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Umum üccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

E:MLEKET 
HABERLERİ 

'llcııı ~"" )Ilı MUnasebetlle lunur de~ecede yükselme görül-
•n&atan ve ltalya müşlür. iç cevizlerden kilosu 87 
~.. kuruştan 3125 kilo satılmıştır. Pi-

~ "1urta Ahyorlar yasamıza 6lfı0 kilo ceviz gelmiş 
0dolcaı \ ve Çekoslovakyaya 3750 kilo ih-

ı ._.. arın paskalya yor- 1 F 'loaıeb .
1 

• raç o unmuşlur. mdıldardan altı 
. etı e pıyaeamızdan b' k'l b f . lllıltta d ın ı o adem ındık kılosu 77 

d r a yumurta toplan- k b' ·ı · 
1 

ır. y . i uruştan, on ın kı o ıç fındık, 
S unanıstan ve talya 89 20 k . IGnde b • h 

1 
, uruştan uhlmıştır. Pıyasa-

"e ._ n erı azır anmakta 29- k·t · f · . ~011tr 
1 1 

. • mıu a ı o ıç ındık gelmış, 
-.ıı.._1 ° muame elerı ık- Marsilyaya 10 bin Viyana a 1 O 
, it f bulunan yumurtaların b. K"' · . ~ a ... •ki devam etmektedir. dıkn, . h osten.ceye 2 bın ~ılo ıç f ın-

"Ode IOOO ı ı raç o unmuşlur. lstanbulda 
ot •d· undık yumurta t k ı k 10 b. k'I · · . ılııı· t• H " • o o ara ın ı o ıç cevız 
tit ış ır. avaların mu- 15 b. k•t · f d k 

11 
"-tıj A ın ı o ıç ın ı mevcutlur. 

~ nadoludan fazla 
~Çt ftlnıeıioe yardım etmiş- ~..,..,,..__ 
'- lQ 

11 
•ene bu ayda ihraç •• 

,,~~·~ daha az ve fiyatlar BUtUn GozlUk Satanlar 
~ '°•r·ı lctır. Geçen sene 19 Kurs Görecek 
- 1 •11 d 1 t lt ıan ıklar, Yunania-

1 
. • 

•lyaya 2
4 

r f l Memleketlmız dahılinde göı 
L ihracat dıra ıyatda 18

: lükçülük badema ancak ruhıatna· 
~p,l'i l ın evam e ecefrı . . . 
-, htin h - tt ,.. h me ıle yapı\abılecektır. Bu hususta 

til er ruu ar ı6 ı a· b. k - h "-•lcted' ır anuıı layı a111 hazırlanmış ve 
ır. L _ bugün Büyük Millet Meclisine ve-

-,..Jte rilmiştir. Bütün ııfülükçüler için 
I~ reye Eldiven kuralar açılacaktır. "l .-_ç Ediyoruz 
'iti ... • 
tlcii ltden bir firma, yaptığı 

~~nlerden Londraya nü-
Ankara Borsası 

~01ldererek eldiven ihracı 
~r .:de bulunmuştur. Nü-

30-3-939 

tl ndrada be~enilmiş ve 
ÇEKLER 

ile ~Ylltulmuştur. Londra 
~tı~lenıniş deri eldivenler- Nsvyork 

Y• göndermek 6:ıere Paris 
·~aı_' baılamııtır. Eldiven Milarıo 
~ it~tıde. çahtan baı.ı işçiler Cenevre 

dııtı ka~radıklarmdan fabri- Amslerdam 
'Yrılarak şahıi tetebbüa Berlio 
•tıı l .ı-,d hlıt ar ve imalita ko- Brüksel 

ı:ı, ır, Muamele vergisinden 
~bb· olan küçük sermayeli 
'-~er büyük imalathane-

Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrit L'd le bile başlamışlardır 

~li: olan dikişli eldivenle· 
)et ~kas primleri bugünkü 

'ttit• "-1t bq nisbetini mu ha· 
illi"-~ takdirde İngiltereye mü· 

' -.;~a eldiven ihraç edile· 
tılnıaktadır. ---·----

Vartova 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokobama 
Stokbolm 
Moıkova 

5.93 
126.675 

3.B55 
6.6625 

28.465 
67.2475 
50.8025 
21 3125 

1.0825 
1.56 

Tescil edilmemiş 
14.12 
23.9025 
24.9675 
0.9050 
2 8925 

34.62 
30.57 
23.9025 

~ " 8aakUI Geliyor ESHAM ve TAHVİLAT 
tı._. % 5 1933 Hazine tahvili 30.-

e 

a) MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Sıhhi Müesııeseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan : 
Eksiltmeye konulan iş: Sıhhi müze pencere çerçevelerinin 

tebdili işi . 

Salı günü saat 16 da Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonda 
yapılacaktır. İlk teminatı 2~07 liradır. Birinci keşif, Ye fenni 
şartname ve pilin Bahkesirde ve Ankara Ltanbul Levazım Amir· 
likleri Satıııalma Komisyonlarda vardır. İsteklılerin kanunun 
2 ve 3 üncü ma.Jdelninde yazılı vesikalarla birlikte teklif mek 
tuplanm ihaleden bir saat evveline kadar Komisyona verme 
leri. 

Keşif bedeli : 2982 lira 76 kuruş. 

Muvakkat garanti : 224 liradır. 
Sıhhi mfizede yapılaca~ pencere: çerçeveleri tebdili iti açık ek

siltmeye konulmuştur. 
E~·iltme 14.4.9 }9 Cuma günü saat 14,30 da Çağaloğlunda Sıh

hat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 
yapılacaktır. · 

İstekliler şartname, proje ve buna bağlı diğer evrakı her gün 
komisyonda görebilirler . 

İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgder ve bu i~e yeler muvakkat garanti makbuz 
yeya banka mektubu i e birlıkte eksiltme tarihinden 8 gün evvel 
lstaobul Vilayetinde.ı almıt oldukları ve bu işe benzer en az 2000 
liralık iş yaptığına dair almış olduktan ehliyet vesikasile birlikte 
belli gün ve aaatte Komiıyona gelmeleri. 

• • • Ekıiltmeye konulan it : Heybeliada verem ıanatoryomun
da yapılacak kömürlük duvarı 
inşaatı işi. 

Keşif bedeli : 4590 lira. 
Muvakkat garanti : 345 lira. 
Heybelinda ıııanntoryomu kömürlük duvarı in~aatı işi açık ek

ıiltmeye kon1Jlmuştur. 

1 - Eksiltmesi 14.4.939 cuma günü saat 16 da Cağ11loğlunda 
Sıhhat ve lçtiroai Muavenet Müdürlüğü binuıoda kurulu Komia
yooda yap!lacaktır. ,. ..... . 
gGn Komisyonda görebilirler. 

3 - İstekliler cari aen~ye ait Ticaret odası veaikasile 2490 
ıayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe benzer en ~z 3000 liralık 
iş yaptığına dair f'ksıltmc tarihinden 8 gün evvel latanbul Vilaye· 
tinden almış oldukları müteahhitlik vesikasile birlikte bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikle belli 
gün ve uatte Komisyona gelmeleri. 

• • * Eksiltmeye konulan it Heybeliada sanatoryomu otopsi ma-

halli. 
Keşif bedeli : 4090 lira 70 kurut. 
Muvakkat garanti : 307 lira 
Heybeliada verem sanatoryomunda yaptırılacak olan otopıi 

mahalli açık eksiltmeye· konulmuştur. 

Turgutlu Belediyesinden: 

l - Turgutlu Cnmhuriyet meydanında 1375 lira 26 
kuruş bedel keşifli Atatttrk anıdı kaidesi yaptırılacaktır. 

2 - Buna ait şartname, pl!n ve keşifnameler beledi
yemiz baş kitabetinden ücretsiz olarak aranabilir. 

3 - Açık eksiltme 15.4.939 günü saat 11 de yapıla
caktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi I03, 15 liradır. 

• • * Turgutluda crman 6~00 metre murabbaı sahasında 
ve 3150 lira bedeli keşifh fidi ~aldırım yaptırılacaktır. 

Hu husu~taki plan ; keşifname ve şartnameler belediye 
baş kitabetindedir. 

Açık eksıltıne 15.4.939 cumartesi günü saat 11 de bele
diye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 236,25 liradır. 

Pendik Belediyesinden : 

20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılan Pendik içme 
suyu projesine talih çıkmadığından münakasa müddeti 10 
gün uzatılmıştır. Kat'i ihalesi 3.4.939 pazartesi gönü aaat 
14 te Pendik Belediye Dairesinde müh~•fl!klril n,.;_; s: .... 11 

ve saatte teminat makbuzlarile birlikte ve daha fazla ma-
lumat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün 
Belediye Riyasetine müracaatleri ilin olunur. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Kınık Belediye Riyasetinden: 

Belediyemizin fenni elektrik tesisatı ikmal edilmiıtir. 
Kasabamız 1370 binayı camidir. Kasabamızda me"Ycut hu· 
susi ve resmi mtiesaeaat ile hane mağaza dOkkAıı sahiple
rine verilecek huıusi tenvirat için ekseliıyou tertibatını 
temin edecek bir mütteahhid aranılmaktad1r. l - Eksiltme 14.4.939 Cuma günü ıaat 15,30 Cağaloğlunda 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Mildilrlütü binasında kurulu komiıyon· 
da yapılacaktır. 

2 - istekliler şartname, proje ve buna batlı diğer evrakı her 

Bu hususi tesisata belediyemiz mtitekeffildir. Beledi
yemizce lazım gelen şartlar altında mutabık kalınmak üzere 
taliplerin 5.4.939 çarşamba gününe kadar Kın1k belediyesi 
encümenine müracaatları ilan olunur. gün Kom~syonda görebilirler. 

3 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe benzer en az 3000 liralık 
it yaptıklarına dair eksiltme tarihindeil 8 gün evvel istanbul Vila
yetinden almış olduklarJ müteahhitlik vesikasil~ birlikte hı. işe ye· 
ter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte bel
li gün ve saatle komisyona gelmeleri. 

lzmir Emrazı SariyP. Hastanesi Ba§hekimliğinden : 

Susığırlık Belediye Riyasetinden : 

~ .. '~de 500 kiloya kadar 
•o' !illeri imal eden müea· 
~o 11 

i6nlude bir kaç fır· 
Türk borcu 1 petin 

Türk borcu ili peşin 

19.525 

Hastahanemizin keşif l.ı deli 4000 lira olan da hıli ve ha
ncı tamiratı açık ek:siltmeye konulınnştur. İ5tek lıler keşif ve 
şartnameyi her gün Baştnhııbette göre~ilirler. 2490 sayılı kanu
nun ahkamına !!,Öre i teklllcrin hazırhy0cakları Banka mektubu 
veya mal5andığına )Btırarakları % 7,5 t€minat makbuzları ve 
müteahhitlik ve Tıcaret ü,lası bel~eleriyle l.ıirlikt"' 13 nisan 
939 perşembe günü saat 1 l de Tepecikte Emrazı Sariye Hasta· 
nesinden toplanan Komisyona müracaatları. 

28.3.939 tarihine ra5tlıyan salı günü saat 16,30 da ibıleıi 
icra kılınmak üzere açık eksiltmeye konan kasabımız elektrik 
tesesatının 7039,60 lira keşif bedelli kanal ve su köıkö ile 
3740 lira keşif bedelli santral binası ve teferrüatına yapılan 
ilanata rağmen talih çıkmadığından ihaleleri 7.4.939 cuma gfinü 
saat 16,'iO da icra kılınmak üzere bu babdıki eksiltmenin 2490 
numaralı arttn ma eksiltme kanununun 43 üncü maddesi mu· 
cibiııce on gün teındid olunduğu ilin olunur. 

ı,,, lllanyadan bukül yedek 
~, .. "•lbı altında, baaküllerin 
't't•larını ayrı ayrı retirip 
il ''ttan olan kısımları da 

t,~raı.. yerli mamulat• 
'-'-)~tte bukill yapıldığıDı 

1 '
1 
aıalara bile dahil ol· 

\ •t._~ lltadar makamlara ti· 
lı\~ 1tlerdir. Yerli 'imalitba· 

e: ıtınırük tarifesinden ,_;'ek bu gibi eaaalı par
'-ita ek parça olarak reli· 
• lııenedilmeeinl iatemi.-

~ --
" ·~ Plyasaeı 

~ 'iUkaeldl 
~, ~çtlncü haftası içinde 

:t~" hbdılt piyHasında aatış• 
"'"t ~ftalara niabetle daha 

de fiyatlarda bi110- ı 

Sıva1 - Erzurum V 

19.525 

19.325 

Paris Borsası 
30-3-939 

Kapanıt Hatları şunlardır. 

Londra 
Nevyork 
Berlin 
Brüksel 
Amsterdam 
Roma 
Cenevre 
Kurşun 

Bakır 

Kalay 
Altın 

Gümüş 

Çinko 

176,76 
37,75 3 4 

1516,50 
635 

2004 
198,70 
848 

14,11,lO 12 
48 1/2-49 1/2 

215 
148,6 l 2 

19 7 8 
13,ll,3 

lzmir Lise ve Ortaokulları Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

Karataş orta okulunun 3056 lira 98 kuruş bedeli keşifli 
tamir ve inşa işi 13.4.393 per~emlıe ünü saat 15 de ihalesı 
lzınir Kültür Direktörlüğünde toplanan Komisyonumuzdıı ya
pılmak üzere açtk eka11tmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 
230 liradır. Keşif ve şartname he-r gün saat 17 ye kadar okul 
idaresinde görülebilir. isteklilerin ihale gün ve saatinde mu
vakkat teminat makbuzlariyle ve natiadan alacakları ehliyet ve
sikaları ile komisyona müracaatları. 

Balıkesir Kor Satınalma Komisyonundan : 

B:ılıkesirde ke~if bedeli 30760 lira 8 kuruş 2 tane an bar YBP· 
tırılwası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuQtur. İhalesi t8.4.939 

.. 
Jandarma Genel Komutanlığl Ankara Sıtınalma 

Komis}onundan : 
ı - Vasıfınrıoa uygun ve tamamına 8996 lira 26 kurut 

kıymet biçilen üç rniliınetr"' kalınlığmda galvanizli 600 kil omı· 
tre telefon teli ve bir buçuk milimetre kalınlığında galvaoiıli 
on bir kilometre bağ teli ile fenni ~artoameleri dairesinde yek· 
diğerine kaynatılmış d~ve boyunlu üç numara 12000 porselen 
fincan kapah zarftan pazarlığa talıvilen 17 .4.939 pusrteıi günü 

saat onda satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi parasız Komisyondan alınabilecek bu pa-

zarlığa girmek istiyenlerin 675 lirıılık ilk teminat vezne mık· 
buzu veya banka mektubu Vf' oartııamede yazılı belgelerle belli 
gün ve saatte Komisyona baş vurmaları. 

Akhisar Beledıyesinden : 

1732 lira 99 kuruş keşif bedelli Akhisar Belediyesinin 
istasyon caddesi elektrik tesisatı kapalı zarf uaulile yıspılan ek· 
ıiluneıioe iıtekli çıkmadığıodu 'l.7 ni~ao 939 ı:•rıembe günü 



Cuma 31 ~ Mlaakaaa Gazeteıi :-' ________________ .;.;,;,;.;;;.;;.;~;.....;~~;.;....----------------------------...... ------------------
u gün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mobm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Karataş Orta Okulu tamiri 
İzmir Emrazı Sariye Hast. binası tamiri 
Anbar inş. : 2 ad. 
Sıhhi müze pencere çerçevelerinin tebdi· 

li i şi 

Heybeliada sanatoryomu otopsi mahalli inş. 
Heybeliada verem sanatoryomunda kö-

mürlük duvarı inşaatı 
Adi ka ldırım inşası: 630 1 m 2 
Turgutluda Atatürk anıdı kaidesi inş. 
Devlet basımevinde yap. istuotipi atölyesi 

iı ş. (temd.) 

Aç. eks. 
,, 

Kapalı ı:. 

Aç. eks. 

n 

• 

Aç. eks 

n 

Kepenk tamiri Paz. 
Pendik içme suyu projesi (temd.) Aç eks. 

3056 98 
4000 -

30760 08 
2982 76 

4090 70 
4590 -

3150 -
1375 26 
6497 54 

64 40 

Sondaj işi Kapalı z. 7500 -

230 -

2307 -
224 -

307 -
345 -

236 25 
l03 15 
488 -

9 66 

İzmir Lise ve Ortaokulları SAK. 
lzmir Emrazı Sariye ha~t. 
Balıkesir Kor SAK. 
İst. Sıhhi Müesseseler SAK. 

" n 

n " 
Turgutlu Beled. 

n n 
Devlet Basımevi Direk. 

İst. Brlediyesi 
Pendık Beled. 
Akhisar Beled. 

13-4-39 15 -
13-4-39 1 ı -
18-.ı-39 16 -
144-39 14 30 

14-4-39 15 30 
14-4-39 16 -

15-4-39 11 -
15-t-39 11 -
11-4-39 15 -

4-4-39 14 30 
3-4-39 14 -

10-4-39 15 -

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Kıoık kasabası elektrik şebekesi tesiınh 
Akhisar istasyon caddesi elektrik tesiaatı Paz. 

(temd.) 
1732 99 

Kınık Beledıyesi 
Akhisar Beled. 

5-4-39 a kada.ı 
17-4-39 15 e kadar 

Suıığırhk kasabası elektrik lesi.ah ile ka- Aç. ekı. 
nal ve su köşkü inş. (temd.) 

7039 60 ve 
3740 -

Suııtırhk Beled. 7-4-39 16 30 

Galvanizli telefon teli : 6 kim. - galva• Paz. 
nizli bağ teli : 1 l kim. - deve boyun· 
lu 3 No porselen fincan : 12000 ad. 
(temd.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yazlık ıskarpin : JOOO çift Kapalı z. çifti 5 lO 

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

Sinema koltutu : 300 ad. 
Mobilya : 13 kalem 
Mobilya : lO kalem 

Müteferrik 

Eğer keçesi: 475 ad. 
Küçük tip beton karıştırma makineııi: 2 ad. 
Kalay: 1000 k.-nişadır: 100 k.-pamuk: 

IOO k. 
Nişasta kola : 1842.5 kg. 
Mantar : 20000000 ad. (şart. 370 kr.) 
Yangın ıöndürme ileti, kova, tahta ve ip 

---.ı:....... ır .. r,.· " p Huz makıoası : ad. (temd.) 
Higrometre : 180 adet 
Asetofenon : 400 k. 

Aleminyon kutu : 17 kalem (şart 150 kr.) 
Rödresör : lO ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sa bun : 39650 k. 
Sıtır eti : 110 t. 
Kuzu eti : 1700 .k. (temd.) 
Yulaf: 84 t. (temd.) 
Makarna : 44800 k. 
Çay: 200 k. 

B) Müzayedeler 
Karışık odun : 7090 kental 
Hayvan derisi : 6 ad. 
Köhne fotio : 2.50 çift 
Baskül : 1 ad : 

Kadın bluzu muhtelif renkte : 14 adet 

Şilep (Beykoz 4) ve (Bebek 4- tank 1) 
No. lu b.enzin ve gaz nakline mahsuı: 
2 adet (lstinye havuzu arka11nda) 

Yazıhane eşyaıı 

Aç. elu. Bch. 1 O 75 
n 

n 

Kapalı z. 
Paz. 

Aç. eks. 
Kapalı z. 
Paz 

Paz. 

Aç. eks. 
Kapalı z. 
Aç. ekı. 

Kapalı 1.. 

" 
Paz. 
Kapalı z. 
Paz. 

2598 65 
384-

1900 -

2988 -

3067 76 
74000 -

108 -

5UOU -
945 -

4900 -
30000 -
3720 -

13481 -
30800 -

4620 -
8064 -

Aç. art. kent. O 08 

Aç. art. 

Aç. art. 

" 

n 

saat 15 e kadar olan bir ay müddet içinde çıkacak. ve layiki 
hat fıat teklif. edecek tahbine pazarlık suretile ihale olunacağı 
ilin olu r uar. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
Jstanbul ~ıhhi Müeıseaeler Arttırma ve Ekıiltme Komisyonundan : 

Leylı Tıb Talebe Yurdu talebeleri içın lOuO çift yazlık iskarpin 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - ~k~ilt~e 14.4.939 Cuma günü saat 15,30 da Catctloğlunda 
Sıhhat ve lçlımaı Muavenet MüdürlÜQÜ biouında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat bir çift iıkarpin için 5IO kuruttur. 
3 - _!\tuvakkat ıaranti: 382 lira 50 kuruttur. 
4 - istekliler f8rtııame ve nümuneaini her gün Fuatpafa tür

beti karşı.sında Leyli 'fıb Talebe Yurdu merkeıinde ıörebilirler. 
5 - istekliler cari ıeneye ait ticaret odaaı veaikuile 2490 aa· 

yıh kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat ıaranli 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklıfi havi zarfJarıDJ İ· 

ıh•!• aaatinden bir aaat evvel makbuz mukabili Komiıyona verme· 
en. • 

675 - Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK. 17-4-39 10 -

382 50 ist. Sıbht Müesseseler SAK. 

241 88 
194 89 
28 80 

142 50 
225 -

İst. Sıhhi Müessueler SAK. 
İnhisarlar U. Müd. 

n " 

Lüleburgaı. Tümen SAK. 
D D. Y. Haydarpaşs 

14-4-39 15 30 

14-4-39 15 -
20-4-39 16 -
20-4-39 16 iO 

10-4-39 11 -
17-4-39 15 -

448 20 ist Lvz. Amir. SAK. Tophane 4-4-39 15 -

230 08 İnhisarlar U. Müd. 
5550 - ,, ,, 

16 20 İst. Belediyesi 

Akhisar Beled. 
141 75 M. M. V. SAK. 
367 50 

" n 
2250 -

" n 
281 2.5 n n 

1011 - Lüleburgu Tümen SAK. 
2310 - :ı'ekirdağ Tümen SAK. 

49 72 lst. Ziraat Mektebi SAK. 
31)4 50 İzmir Lvz. SAK. 
604 80 ,, n 

Ank. Lvz. SAK. 

43 - Mersin Orman Müd, 
Ank. Lvz. SAK. 

n ,, 
lst. 2 inci icra Galata Ömer 

Ahit hao No. 31 
İst. 2ioci İcra Marpuçcular 
. Abut ha.n No. 21/22 
lst. 2 inci icrası 

İst. 2 inci İcran Galata Ömer 
Abit han No. 18 

20-4-39 15 30 
26-4-39 14 -
4-4-39 14 30 

-27-.t-39 15 e kadar 
1-~-39 11 -

17-.ı 39 il -
17-4-39 15 -
15-5-39 il -

12-4-39 11 3l) 
14-t-39 11 -
7-4-39 11 -
3-4-39 15 -

12-4-39 16 -
3-4-39 10 -

5-4-39 15 -
J-4-39 ıo -
J-4-jQ ıo -

13.17.4.39 12 -

44 ve 10-5-39 11 -

3-18-5-39 I0-12 

6-12-4-39 12 -

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı v. s. 
İıtanbul Sıhhi Müe11eseler Arttırma ve Ekı"ıltme K · d H . omısyonun aa : 

eybdıada verem sanatoryomuna yapılacak olan 300 adet si
nema koltuğu açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - F;kailtmui 14.4.939 cuma günü Hat 15 de Cağ ) ğl d 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binaaında kurul: 

0 ko'::iı: 
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat : Beher koltuk için 10 lira 75 kuruştur. 
3 - !"uvakkat garanti: 241 lira 88 kuruştur. 

. ~ - 1.ııtekliler tartname ve nümuneyi her gün kooıiıyonda aö-
rebılırler. o 

5 - İstekliler cari ıeoeye aid ticaret odaaı vuikasile 2490 la· 

yılı kanunda yazılı veaikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti 
m~kbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve ıaatte Ko-
mııyona gelmeleri. • 

• • • 
23 kalem mobilya alınacaktır. Bak : İnhiıarlar U. Müd. ilanlarına. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Sıgara kafıdı alınacaktır. Bak : İnbi..,.lar U. Müd. ilanlarına. 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsaf 
30.3.93Q 

Flatlar 
CİNSİ Aşağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr.Pıı: 

Butd. yumuşak 
n 5 rl 
,, kızılca 

Arpa yemlik çuvallı 

6 5 .6 7 
5 12,6 5 15 
;, 30 6 12,5 
4 19,5 - -
4 15 - -
3 3 ~,5- -

n Anadol dökme 
Çavdar 
Bakla İzmir 
Suıam 
Peynir beyaz 
Fasuliye ince 
Nohut naturel 
Kuşyemi çuvallı 
İç fındık Akçekoca 
Tıftik çengelli 

,, mal 
Z. yağı yemekli~ 

Yapak Anadol 
n Trakya 

Mısır beyaz 
n sarı 

Peynir beyaz 
,, ,, 
n kaşer 

Tilki derisi 
Pamuk 

taze 
,, 

19 35 

5 38 

4 20 4 26 
30 2'3 31 30 

280 - 300 -
49 - - -

Buğday 
Un 
Çavdar 
Arpa 
Mercimek 
Fasulye 
iç fındık 
Tıftik 

İç ceviz 
B. peynir 
z. yağı 

Arpa 
Tiftik 
Kufytmi 
Koza 
Kıl 
)'apak 
iç fındık 

O elen 

Giden 

Dış Flatıar 
Buğday : Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Aoverı 

Mısır Londra 
Keten T.: ,, 
Fındık G.: Hamburf 

" L.: 

• 
İstanbul Belediyesindef1· 

Tahmin bedeli Teıııi0'11 

k L
. ~ 

Lira uruı ıra 

Kadıköy Hal binuı altında ayar 6t 
memurunun oturduğu dftkkanın 
kepenklerinin tamiri 

Bahçeler Müdürlüğü için bir par- 46 
mak 25 metre ve bir parmak 
bir çeyrek 70 metre keten hor-
tum 

Beşiktaş Kaymakamlık ve Beledi- 103 
ye Şubesi Müdürlüğü için yan
gın söndürme aleti, kova tah-
ta ve ıp merdiven, kanca ve 
ıaıre 

40 9 

25 6 

00 15 

Da"resi adı cinsi, mikdan ve tahmin bedelı vukard' 
zuı ouıunan ışıer ayrı ayrı pazarlığ'a konulmuştur. P 
4.4.939 Salı günü saat 14,30 da Daimi Encümende yapıl 
tır. Bahçe'erin keten hortum uüınunclerile diğerlerinİIJ 
evra~ ı ve şartnameler Encümen kaleminde görülebilir· 
ler hu: alarmda yazılı teminat makbuz veya mektu bile 
yukarda yaı:ılı günde saat 14,30 da Daimi Encümende b 
malıdırlar. 

Müteferrik 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonund•11 

Tümen ihtiyacı için komisyondaki nlimuneıiaı' 
475 adet eğer freçesi alınacaktır. Muhammen bed,Jı 
lira ilk teminatı 142 lira 50 kuruştur. Evsafı fıt. 1' 
satmalma Ko. dadır. İsteklilerin 10.4.939 pazart•11 

saa 11 de Lüleburgazda ko na gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. fdarel1 

. Muhammen bedeli ( elev.ıtörlü olduğu takdirde 
hra ( elevatörsüz) olursa 2400 lira olan 2 adet ~ 
beton karıştırma makinesi 17 .4.939 pazartesi gün' . 
beşte Haydarpaşada gar binası dahilindeki Ko11111 

rafından kapalı zarf usulü ile 1atın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 22~ liralık muvaklı'1 

nat ile kanunun tayin ettiği vesaiki ve tekliflerini 
zarflarını eksiltme günü saat (14) on dörde kadar t' 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan 
dağıtılmaktadır. 

lat~nbu! Levazım Amirliği Satınalnıa Komisyonıı11 
Bın kılo kalay, yiiz kilo nişadır, yüz kilo paınıJ~ 

939 _alı giinü saat 15 te Tophanede l tan bul le' azııJl 
satınalm ı Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsioİll 
bedeli 2988 liıa kati teminatı 448 lira 20 kuruştur. 
ve nümuneleri Ko. da görülebilir, 

isteklilerin kanuni ve~ika]arile beraber b Jli saatti 
gelmeleri. 

M. M. Vekaleti Satınalma KomisyonundaO : 

1 - Gaz Komutanlığı ihtiyacı için 180 adet bi 
1.4.939 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla 1at•11 
caktır. 

2 - He~sine ~ahmin edilen fiyat 945 liradır. 
3 - Katı temınatı l 4 J lira 75 kuruştur. 
4-Taliplerin belli gün ve saatte Ankarad• ; 

Satınalma Komisyonunda bulunmaları ilAn olunut• 



• \~11' • l - Hepsine tahmin edilen fiyat {4900) dört bin 
'~Yüz lira olan 400 kilo asetofenon açık eksiltmeye 

Uftur. 

~2- Eksiltmesi 17 nisan 939 pazartesi günü saat on 

3 
Yapılacaktır. 

',.,- hk teminatı 367 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her 

4 • M. V. Satmalma Komisyonunda görülebilir. 
i '•d- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
~dtlerinde yazılı belgeler ve ilk teminatları ile birlikte 

~· Yazılı gün ve saatte hazır bulunmaları. 
'1.11 \ • l - Hepsine tahmin edilen fiyat 30000 otuz bin lira 
' 7 kalem aleminyon kutu kapalı zttrfla ek~iltıııeyc ko

Uştur 

~ -

0

Eksiltıneai 17 ııiııan 939 pazartesi gfüıü saat 15 redir. 
SO k - İlk teminatı iki bin iki yüz elli liradır. Şartnamesi 
llQ~ruş mukubilinde her gün M. M. V. Satınalma Komii· 

4 an alınabilir. 

'dd; .Eksiltnwye gireceklrıin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
td 'k~rınde yazılı belgeleri ve h·klif nıektııplnrını ihale f!ıÜ· 

: 
1 saaııen en az bir ~sat eHeliııe radar Sutınalma Ko

nuna vermeleri. 

* N,._ "' • 
•ta kola alı.acakhr. Bak : inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Açık Eksiltme 
Ornıan Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından: 

~d Fiyatı Tutarı 

' Cinsi (Bir tartnamede) Lira L ra -~ --- - ------- ---- - - -
Caınekanlı laboratuar dolabı 55 1265 
Caınekanlı laboratuar ecza dolabı 60 240 
Camekanlı Tohum Kolleksiyon dolabı 110 220 
laboratuar haşerat kolleksiyon dolabı 90 360 
liflferat kolleksiyon kutusu 8 480 
Allt muhafaza dolabı 130 260 
aeıiın levhaları muhafaza dolabı 28') 280 
l<hnyahane çalı,ma bankosu 27t1 540 

---
Y ektin ...... 3615 Li. 

İlk teminatı : 274 lira. 
İhale : 11.4.1939 Salı Saat : ICl 

lllQ (Bir şartnamede) 
8C) Döner tabure 
I~ aeıiın yapma sehpası 
2 aeıiın tahtası 

aeıirn tahtaları dolabı 

7 
95 
5 

45 

1260 
1500 
600 
90 

Yekün ...... 3450 Li. 
İlk teminatı : 259 Lira. 

11.4.1939 Salı Saat : 10,30 

(Bir şartnamede) 
Atölye masası 
rboratuar mikroskop masaıı 
ntaş tecrübe masaıı 

Liboratuar tethir masası 

. ilk teminatı: 195 lira. 

------
35 
70 
30 
90 

770 
980 
300 
540 

Yek un ...... 2590 Li. 

ı, 8 ihale: 11.4.1939 Salı Saat: il de. 
ltıu ~YÜkdere Bahçeköyde hulunan Orman Faf<ültcsi yeni bi· 
'çı~tı İçi? yukarıda müfredallıırı yazılı mobılyalar 3 şartna-

~ ...... ~ '.ksıltm!yc çıkarılmıştır. 
.. İte ~sıltıne lstanbul Vilayeti Defterdarlığı Muhasebe Müdür
>~ıı•lrıde 11.4.1939 ıalı günü yukarıda her üç kısmın yanla· 
ıı~1 

•aatlerde toplanacak olan Fakülte Mubayaat Komisyonu 
a, ~ Yll!>ılacaktır. 

1 kııltıniye iştirak etmek istiyenlerin her lmının yanlann
~, l!ıu\'akkat teminatlarını Maliye veıueıine yatırdıklarına dair 

'il t Şartnameler mucibince şimdiye ~adar resmi bir müesse· 
Q('-1\3000 liralık mobilya işi yaptığına dair tasdikli vesikayı 

t •rı ve 2490 sayılı kanundaki evsafı haiz olmaları elzem· 

• 
'4 11~ttnaıneleri ve yapılacak işin resimlerini ve Fakültede 

'te tbunelerini görmek istiyenler tatil günleri hariç hergüıı 
G. Bıhçeköydeki Orman Fakültesi Muhasebesine müra-

1.t· 
, 'Yenlere 'arlnameler pul göndermek tartile posta ile 

(2016) 2-4 

' 11darma Genel Komutanlığı Ankara 
ı, Satınalma Komisyonundan : 
'- ,ç~~. ltıetreıine üç lira fiat tahmin edilen on bir bin metre· 
'~ 111 ınetreye kadar kaputluk kumaşla bir metresine iki 

ıı bet kurut kıymet biçilen otuz beş bin lira değ.:rinde on 
~ta dört bin metreye kadar kışlık ve bir metreıi altmıt 

' "-/ltıet takdir edilen on beş bin metreden yirmi be' bin 
~ •r Yazlık elbiıelik kumaş kapalı zarf usulıle satın alı-

ı...' ş_ 
~>, .. ~11~1tıeleri komisyondan almabilecek bu eksiltmeye gir-
'~ Ctın aşağıda yazılı teminat ve şartnamede yazı ,ı belge· 
~, teklif mektuplarım en geç ihaleden bir saat evvel Ko-
. "l!ıit olmaları (1064) (1988) 2-4 

iık teminat Şartname bedeli Eksiltme vakti 
lira kurut 

------- -------- -------
29a5 195 1 1 .4.939 salı saat 

10. 
2625 175 11.4.939 " 15 

1144 parasız 12.4.939 çarşamba 
10. 

Mfiuakaaa Uaıetesı Cuma 31 
---------~--~--~~-----------~------------~----~--~==-.:::._-

Kıymeti 

Lira Kr. 
Pey parası 
Lira Kr. 

573 94 43 05 Tahta Kale Balkapanı han üst kattn 
53,54 No. lu kiigir odanın tamamı. 

284 Ol 21 31 Hırkai şerifte Hırkııi şerif mahalle
ı;inde Evliya attar Ahmet Çelebi vak· 
fmdan bermucibi çap 94~067 Metre 
murabbaındaki arsanın tamamı. 

282 10 21 i ti Bayezitte eski Kaliçeci Hasan ma· 
hallcsinde Kavukçu ban derununda 
106 metre murabbauıdaki J ,2,3 
No. lu mahzenin tamamı. 

129 28 9 70 Kadırgada Bostanali mahallesinde 
Şerefıye caddesinde e.:.ki 54 ve yeni 
86 No.lu bermücibi çap 44,5 metre 
murabbaıodaki arsanın tamamı. 

210 26 15 77 Çenberlitaş Molla Fenari mahallesi 
Vezir han üçüncü katta eski 9 ve 
yeni 13-No.lu kagir odanın tamamı. 

Yukarıda yazılı emliik satılmak üzere 15 gün müddetle açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 10.4.939 Pazarteai günü saat 14 de icra edıleceğinden 
taliblerin Çenberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlülat Kale-
mine müracaatları. ( 1941) 

Muhammen bedeli 24540 lira olan 28 adet Grühidr li!: 11.5.1939 
Perşembe günü saat 15, ~O da kapalı zarf usul u ile Ank. rada~İdare 
biııasmda satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1840.50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
!<adar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız ol rak Aııkarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada :Cesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2019) 3-4 

• •• 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 

gurup malzeme ve eşya her gurup ayn ayrı ihale edilmek üzere 
4.4 1939 Salı günü saat ( I0,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki Satınalma Koınisyoııu tarafından açık eksiltme usulile 
ıatın alınacaktır 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayın ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları 157. ımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyo.ıdnn para ıL olarak dağıtılmak
tadır. 

1 - Bobin muşambası, bant izole, peşel borusu, stahpanzer 
boru, kontak vidası, duy, haltı havai sigortası, komitatör, bergman 
borusu, entercplör gibi muhtelif cins elektrik malzemesi muhammen 
bedeli 3192 lira 74 kuruş ve muvakkat teminatı 239 lira 46 kuruştur. 

2 - Masa telefonu, manyeto zili, mikrotclefon anahtarlı, tele
fon siperi saikası, telefon santralı gibi malzeme muhammen bedeli 
700 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 5704 kuruştur. 

(1733) 4-4 

I - Şartnnınesi mucibince 26 1/2 m/m lik verje cinsin~ 
den 120.000 Bobin siğara ldiğıdı işi görülen lüzum üzerine 
ihale müddeti 'şeraiti sabıka dairesinde temdit edilmiştir. 

il - Eksiltme 19 nisan 939 çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

III - İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni 
vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat meldubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale sa
atinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Başkan· 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. (2033) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muham. % 7,5 Eksiltme 

Bed. teminatı Şekli Saatı 

Lira Kş. Lira K~. 

Nişasta kola 18.425 kg. 3067 76 230 08 Açık ek. 15,30 
Mobilya J 3 Kalem 2598 65 194 89 ,, ,, 16,-

,, IO ,, 384 00 28 80 ,, ,, 16,30 
1 - İdarece kabul edilen tipler dahilinde resim ve 

şartnameleri mucibince yaptırılacak cins ve miktarı müfre
dat listesinde yazılı "13" parça eşya ile yukarda miktarı 
yazılı nişasta kola açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksilt
me şekil ve saatleri hizalarında göstP.rilmiştir . 

III - Eksiltme 20.4.939 perşembe günü hizalarında 
gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her giin sözü geçen Şubeden 
alınabileceği gibi numuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün Te saat
te % 7,S güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(2131) 1-4 

Cinsi Milctar1 Muham. %7,5 tem. Eksiltme 
şekli saatı B. 

Lira Lira Kş. ---- ___ .._ -- ---- -----
30 tef. siga

ra ki. 
25.000 Top 45300 3397.50 kapalı zarf 15 

Sigara k~ğıdı 150.000 A. 
28 m/m lik. 

76860 ~764.50 
" " 16 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve 
miktarı yazıh 2 cins siğara kağıdı ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli muvakkat teminatı eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 19 nisan 939 tarihinde çarşamba günü 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve numuneler her gün sözü geçen Şu
beden ve lzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 226 ve 386 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mek
tubunu ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale sa
atinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Baıkan· 
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (2032) 1-4 

• • • 

Muhamm. 
bedeli 

Cinsi Miktarı L. K. --- ---- ---
Teknik aleti 20 kalem 1258 10 
Sarı toz yald1z 300 kgr. 345 -
Çıralı tahta 18 M3 1426 7 4 

,, kalas 14,426 M3 
Uzum ve kısa 840 çift 3540 

konçlu lastik çizme 

% 7,5 
muvakkat 
teminatı Ekıiltmenin 

L. K. şekli sa atı 
-- -----
94 35 açık eks. 14-
25 87 " " 15 -
I07 - " " 15,30 

265 50 ,, 
" 16-

1 Şarname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve 
miktarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye 
konmuştur. 

il- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve ekıilt· 
me saatleri hlzalarında gösterilmiştir. 

111- Eksitme 1 1.4 939 salı günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Liste ve şartnameler parasız olarak her gün sözö ge· 
çen Şubeden alınabileceği gibi yaldız numunesi de gö
rülebilir. 

V- İsteklilerin 
de % 7,5 
gelmeleri 

eksiltme için tayin edilen glln ve saatler· 
güvenme paralarile mezkur Komisyona 

(2023) 2-4 

• • • 
1 - Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince 3 

adet yüksek randımanlı sigara makinası kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif (24000) lira muvakkat tı· 
mintttı tBO ı liradır 

111 - Eksiltme 2.5.939 tarihine raslayan sah güofı saat 
15 de Kabataş da kain Levazım Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün parasız olarak sözti geçen 
Şudeden alınabilir. 

V - Mubayaa olunacak makinalar Molins Standart : 
Mililer; Skoda fabrikaları mAmulatından olacaktır. 

VI - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu havi kapalı zarflarm eksiltme için tayin edilen gün
de ihale saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 de ka· 
dar) mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (1713) 2-4 

• • • 
1- İdaremizin Çamaltı tuzlası ıçın alınacak iki adet 

Dizel lokomotif kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli Sif İzmir 5400 lire yüzde 7,5 muvakkat 
teminatı 405 liradır. 

il- Eksiltme 3.4.939 tarihine rastlayan pazartesi gfi· 
nü saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiat· 
sız tekliflerini ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta 
evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine bera• 
yi tetkik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünü muta· 
zammın vesika almaları lazımdır. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubu
nu ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarınıihalegünü eksiltme saatinden bir ıaat evveline kadar 
yani nihayet saat 14,30 a kadar mezkur Komiıyon Baı· 
kanlığına makouz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

(1035) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prlx 

d·adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Cantion. 
pro.,.iıoire 

L'ieu el 'adjadication et du 
Cabier des Cltarıea Joun Heures 

Constructlons -.ft6paratlons -Trav, PubllC8-Mat6rte~ de Constructl'!_n:Cartographle 

Rep. bit. icole secondaire Karataş Publique 3056 98 230 - Com.Aeh.Lycees et Ec. Second. l.zmir 13-4-39 15 -
,, 

" 
hôp. ma\ad. contasr. iz.mir ,, 4000 - Hôpital Malad. Contag. lzınir 13-4-39 il -

Conıtr. de deux depôts ıi Bahkeıir Pli cach. 30760 - 2307 - Com. Acb. Corpı Armee Bahkeıir 18-4-39 16 -
Remplacement ehauiı fenetru Musee sa- Publique 2982 76 224 - Dir. Hyw. et A11iıt. Soc. Cağaloğlu 14-4-39 14 30 

nitaire 
Conltr local autopıie au Hoatorium de 

" 4090 70 301 - ,, 
" 

14-4-39 15 30 
Heybeliada 

Conıtr. mur depôt charbon aanatorium " 4590 - 345 -
" " 

14-4-39 16 -
Heybeliada 

Conlltr. pave : 6300 m2 ,, 3150 - 236 25 Municip. Turgutlu 15-4-39 11 
Conıtr. eolonne monument Atatürk a Tur- ,, 1375 26 103 15 

" 
,, 15-4-39 11 

gutlu 
Conat. atelier aterotypie a l'lmprimerie 6497 54 488 - Dir. lmprimerie Etat 11-4-39 15 -

Etat (aj.) 
Repar. atores boutiques Gre iı gre 84 40 9 66 Com. Perm. Municip . lıt. 4-4-39 14 ao 
Projet uu potable Pendik (aj.) Puhlique Municip Pendik 3-4-39 14 -
Trav. ıondawe Pli cacb. 7500 -

" 
Akbiaar 10-t-39 15 -

Electrlclt6-0az-Chauffage Central (lnstallatlon et Mat6rlel) 

lnıtall. reseau electrique bourg Kınık 
L'install. electrique du bourg Suaığırhk 

eonıtr. en.nal et kiosque (aj.) 
Fil telephonique sralvanise : 6 klm. - fil 

galvaniae pour liıature : 11 kim. - iıo

lateurı en poreelaine No. 3: 12000 p. 
(aj.) 

in.tali. eleetr. route Station Akhisar (aj.) 

Publique 7039 60 
et 3740 -

Gre il gr6 

n 1732 gg 

Hablllement - Chauaaurea - Tlasus - Culra 

Eıcarpinı d'ete: 1000 paire1 Pli each. la p 5 10 

675 -

Municip. Kınık 
Municip. Suııtırlık 

Juıqu' au 5-4-39 
7-4-39 16 30 

Com.Aclı.Comm. Gen. Gend. Ank. 17·4-39 10 -

Munfeip. Akbiaer juıqu'au 17-4-39 15 -

382 50 Oir. tlyg. et A11iıt. Soc. Cataloglu 14-4-39 15 -

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux - Taplaserle eto. __ _ 

Fauteuilı de cinema: IOO p. 
Articlea d'ameublemcnt: 13 lota 

" 
,, 10 lota 

Olvera 

Feutre pour harnaiı: 475 p. 
Maclıine pour melange de beton pelit 

type: 2 p. 
Etain: 1001.) k. - ammoniae: 100 k. • co-

ton: 100 k. 
Colle amidon : 18425 k. 
Bouchonı: 2000000) p. (Cah. eh. 370 P.) 
Extincteura d'incendie, seaux, echellea en 

boiı et en eorde, crocbets ete. 
Trompe en lin : 9j m. 
Machıoe pour glace : 1 p. (aj.) 
Hygr.>metre : 180 p. 
Aeetophenone : 400 k. 
Boitu en aluminium: 17 lotı (Cab. eh. 

P. 150) 
RedreHeura: 10 p. 

Provıaıona 

Savon : 39650 k. 
Viande de breuf : 110 t. 

,, d'agneau ': 1700 k. (aj.) 
A.,.oine : 84 t. (aj.) 
Maeuoniı : 44800 k. 
Th6: 200 k. 

Publique lap. 10 75 
,, 
,, 

Pli cacb. 

Gre l gre 

Publique 
Pli cach. 
Gre a gre 

.. 
,, 
• 

Publique 
Pli each. 

Publique 

Pli cach. 

Gr6 i gre 
Pli cach. 
Gri il gre 

2598 65 
384-

1900 -

2988 -

3067 75 
74000 ......: 

108 -

46 25 
5000 -

945 -
4900 -

30000 -

3720 -

13481 -
30800 -

4620 -
8064 -

B) Adjudications a la surenchere 

Boia melang6 : 7090 quintaux 
Peaux d'animaux: 6 p. 
Bottinea eamelote. : 250 palreı 
Baıcule: 1 P• 

Blouıea!pour damea de diff. couleura : J4 p. 

Chaloupea N9. (Beykoz 4) et (Bebek 4-
tank l) pour tranıport benzine et gu 
(se trouvant deırlere ba11in fıtinye): 
2 P• 

MeublH de Bureau 

Publique le quint.O 08 

Publique 

,, 

" 

" 

241 88 
194 89 
28 80 

Dir. Hyg. et Assiıt. Soc. Cağaloğlu 14-4-39 15 -
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatacbe 20-4-39 16 -

,, ,, 20-4-39 16 30 

142 50 Cam. Aeh. Oi.,.. LCileburgaı 10-4-39 11 -
225 - lere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaıa 17-4-39 15 -

448 20 Com. Aelt. Int. Tophane 4-4-39 15 -

230 08 
5550 -

16 20 

6 94 

141 75 
367 50 

2250 -

281 25 

1011 -
2310 -

49 72 
364 50 
604 80 

Com. Ach. Eeon. Monop. K•batache 204-39 1~ ao 

" Com. Perm. Munieip. fat. " 26-4-39 14 -
4-4-39 14 30 

" " 4-4-39 14 30 
Municip. Akhisar juıqu'au 27-4-39 15 -
Com. Aeh. Miniıt. Def. Nat. Ank. J-4-39 l: -

" ., 17-4-39 11 -

" 
,, 

" " 

Com. Acb. Div. Lüleburgaz 
,, ,, ,, T ekirdat 

Com. Acb. Ecole Agrieole İıt. 
Com. Ach. Int. lzmir 

" ,, 
Com. Ach. lnt. Ankara 

17439 15 -

·~~-39 11 -

12-4-39 1 l 30 
14-4-39 11 -
7-4-39 11 -
3-4-39 15 -

12-4-39 16 -
3-4-39 10 -

43 - Dir. F'or~ta Mersin ~-4-39 15 -
Com. Ach. lnt. Ank. 1-4-39 10 -

,, ,, . 1439 10 -
2~me Bureau Edcutif lıt. 13,17439 11 

Galata Omer Abit han No. 31 
2~me Bur. Executif lıt. .f-4 et 10.5-39 11 

Marpuççular Abuthan No. 21/22 
2iıme Bureau Executif l.t. 3,IS.5-39 10.12 

2~m• Bureau Exeeutlf lıt. 6,12-4·39 12 -
Galata Ömer Abit ban No. 18 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cumarte1i 1.4.939 

Telıraf maklneai (Nafıa Vek.) No 968 
İıkarpln ( Yükıek Mühendis Mekt) No 997 • 
H. pafa Emraıı Sar. hastaneıi bahçe dıvarı, ka•örJCk rt 

ambarı loş. (lst. Sıhhi MQess.) No 999 
Sıhhi Müze binııaı t_aıni ri (lst. Sıhhi Mücas.) No 9.99 • j {lı 
Heybeliada aanatorıumu dıvar, merdıverı ve tesvıye ışler 

hi Müus.) No 999 ~ 
Malkara hükumet konağı inş. (Malkara Malmüd.) No 999 
Divnr ve betonarme işleri (C. H. P. Söke Başk.) No 999 
• Otomobil (M. M. V.) No 1006 
Kavak direğı (Ankara PTT. Müd.) No 1009 
• Beysrlr (M. 1\1. V.) No 1011 

Memento des 

Samedi 1.4.939 

Appareil telegraphique (Miniıt. Trav. Pub.) No 968 
Eıcarpioı (Eeole Sup Genie) No 997 p6f 
Conıtr. mur jerdin, dep6ts pour charbon et provlsion• ıi 

lad. contaıı. H. paşa (EtabliH. Hyıi~oe let.) No 999 
R'par. Musee Sanitair ( ,, ,, ,, ) No 999 ~ 
Conslr. mur, eehelle ete. S natorium Heybellada (Etabli••· 

Iıt.) No 999 l fi' 
Cooıtr. konak gouvernemental Malkara (Dir. Fisc Malk•'' ld 
Trav. eonstr. mur et betonarme (P. R. P. Söke) No 999 ) 
• Autobobile (Miniat Def. Nntionale) No 1006 
Poteaux en peuplıer (Dir. PTT. Ankara) No IOOB 
• Chevaux (Miniat. Def. Nat ) No 1011 

b) y 

İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan : 

Bir ala rağın takibi için haciz edilip paraya çe'~ 
ne karar verilen ev eşyası 1.4.939 Cumartesi güO~ıı 
de birinci arttırma suretile satılacaktır. Kıymeti~' ıf 
75 ini bulmadığı takdirde 4.4.939 Salı günü ikinC1 

brma suretile ayni mahalde satılacağı ilin olunur· 

Sinop Orman Müdürlüğünden : 
sıı l - Ayancık kazasında hudutlan şartnamede Y 

rey dağı Devlet ormanından numaralanmı~ 46 tıletr01 1 
gayri mamul Kestarrn ağocı (6 ay) içinde kesilip çık8' 
zere on beş gün müdd l"tle açık artırmaya çıkarıhnıştı' 

2 - Artırma 4.4.939 tarihine miisadif salı güoii 
dörtte Sinop orman çevirge müdürliiğünde yapılacaktır~ 

3 - Beher gayri mamul metro mik'abın mubsıJl 
deli 3 lira 35 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat 12 liradır. Arttırmaya ge~e 
lerin evsaf ve şeraidile getirecekleri vesikalar ve ssır 
ıartnamede yazılıdır. ıı 

5- Şartname ve mukavele projelerile keşif rapor 
h 

ga zabıtnameleıini görmek isteyenlerin bv müddet 
0 

nop orman mlidürlüğüne müracaat edebilecekleri il& 
0e 1 

• • • 1 - Boyabat kazasında hudutları şartname ~ 
Doğan Devlet Ormanından numaralanmış ve ds~ 
228 metro mik'ap gayri mamul Çam ağacı 6 aY \ 
silip çıkarılmak üzere on beş gün müddetle açık 1 

konm..ıştur l 
2 - Arttırma 6.4.939 tarihine müsadif per!~l 

.!laat on dörtte Sinop Orman Çevirge Müdürlili" 
lacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metro mik'obııı 
bedeli beş lira on beş kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 88 liradır arttır~•f,r 
taliplerin evsaf ve şeraitile getirecekleri vesık" 
hususat şartnamede yazılıdır. ~ 

·ıe 5 - Şartname ve mukavelename projeler• ef 
poru ve damga zabıtnamelerini görmek iıteyeol lı' 
det içinde Sinop Orman Müdürlliğüne müracaat e 
leri ilAn olunur. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri DirektlSrü: Iıaı•11 
o 

Baııldıtı yer : Merkez Buımevi Galat• 


