

Pli cach. 

1088 10 
359 40 

420 -

500 -

1500 -

1500 -

100471 43 

l!tectrlcll•·B••·f:hauftage Central (!nstallatlon et Mat•rlel) 

Moteur de 240-250 C.V. pour centrale e· Pli cach. 29360 -
lectrlque, ıenerateur, alternateur, ta· 
bleau de diıtribution y comprlı mon· 
taa-e 

Travaux d'lmprlmerle- Papeterl• 

Papier a clgarette1 de 26,5 m1m de la Pli cach. 
qaalit' verger: 1200UO bobine. (aj.) 

Papier a clrarettu : 25000 paqueb • 45300 -

• ,, ,, de 28 m/m : 150000 p. ,, 7686 -

Combuallble - Carburanl - Hullea 

Motorine : 25 t. Publique 1750 -

Dlvera 

lnıtrumenb, materlel et acce11oireı pour Publique 2800 -
Station de preciıion du compteuu de 
raz a air 

Jumellu 
Etamage ebaudron ea cuivre: 80 p. 

flrovlalona 

Suon blanc : 3 t. • ld. noir : 30 t. • id. en Publique 5793 -
poudre : 1,5 t. (aj.) 

B) Adjudications a la surenchere 

Boiı de Hpin: 65 m3 le m3 5 05 
C,r,alea m'laogeeı : 110 t. • valonn6e: 

3 t. • flve : l t . • haricots • 200 k. 
Decombrea de maison en boiı 
B.>iı melang6 : 4000 quiotaux · poteaux 

melangeı pour haricotı : 10000 p. 
Meublu de bureau 

Chnaax : 1 t6tu 

Publique 

,, 
n 

,, 

" 

(3 üncü sayfadan devam) 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan : 

40-

Bir borcdan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine ka· 
rar verilen yazıhane eıyası 6.4.939 per§embe günü saııt 12 den 
14 e kadar Galata Karaköypalasta 6 ıncı katta ve muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 10.4.939 pazartesi 
günfi ayni saat ve mahalde açık arttırma suretile satılacağı 
ilin olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Yanan Üsküdar adliye binasının emanet dairesinde mah

fuz 916 kalem muhtelif oinı eşya muhammen 237 lira 30 ku
ruı bedel üzerinden açık. arttırma ile toptan satıın l.:onulmuı· 
tur. Satıı 11.4.939 ıalı günü saat 14,30 da yapılacaktır. İı· 
teldilerin teminat makbuzlarile birlikte mezkur gün ve Hatte 
Milli Eml!k Müdürlüğünde toplanan komiıyona müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Birinci muhabere alayı hayvanlarından çürüğe çıkarılmış 

iki bat hayvan satılaca~tır. Aleni arttırması 4.4.939 sah günü 
ıaat 14 te yapılacaktır. İsteklilerin beJli gün ve saatte Fındık
lıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

81 61 Com Acb. Lyceeı Ec. Second. lzmir 11-4-39 15 -
27 - Municip. lzmir 11-4-39 16 -

31 iO .. 11·4-3U 16 -

37 so Dir. Vakoufı Vil. l~el 10-4-3Q ıs -

112 50 Vilayet Balikesir 31.3.ag 15 -

Muaicip. Buea 8-4-30 

a213 as ,, KayHri ·~·4-39 16 -

2202 - Muaicip. Aydin 22-5-39 il -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 19.4.39 14 -

3397 50 ,, 
" 

19-4-39 15 -
576 45 ,, ,, 19439 16 -

131 25 Muaicip. lzmir 11-4-39 16-

210 - Municip. lzmir 28-5-39 16 -

Command. Regiment Infanterie Merıin -
Com . Acb. Comm. Milit. İat Fınciıkh 30-3-39 14 -

434 48 Adm. Gen. Ch. P'er Etat Ank. 11-4-39 14 -
Bur. E:ıcp. Haydarpata 

24 62 Dir. Foratı lzmir 8-4-39 IO-
75 58 Seme Exploit. Cb. Fer Etat lzmir 11-4-39 16 -

3- Municip. Ank. 5-4-39 15 -
Cbef Revir F or~ta Etat Belgrad 14-4-39 11 -

3~me Bur. Edcutif lst. Galata, 6, 10-4-39 12 -
KaraklSy Palu 6eme ~taa-e 

Com. Aeb. Comm. Mllit. Fındıklı 4-4-30 14 -

İzmir Orman Çevirğe Miidürlüğünden : 

Torbalı kazHının Bığkızılca nahiyeıl civarında bulunan Dev· 
let Ormınındao çürük dahil olmak şortiyle 65 metre mikap çam 1 
eşcarı 15 gün müddetle ıerbest arttırmaya çıkarılmıttır. Beher m•· ı 
tre mikabının muhammen bedeli ö05 kuruıtur. Teminatı muvakka· 
teıi 24 lira 62 kuruttur. 

Arttırmaya 24.3.939 tarihinde çıkarılmıt olması itibarile iha
lesi 8.4.939 tarihine miiladif cumartui gGnG ıaat 10 da lzmirde 
Gazibutvarında Demirelli hanında orman çevirme mildürlügünde 
yapılacaktır. Şartname projeleri çevirre Müdürlü~ünden parHız 

verilir. Fazla taflilit almak lıtlyenlerin çevirğe Mildilrlüğüne mil· 
raca•tları ilan olunur. 

Cinai 
Ahıap hane 

Ankara Belediyesinden : 

M. B. Muv. T. 
Mahallesi Ada Panel Lira 
Duatepe !85 32 40 

Lira 
3 

Yukarda muhammen bedeli yazılı a.hşap hanenin enkazı 
arttırma suretile satılaoaktır. İhalesi S.4.939 çarşamba günü 
saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin İmar Müdürlüğünde müte· 
ıekkil komiıyona mürıcaatları. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Çarşamba 29.3.939 

Kum (İst. Beled. Sular İdaresi) No 985 
Karbonat dö sut (O. D. Y. H. paşa) No 989 
Beozin tankı (M. M. V.) No 993 
E.skişchirde üç hangar ioş. (M •. M. V.) No 993 rJ 
* Vefat eden eşhasın eşyaları (lzmir Memleket Hast.) No 
Bekçi elbisesi (Akhisar Emniyet Müd.) No 994 
Alman koku (İııt. PTT. Müd.) No 994 
Erzak ambarı inşaatı (İst. Sıhhi Müe&1.) No 996 
Samsun istasyon binası inşaatı (D. O. Y. Ank.) No 996 
Lacivert yün kumoş (Kabataş Liıesi) No 996 
Siyah vidala iskarpin ( n ,, ) No 996 
Kandilli kız lisesi tamiri (Liseler Muhasebeciliği) No 996 
Zeytin yoi'ı, nohut ve sabun (Tophilne Lvz) No 997 
Afyon PTT. binası kalorifer te!lisatı (Afyon PTT. Müd.~ N~, 
Çıplak bııkır tel, kııblo, fincan v. s. elektrik malzemesı ( 

Beled.) No 1000 .. . • .. rl 
Heybeli da sanatoryomu asnnsor ınş (ist. Sıhhı Mues~) ~ 
Kurulma evi inşantı (Malatya Meyvecelık istasyonu Mud.) 
Sığır eti (izmir Lvz.) No 1006 
Siyah erik (Selimiyc Tüıneııı) ~o 1006 
• Yazıhane eşytıs ı (fr.t. 5-ioci icra Mem. No 1007 
Camekan tamiri (Dahiliye Vek ) No 1007 
Meıe telgraf direği (Sinop P fT. Müd.) ~o I037 fıı'' 
KtUtür park fuarında sergi 1arayı inş. (lzmir Belediye ve 

mitcsi Reisi.) No l008 
• Kerestelik servi ağacı (Bornov Beled.) No 1008 
• Çınar odunu ( ,, ,, ) No 1008 

Memento des Fournisseur$ 

Mercredi 29.3.939 

Sable (Adm. Enu:ıc Municip. lst.) No 985 
Carbooate de ıoude (Ch. fer Etat H. paşa) No 989 
Tanks de benzine (Min. Def. Nnt) No 993 
Coııstr. 3 haı:ıgors ıi Eskişehir (Min Def. Nat.) No 993 1 
• Objets des personnes decedeea a l'hôp. (Hôp. Regio0 ' 

No 993 
Habita de gardiens (Oir. Surete Akhisar) No 994 
Coke Allemand (Dir. PTT. lst.) No 994 
Coutr. depôt provisons (Etabl Hygiene lıt.) No 996 """" 

• batisse atation Samsun (Ch. fer Elat Ank.) No ~ 
Etoffe en laine bleue (Lycee Kabataş) No 996 
Escarpinı noirs ( " ,, ) No 996 1 
Repar. Lyde Jeunes Filles Kandilli (Comptnb. Lyceeı) N; 
Huile d'olivea, pois·chiche d savon (lnt Tophane) No ~ 
in.tali. chauffage centrale halisse P J T. Afyon (Dir. PT ' 

No 998 
tf• 

Fil en cuivre nu, cable, isolateurs et autres articles elEC 
Menemen) No 1000 ·~ıı' 

Cooıtr. asceoseur aoatorium Heybeliadn (Etabl. Hyt' 
No 1003 ~ 

Constr. maison desscchement (Dir. Station Fruits Malatyıı) 
Viande de breuf (lnt. lzmir) No 1006 
Prunes ooire1 (Div. Selimiye) No 1006 
• Meuble de burenu (5 eme Burenu Executif lıt.) No ıoo1 
Repar. vitrine (Ministere lnt~rieur) No 1007 'f. 
Poteaux telegraphiques en bois de ebene (Oirection pf 

No 1007 
Constr. pnlais exposition a la foir de Kültürpark ( Prcııid• 

et Comite Foire hmir) No 1008 (iJS 
• Cypres pour bois de constr. (Muoicip. Bornova) No l~ 
* Boiı de peuplier ( ,, ,, ) No l 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünde~ 
Muhammen bedeli 40,000 lira olan takriben z, O 

hurda bandaj çeliği 10 nisan 1939 pazartesi gUJ-
15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binası 
tırmaya konulmuştur. ~V 

Bu işe girmek isti yenlerin 3000 liralık muVB ·pi 
minatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerJ ~ 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğinde verll' 
zımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve HaydarP'~ 
nelerinde satılmaktadır. 

-- ./ 
imtiyaz sahibi ve yazı iıleri Direktöril: bmail Gir1

1 

Baııldıtı yer : Merkez Basımevi Galata 


