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l' rakya geniş bir ihracat 

mıntakası olabilir 
trke " 
llıil zı Avrupa ile Danziğe kadar, Fransa ve 
~ tere dahi dahil olduğu halde garbi Av-
:anın bir çok gıdai ihtiyaçlarını Trakya 
lntakası kolaylıkla temin edebilir. 
takyada rasyonel bir sistem ile ikti
'•di kalkınma için geniş bir plan 

hazırlamak mümkündür 
• • * 

~ııılllJ:ı· 
ııı,h 1 

harpten evvel bir çok 
·~ '"ileri memleketimizden 

1 ~e · b htiat. ıt al eden komıumuz 
i A. 11

• bu gün merke:ıf ve 
llt b~t~Pa piyasalanna hakim 

it \1 • 
Gaii aı:ıyete gelmi,tir. Bul

-le· · ııtı,tıtı rııu, Bulgar erik ve 
hirı • . ı, Bulgar domateı ve 

"tın. 
'-at 1

• karpuz, kavun, ve 
1 but-lllahıullerini, konservala

lldl UQ .. o memleketlerin piya-
Q~I iorebilirsiniz. 

ı trıtlar 'h . . k d ' b' ı racat ışıne o a ar 
~i, b~r- ehemmiyet vermi,ler-
'-ı, tı.t'lln Bulgaristanda istihsal 
•tct ~0Peratıfleri kurulmuş Ye 
~ ı.ı,h 0 operatif yetiştirilen her 
tlitı_ .•ıılatın ihracı için 1reni' 
~ltclit lf becermekte devam et-
ls1ıı • 
ı l tlriıta 

111ı nın ehemmiJ et ver-
1> İtır• t . . . ı·k ''l'tet" .. ca ı'ı yırmı ıene ı 

na serpilmiş parçalar halindedir. 
Bir kısmı •tbas elinde ve bir 
kısmı Milli Emvale yani DeYlete 
aittir. 

Trakyanın Devlete ait olan bu 
kabil araziıini, teşkil edilecek zi
raat işletme şirketlerine vermek 
ıuretile bu .günkü metruk vazi
zetlerindeo ~ıkarmak en muvafıi< 
bir yoldur. Bu gibi şirketleıi kur· 
mak için cu kestirme çar<! Trakya
lı müteşebbiş ve iş adamlarını 
bir araya toplayarak onları teşvik 
, e gayenin ne kadar hayırlı ve 
kazançlı bir iş olacağını kendile
ri ne anlatmak ile mümkün ole.
bilir. 

Nitekim bazı Trakyalı müte
şebbiılerin himmetiyle Trakyada 
kavuaculuk, karpuzculuk ve bil
ba11a pirinç ziraatı ileri götürül
müştür. 

a) K SALAR __________ ,__ ________ _... ____ ~ ______ ,_,,_,,_. .... ::-=-==-----

İnşaat-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

Bayramiç Belediye Reislitinden : 

1 - Tahminen 40 hektar meskun ve -40 hektar gayrimeskun 
kısmından ibaret Bayramiç kasaba merkezinin haritaaı yapılması işi 
4 şubat 939 dan itibaren 24 şubat 939 tarihine kadar 20 giın müd
detle açık eksiltmiye konmuf iıe de talibi çıkmadı~ından 25 ıu
bat 939 dan 6 marl939 pazartesi gtinüne kadar daha \O ifÜn mftdde
tle temdid edilmi.:tir, 

2 - Meskun kısı :r lann beher hektan 20, gayrimeskün kııımla
rıo beher hektarı 10 liradır. 

3 - Bedeli muhammeni 1200 liradır. Muvakkat teminat 90 
liradır. 

4 - Münakasaya girmek istiyenlerin bu iş ı yapabileceklerine 
dair Nafıa Vekaletinden alır mı' ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri 
şarttır. 

5 - Haritalar Nafıa Vekaletinin 13 3 936 tarihli ve 29 ıayıh 
hükümleri dahilinde yapılacakhr. 

6 - Yapılacak lıııım hudud krokiıile ıartname ve tefenüab 
Bayramiç Belediyes· nde görülebilir. 

7 - Mütea: hidin istihkakı 936, 939 finanaal yılı bütçesinden 

ödenecektir. 
8 - İhale Bayramiç Belediye Encümeninde yapılacakhr. 
9 - Münadı ma~ rafı talibine aiddir. 
IO - 2490 sayılı kar. unun 25 inci maddesi muc .bince ihaleyi 

möteakip 15 gün zarfında teminatı kat'iye iblağ \'e mukavelenin bu 
müddet zarfında noterce tanzim edilmesi Ye l.u gibi masrafların ken
disine aid olacağı. 

1 l - Talihlerin iha le günü olan 6 mart 939 pazar l esı günü 
saat 16 da Bayramiç Belediye Encümeninde hazır bulunmalan li-
zımdır. 

İıtaubul Belediyesindı;n : 

itleri Müdürlüğne tasdik ettirdikten ıonra Ticard oduı nıikala
rile 49 ' lır& 48 kuruşluk ilk temınat ıaakbuı uya mektublle be
rabar 13 3.939 p!!Hrtcıi gönü ıaat 14 buçukta Daimi Eaciaende 
bulunmalıdırlar. • 

lstımbul Ktiltür Direktörlüğünden : 

Açık ekHiltme suretile ihalt> ıi t~karrür eden (621,26) lira 
keşif br. delJi Kültür Direktötliiğö tamirat işine muayyen olan 
giln ve saattf" tnli b !ıkmamı~ olduğunda11 2490 sayılı kaaunua 
:13 ü rıcil maddesi nıul'ibirıcft ihalesi 10 3.939 cuma günü saat 
14 tc Ltanbul Kültür Direktö rlüğünde pazarlıklı yapılacaktır. 

A - Bu işe aid keşit ve şartmlmesi dairesiad~ görtilerektir. 
B - Muvakkat teminat l47) liradır. 
İsteklilerin en az (500) lirahk bu işe benzer iş yaptıkları· 

na d:.ir idarelerinde alını§ oldukları veşika1ar1a 939 yılına aid 
Tican•t Odası ve~ikalarile birlikte eksiltme günü olan 10.~.9S9 
cuma günü saat 14 te gelmeleri. 

. İıtanbal Belediyesinden : 

Keşif bedeli · 948 lira 99 kurut olan Üıküdar ZDhrevi 
dispanseri bahçesindeki garajda yapılacak tamirat 
dilat :ıçık eksiltmeye konulmuıtur. Keşif evrakile 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir 

ve ta
şartna-

İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan batka 
fen işlf ri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret 
od~sı vesikalarile 71 lira 18 kuru9luk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber i7-3-939 cuma ~ünü saat 14 
buçukta Daimi Encnmende bulunmalıdırlar. 

Merıin Portakal Öraelı Babçeai Teknlkerlltinden . 
Merain portokal örnek b•hçuinde yapı)şcak ahır İDfHıoın ke-

şif bedeli tf\30 lira olup 28.~.939 dan 15.3.989 çarfaaıba l'lnil ıaat 
on be1'te ?çık eksiltme suretile talibine ihale edilecektir. 

f So~ ıaı bu gune kadar alm-
97~ ~h Par~ak neticelerile her 

0 • ,,. tı lı.ıe~ 0 nemli bir vaziyete 
~ltlt le devam ediyor. 

~ li11ı Ziraat ve İktısat nazır-

Pamukçuluk, hayvancılık ve 
sürücülük ile beraber dıger ziraat 
aanayiine ait kısımlarda oldukça 
genış bir yü]uelme ve inkitaf 
başlamıştır. Arıcılık ve tavukcu
luk ta canlanmııtır. Fakat buıı ların 

hiç biri henüz f rakyayı tam mani.He 
bir ihracatçı ülke vaziyetine iıal 

etmemıştir. 

Kct if bedeli 6579 lira i6 kuruş olan Taksim-Harbiye ara11n
daki r .. fujlcrhı orta kmr. ı oıı B.tümcmi.syou Beton tretuar yııpılma 

ı pozarhğa konulmuştur. Keşif evrakıle 'utaamesi Ltıvazım Mü
dü rliiğünde görülebilir. istekliler 2490 ırayıh kanunda yazılı v~sika
dan başka Yollar Şubuindeıı al .. cakları fen ehliyet vroıikıı sını fen 

2 - F.J~ııiltme muayyen günde Menin portakal örnek bıbçe• 
ıinde bulunpcak Komiıyor:ı huzurunda yapılacskbr. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 77 lira ?5 kuru,tur. 
4 - Bu inşaat h•kkınde fada malUmat edinmek iateyenler 

portakal örnek bahçeai Teknikerliğine müracaat etmeleri illa o
lunur. t~h. tar h l -b b- -~, ma ıu a nın utun 

~~ !•Yılması için iıtihsal 
)lrdtrıne, müıtahıiller~ her 

ıı, ~lb •e kolaylıklarda bu
"lllt .• 

ı-ltiatanın her tene ihraç 
tt \re Y84 mahıulleıin 

)tt~ı~'•k kemiyet ve gerek 
• 'il) ·ı tı. •rı e tcdrıcen artmakta-
llıl~ 

'-o- d d Sltlt ıum, omateı, o-
ttl i: •e ıuyu ile erik ve 

ih racat ve aahtı bütün 
~f~l~acatının yüzde elıisin 
:4llb11~Qa teşkil etmektedir. 

İtioı ~u İhracat maddelleri 
•l,t~rıle yükıek oımayan 
~· blltı' Eger bulgar iklimleri 
İLlt İltli lbından fevkalade mü
ıır,,. lb olaaydı Bulganıta-

' ttti.ı• ttJt.b •1 ı:neyya ve zebıe· 
'1llt tG et etmek imkanlarını 
· ltlr ç olurdu. 
~l· •raziıi ile yan yana ve 

~lils_ 
1 

'I/~ ieoloji teşekkülleri· 
b\l~ an Trakyamızda iklim 

~.~k ~ar iklim ıeraitinden 
•t tnulaitti . Q' f r. 
'-ııaıt,~lıa. olarak Trakyanın 

~ 1 l'talt a ıklimine de malik 
'-ıiht· ~•lbızın mevkiini '9e 

. ını k t k 
~iti a at yükıeltmek-

tltiıt 
>,~ llndan fazla olarak 

... " ''t~~ledil iklimli, nebati 
.,t\ -tı -k , t~•u Yli .. k olan geniş 
~llart rlardan mahfuz yerler, 
~•nte_~ ~. meyilli tartalar, 
L~lt,11 ları a-ibi mabaulatı 

i'"\il ol~e daha makbul ~e
ttı'•c llrak yetiıtirebilecek 

h... ~ltur B . • . 
~ ~ • " neva aruı 

er Vilayet ve kaza11· 

Trakyada tatbik edilecek en 
eaaslı ı.irai ve iktiıadi kalkınma 

planının başında Trakya ibracatçı
lığını kuvvetlendi!ecek yollarm şe
masını tesbit etmek lazım gelir. 

Bunun için Tı akyanın faal ve 
müteşebbis Umumi .Mufettişi Ge
neral Kazım Dırik tarafından bır 
tetkik ve araşurma beydi teş ıiil 

edilweli ve bu heyete evvela Bul
garistanda yapılmakta olan ihracat 
z.iraalı hakkında e tüdler yapılmak 
üzere Bulgariıtanda bir ıeyyabat 

yaptırıldıktan sonr.ı bütün Trak
yada dolaşbrılarak yeni projeler 
ha:ıırlatm alıdır. 

Öyle zan ediyoruz ki, Bulga. 
ristanda görülecek şeyler araştır
ma heyetine her halde yeni ve praıik 
fikirler ilham edebilecek kadar İ· 
lerlemittir. 

Türklerin zeka ve kabiliyetle
rinden her halde daha randımanlı 

i9ler bekleyebiliriz. Çünkü gör
mek •• iördükten ıonra işe akıl 
erdirerek o i'i yapabilmek Türkün 
mümtaz has .etlerinden, ananevi 
kabiliyetlerindendir. 

Bu itibarla tetkik ve 44ra~tırma 
heyetinin her iÖreceii iyi şeyi 
kendi kavrayışına iÖre derhal be
nimaeyecetine şüphe yoktur. 

Trakyaoın muhtelif kısımların
da yapılabilecek işlere gelınce ; 
tabiabn bir mevhibesi olarak ge
nİf ve sevıffi Trakya toprakların
da her airaat mahsulünün feyizli 
neticeler verabilecejini kimıc in-

kar edemediğine göre, bn mınta- j ve sebze için geniş bahçeler ku
kada yapılacak itler o ııisbette rulmaııının ehemmiyeti kolayhkla 
teaddüt edebilir. Bir fikir vore- a.ılaşılabilir. 
bilmek için bu mevzua ait müta- Trakyanın Meriç, Arda, Tunca, 
lealanmızı kısaca kayd edelim : Ergene ıulan Trakyanın birer ha-

BaA-cılık için Kırk lareli mınta- yat kaynağıdır. Ba kaynakların 
kası bulunmaz bir serveti tab ı iye· her birinden binler ve binlerce çe
dir. Burada ihracat üzümlerini şa· şit mahsul yetiştirmek imkanları 

elde edilebilir. raplık üzümlere tercihan yetiştir-
mek mümkiindür. Kırklareli son Bağlar, bahçelerden maada ge-
rurfcndalık ihracat Üzümleri. için niş çayırlıklar dahi ayni kaynakla
mühim bir er mıntaka olarak tes- rın feyiılerinden i .. tifade edebilir. 
bıt edilebilir. Hattü Tekirda{lda Bu s .ı retle Tra kyada hayvancı
kurulmak surelile sultani ve çe- lık için en mühim bir ıervet elde 
kirdeksiz r..ı zaki üzümlerine bile edilmiş olur ki bu servetin kıyme-
yer verilebilir. ti ölcülemcyecek kadar genişt ir. 

Üı.üw çeşitle;ine gelince, bu- Bilhassa Yunaniıtana koyun 
nun için çavuşu arttırmak ve bazı ve kuzu ihracı içi n kara sıjtır hay
yerlerde de hafrt: aliye kıymet vanları yetiştirmek huıusunda bu 
vermek daha muvafıktır. Tekirda~ gibi çayarlıklann ne kadar lüzum
hafız aliyi Bulgaristandan daha lu olacağı, izahtan varestedir. 
erken yetiştirebilir. Kırklareli ça- Yunanistan paskalyada her se
vuıu son turfanda olarak ve Bul· ne yüz bi kuzu kesmektedir. Bu
garistanla beraber yetiştirt:ceğine oun mühim bir miktarını komşu 

f larından tedarik mecburiyetinde-göre Bulgaristanın ha ız alisi ı.e 
mukabil bizim çavuşumuz daha dir. Bu kuzulano elli binini Trak

) a temin edebilir. 
ıyi bir piyaıa tutabilır. Koyunlara gelince, her ıene 

Sebı.ecilıkte bilhaua domateı, Yunaniıtana 35-50 bin bıı t ko· 
biber, salatalık, patlıcan ve hatta yun ithal edi .ir. Bu miktarın da 
sakız kabağını bile ihraç etm~k milhim bir kısmını Trakyanın kı· 
m ümkündfir • vırcıkla r ından ithal edebilirler. 

Bütün mesele buuların müm· Hasılı Trakya, lstanbul için de· 
kün mertebe erken yetişebilmesı- ğil yalnız, Yunaniıtan ve merke
ni temin e.tmekfü. 1 zi Avrupa için de en ~ühim bir 

Hatta lstanbul piyasa11nı bile ihracat merkezi olabilir. 
Trakya mahıulleri doyurabilir. ! Bu merkezi tesiı etmek için 
Tekirda~, Silivri s nhil mantakala• bu ıeneden işe başlayarak hazır• 
rının bu iş için çok müsait tabii lanmak lazımdır. 
vaziyeıleri vardır. Buralarda her Bet senelik bir proje hazırla· 
nevi sebze yetiştirilebilir. yarak bir hamle ve bir gayret ile 

Meyva envaı da yine bu mın · ballunma davas ının birinci faslını 
takada ve kısmen Edirnede bol I kazanmak mümkündür. 
bol yetifebilditine iöre me7va L. A. KENBER 

Konya Valilitin.ılen : 

l - Konya hükumet alanında yaptırılacak olan 15808 lira 84 
kuruş keşif bedelli parke lıaldııım fer,iyatı işi yeniden kapalı sarf 
tııuJile ckıiltmiye çıkarılmıthr. 

2 - Eksiltme :!0.3.939 paıarteai gDnG ıaat 15 te Villyet Dai
mi Encümeni odaaında yapılacaliır. 

3 - İıtiycnler bu işe aid keşif, proje, ekılltme tartnameai, 
hususi ve fenni şartnamelerle müteferriti fenni evrakı Konya Na
fıa Müdürlüğünde görtbilirler. Ve 2 lira mukabilinde M6dClrlülden. 
alabilirler. 

4 - Ekıiltmiye gir~ bilmek için talihlerin 11~ lira 65 kuruş
luk muvakkat temiua• vern;eıi ve ekıiltmenin yapılı.cağı gOnden 
en u 8 giln ev\'el ellerinde bulunan bOtün veaikalarla birlikte bir 
iıtida ile KC"nya Vilaydine mi!racaat ederek bir ehliyet veaikaıı 
almaları ve Ticaret Odaaı kayıd veaikaaı ibrn etmeleri lazımdır 

5 - Mektubların ikiaci m11ddede yazılı ihale saatinden bir 
ıaat evveline kadar makbuz mukabilinde Komiıyon Riyaaetine 
tevdi edilmeıi lizımdır. Poıta gecikmeleri kabul edilmez. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdllrlütünden : 

Kırıkk&lede ambar iutaaı : 

Keşif bedeli 1530l\ lira olan yukarıdı yazılı inşaat Askeri Fa· 
brikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma Komiıyonuuca 20 3.939 
pazartesi günü '"at 15 te kapalı zarfla ihalf' edilecektir. Şartname 
77 kuruş mıı lub:linde Komiıyondaa verilir. TaBblerin muvaldıat 
teminat olan 1147 lira 50 kuruşu havi teklif mektublannı mezkur 
günde saat 14 te kadar Komisyona vermeleri ve kenJileriuin de 
24911 aumaralı kanunun 2 ve 3 üncil maddelerindeki veaaikle mu· 
ayyen gün ve aaatte Komiıyona müracaatleri. 

!E ' !S!ii!: _Q 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev • 
--------------------~-------

İstanbul Vilayeti Veteriner Mildürlllğlinden 

2 mart 939 tarihli nüshasında netrolunan 78 kalem ec
za, ahit ve edevat hakkındaki ilAnda muhammen bedeli 
4273 lira 90 kurut olacağı yerde sehven 3473 lira 90 kurut 
olarak yuıldıiı aıörtllmDıtilr. Tashih olllllur, 



M<inakua Oasetesl -;.;.;;.;;.:;. ________________________ ~----~~------------------~-------------

ugün ilan olunan Münakasalarve üzayedeler Listesi 
------~--------------~ ...... ----~------------~~~~--~-Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müraeaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

Malzeme Harita !nşaat, Tamirat,_ Nafia _Jş_le_r_I_, _______ _ 

lkiçctmelik mrk. namazgah karakolunun 
tamiri 

Sıvas • Tecer yolunun arasında yap. şose 
işi için taş kmlması ve nakli 

latiklal mektebinin zemin kat ' inş · 
Cumhuriyet mektebinin zemin kat inş. 
Sankışla mek. zemin kas inşaatı 
Mersin portakal örnek bahçesinde yap. 

ahır inşaatı 

Kathane terşih havuzlannda yap. hafriyat 
Taksim bahçesinde yap. inşaat (şart. 53 kr.) 
Sıfat istasyonu binuı inş. 

Aç. eks . 

Kapalı z. 

Aç. eks. 

" 
" ,, 

Kapalı z. 
,, 

Aç. eks. 

1321 72 

il 167 50 

7664 51 
766t 51 
9178 70 
1030 -

12~65 99 
2178 81 

lllçla~ Kllnlk ve lspançiyart alil, Hastane Lav. 

Ecza alat ve edevab : 78 kalem (taahih) 4373 90 

99 13 İzmir Emniyet Müd. 17-3-19 15 -

837 56 Sivas Naha Müd. 13-3-39 15 -

574 8~ 
" " " 13-3-39 15-

574 84 
" • " 13-3-39 15 -

688 40 
" " " 13-3-39 15 -

77 2S Mersin portakal örnek Bahçesi Teknik l!i-3-39 15 -

Belediye Sular İdaresi 22-3-39 15 -
934 95 fstanbul Uelediyeaıi 10-3-39 15 -

Ank. Valiliti 20-3-39 14 -

lat. Vil. Veteriner Müd. 16-3-39 15 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (te~!•at ve m~lzemesl) 

Kalorifer kazanı için elektrikli tulumba Paz. 306 08 22 96 İıt. P. T. T. Müd. 8-3-39 15 -
ve teferrüatı 

Heybeli verem sanatoryomu annsör in- Aç. eks. 6000 -
şaab işi (şart. 30 kr.) 

Çatalca kazası elektrik santral binası şehir Paz. 27043 17 
aebekesi muharrik ve müvellid makineler 
ve teferruab işi 

Bir yedek motörle takviyesi mukarrer e· 
lektrik grupu ile soğuk hava deposu
nun takviyesi muktazi proje 

" 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Arka çantalık bez : 20000 m. Kapalı z m. 1 02 
Ekm~k torbalık bez : 20000 m. ,. m. O 90 
Elbiselik haki şayak: 15000 m. (şart. ~2 kr.) • m. 3 75 
Resmi elbise: 28 kat 504 -
Elbiıe : 30 takım (tedm.) Paz. 660 -
Terlik : 1000 çift Aç. eks. çifti 1 50 
Tire fanila : 2000 ad. ,, beh. O 70 
Spor melbusatı : 4 kalem ,, 4806 25 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı - - -- ..- - __ ._ 

Şişe etiketi 373000 ad. Aç. eki. 

Kereste, Tahta ve saire 

Meşe azmanı: 143 m3 Paz. 

Nakliyat Boşaltma- - Yükletme . --- -~ 

Süprftntil nakli 
Askeri etyası nakli 
Briket kömürlermin tahmil ve tahliyesi: 5536 

(temd) 

Aç. eks. 

" Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Benzin : 1000 teneke 

MUteferrlk 

Beyaı: çul : 115000 ad. (temd.) 
Yerli baskül : 2 ad. 
Beakül : 1 ad. 

Aç. eks. 

Paır;, 

Aç. ekı. 

" Koli çantası : 50 ad. - dahili posta çan· Kap. z. 
tası : h28 ve 730 ad. - harici posta 
çan talan : 100 ad. 

Yapı malzemesi : 7 çeşit 
Emme basma yangın tulumbası : 2 ad. Pa.z. 

(temd.) 
Kalın Sultan Çiflığı kumu : 175 m3 

ince : 300 m3 inşaat çakılı : 650 m3 
Kum : 1100 m. 
Aleminyum boru : 370 m3 - aleminyum 

levba : 20 m. 
Şerit tcıtere : 1500 m. 
Mermer taşı : 1200 t. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. - - - _.___.._ -
Makarna: 2 t. - arpa şehriyesi : 2 t. - yıl-

dız şehriye : 2 t. 
Patates : 15 t . 
Yulaf: 30 t. (tend ) 
Çorbalık pirinç : 12 t. 
Pilavlık pirinç : 49 t. 
Kuru faıulye : 35 t. 
Un: 150 t. 
Ecnebi küp ve kristal şeker. 

B) Müzayedeler 

Kuru çam ağacı , çam çubuğu ve kömürü 
Hurda çinko: 131 k - eski kurşun 910 k 
Ariel markalı 11epelli motosiklet 
Ev ankaıı : 3 ad. 
Otomobil Linkolin marka: 1 ad. 
Otomobil Linkoliıı marka : 1 ad. 

Kap. z. 

" Pu. 

" 

Aç. eks. 

,. 
Paz. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 
Aç. eks. 

" 

Aç. art. 
Paz. 
Aç. art. 

n 
Paz. 

n 

3055 75 

5863 -

10225 40 

3360 -

33033 -
446 30 

2100 -
5758 -

2100 -

1125 -

1650 -
2880 -

12740 -
5250 -

19500 -

40 -
70 -

500-
300-

450 - İst. Sıhhi Müesseseler SAK. 

2028 24 fstanbul Belediyesi 

Çerkeaıköy Bclcd. 

M. M. V. SAK. 
1350 -

" 
.. 

4062 50 ,, 
" 37 ao Sivaa Aygır Deposu Direk. 

Diyarbakır Beled. 
1 I~ 50 M. M. V. SAK. 
105 -

" " 
,, 

360 50 ,, ,, 
" 

229 18 İnhisarlar U. Mild. 

439 73 D. D. Y. 9 uncu i,letme Sirkeci 

112 -
'166 90 

252 -

2477 48 
33 47 

157 60 
431 65 

Diyarbakır Beled. 
,, Lvz. SAK. 

D. D. Y. Haydarpaşa 

Diyarbakır Cizre - Van ve temdidi 
Hatları İnşaat Başmüd. 

İnbiıarlar U. Müd. 

" 
" İst. P.T.T. Müd. 

İst. Komut. SAK. 

" 

Belediye Sular İdaresi 

" 157 50 Aık. Fabrikalar U. M6d. 

18-3-39 1 ı -

20-3-39 14 30 

18-3-39 11 -
18-3-39 11 -
24-3-39 11 -

9-3-39 10-
6-J-39 14 -

213-39 11 -
23-3-39 10 -
22-3-39 11 -

20 3-39 15 -

18·3-39 10 -

9-3-39 14 -
9-3-39 14 -

17-3-39 11 -

4-3-39 11 -

7.a-39 16 30 
20-3-39 14 -
20-3-39 14 30 
22·3-39 15 -

4-3-39 10 80 
9-3-39 14 -

27-3-39 15 -

29-3-39 15 -
20-3-39 14 -

84 38 • 20-3-39 14 30 

90 -
124 -
216 -
966 -
393 75 

1462 50 

219 71 
30 33 
6-
5 25 

37 59 
22 60 

T. Şiıe ve Cam Fabrikalar A. Şirk. 10-3-39 17 -

Çorlu Kor. SAK. 

,, ,, 
Bornova Tümen SAK. 
lst. Komut. SAK. 

,, ,, ,, 
Diyarbakır Lev. SAK. 

" • ,, 
T. Şek. Fab. A. Ş. Bahçekapı Taı han 

Turgutlu Kazası Otman Müd. 
İıtanbul Belediyesi 
İst. Komut. SAK. 
Ank. Beled. 
Ank. Valiliti 

,, ,, 

17-3-39 

17-3-39 
6-3-39 

20-3 39 
20-3-39 

7-3-39 
8-3-39 

15-3-39 

9-3-39 
7-3-39 
9-3-39 

17-3-39 
11-3-39 
11-3-39 

ıs ao 

16 -
11 -
14 -
11 -
14 -
15 -
11 -

15 -
14 -
10 -
15 -
10-
10 _. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve~ - ------------- _,,.. ı 

İstanbul Sıhhi Müe1Seseler Arttırma 

Eksiltmeye konulan İş : Heybeli verem 
in,aatı iıi keşif bedeli : 6000 lira 

Muvakkat garanti : 450 lira 
Heybeli verem san toryomu asansör iuıaatı işi açık 

ye konulmuştur 
Eesiltme 18/3 939 cumartesi günü saat 11 de Cağalo~l~ l 

sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu koıı>'' 
da yapılacaktır. Keşif bedeli, muvakkat garanti miktan yukard~. 
zılıdır. i~tekliler 9artname ve keşif evrakını 30 kuruş mukabt 
komisyondan alabilirler. . 

İstekliler cari seneye ait ticaret odası veıikuile !490 ı•Y11~ 
nunda yaulı belgeler ve bu işe yeler muvakkat garanti oıa 
veya banka mektubu ile birlikte bu ışe benı:er 5000}liralık if {j 
tına dair eksiltme tarihinden sekiz gün evvel lstanbul vilayet 
almış oldukları ehliyet vcsikalarile birlikte belli gün ve saatte 
misyona gelmeleri. 

Çerkesköy 8eJediyesinden : 

Bir yetiek: rnotörln takviyesi mukarrer elektrik grupLI 
soğıılc hava deposun rn takviyesine muktazi proje ve şartı1 1 !eri pazarlık suretıle tauzim ettirileceğinden fatekli olsO 
belediyemize müracaatleri. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

B. Postahane hinasmdaki kalorifer kazanlarını kirli 5 

rını almağa mabsuti elektrikli tulumaa ile teferrüatı işi P' 
lığa konulmuştur. Pazarlık 8/3/939 Çarşamba saat 15 de 
yük Postahane binası alt katta müfettişlik odasında topla0' 

alım satım komisyonunda yapılaraktır. 
Keşif bedeli 306 lira 8 kuruş muvakkat ~ 

96 kuruştur. Talihlerin fon~i fe idari şartnamelerin; gö~ e 
rn nıu~akkaL t~minatlaunı yatırmak üzere çalışma günle 
ınezkur müdürJuk idari kalem levazım kısmına, pazarlık 
ve baatinde de muvakkat teminat makbuzu ile k.omisyoıı8 

racaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. 

Sıvas Ayğır deposu Direktörlüğünden ; 

Sivas ayğır deposu müstahdemleri için 28 kat 
elbise eksiltrue suretile satın alınacaktır. MuhamıoeS 
deli 504 liradır. Eksiltme günü 9,~,939 da saat 10 da 1 
Baytar Müdürlüğünde yapılacaktır. Muvakkat teıoio' 
lira 80 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenlerin 
müdürlüğüne veya Baytar Müdürlüğüne müracaat etı1lf 
ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satıoalma Komisyonundıt" 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 102 kurtJf 
20000 metre arka çant.alık bez kapalı zarf usulile .~ S 
kasaya konulmuştur. ihalesi 18 mart 939 cumarte•'v 
saat 11 dedir. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak 
V. Satınalma Komisyonundan alınır. 

* • • Beher metresine tahmin edilen fiyab 90 
olan 20,000 ınetre ekmek torbalık bez kapalı zarf 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 18 mart 939 cuJJ)j 
günü saat 12 dedir. İlk teminat 1350 liradır. E''ısJ 
şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. Satınalma J{o ı. 
nundan alınır. 

• • * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 375 l~ 
1 

olan i5,00U metre elbiselik haki şayak kumaı kapıl~ 
usulile münakasaya kon~lmuştur. İhalesi 24 mart 9~ 
ma günü saat 1 l dedir. llk teminatı 4062 lira SU kıl V• 
Evsaf ve şartnamesi 2~2 kuruş mukabilinde M. M· 
tınalma Komisyonundan alınır. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Lev~ 

I
. _ l.iJ' 

37;3,000 adet şişe etiketi alınacaktır. Bak: ııv 
U. Müd. ilanlarına, 

Kereste, tahta ve saire 

D. D. Y. 9 uncu İşletme Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 5863 lira olan ve hangi eb•~t: 
miktar istendiği şartnamesinde yaı:ılı bulunan ceıı> 1 ~ ~ 
M3 meıe azman kapalı zarf usuliie 18,B,939 cumarle 1 ' 

nü saat 11 de Sirkecide 9 İtletme binasında ıatııJ 
caktı!. te 

isteklilerin kanuni vcsikalarile 43973 kuruılu1' 1ı 
ve tekliflerini ihtiva edecek olan kapalı zarflarını 51 t 
kadar Komisyon Reisliğine Termelori lazımdır. 
ler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 



leferrik 

,ıs. lsıaıb l 

eksiltme ile alınacaktır. İlıalesi 17 .3.939 cuı:na ~Cinü saat 15,30 
1 ıia ilk terniııah mnkarnn için 208 lira 15 kunı~, 2.rpa ~ıhı iye 
için 27 lira 75 karaş, yıldız şehriye için ~7 lira 75 kuruştur. 
Evsat ve şartnamesini görmek istiyenler Çorluda kor satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

bataşta Levazım Müdüriyet binası Alım Komiıyonu11da

laı u I\.omutanhğ1 Satınalma K.owisyonundan : 
J1' ltıbul Ko- t l & h. l ·kı . · · · l" l 'k' ııo e h l.Uu ao ı11ı Jr ı · t>rı ıçm uzumu o an 1 1 t~n ' 

dıt:s:a yangın tuluınba~ı içiıı pazarhk gününd.; talib 
Yap~ an tekrar pazarlığı 9 ıaart 93~ perıembe günü saat 

lltaıııı:c~luır. İ&t1tklileıinin belli ~ÜM ve :iaalte Fuıdıklıda 
•• 

1 Sıtıoa!ma komisyonuna gelmeleri. 
ltı:a~Y•zajada Süvari Binicilik okulu için 7 çeşid yapı 
10,3() s:ıtın ahnacağınpan 4 mart 9;~9 cumartesi günü 

1( da }apılacak.tır. İsteklilerinin beUi gün ve saate Fın. 
onıutanhk. Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

id.r Belediye Sular İdaresinden : 

1~iıce Kağıthane terşih havuzları için satın ah
Uf nıetre mikap kum kapalı zarfla münakasaya 

l tur. 
.;;..~u iı i~in tanzim edilen şartname idaremiz leva
i...... 

1~ll~e11 parasız olarak alınabilir. 
tı il:,,•lıpler ıartnameye göre hazırlayaeakları kapalı 
it k 1• günü olan 29 mart 939 çarşamba günü saat 
tliııd •dar Taksim Sıraaerviler caddesindeki idaremiz 
ı 0 t•t nıüdiiriyete vermiş olmalıdırlar. Bu saatten 

.e ı ·ı rı ecek zarflar kabul edilmez. 

~abtikalar U. Alüdürluğü Satınalma Komisyonundaa : 

lo illet alemi11yum boru 40 Mm X SOmm 

a@ " " " " 110 x 120 " 
ıe ,. ,. ,, ,, 1so x 160 ,, 
!u llietl'e uıurabua alenıinyt.ıın levha 5 uuıı. kalınlığında. 

. llhlll~tre. nıarabba aleminyum levha 10 mm. kaJınhgında. 

* • • Kor rı:eı kez birlikfori ihtiyacı için 15000 kifo patates açılı 
ek.ı:.ıhme ile alınacdk.tıı. !halesi 17.3.939 cuma günii saat 16 da 
ilk teminatı 90 liradır. E\saf ve şartnamesi Çorluda k.or satırı~ 

alma koıııısyonuısdıı gö ülur. İ::teklıl• rin kanunun 2·3 cü mad· 
delcrındeki b~lgelerle birliktP. belli gün ve saatte Çorluda Kor 
sa1ınalma komisyonunA miiraraatları. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz dördüncü parti olarak ecnebi küp ve kris
tal şeker satın alacaktır. Teklifler 15 mart 939 çarşam
ba günü saat 11 e kadar Bahçe kapıda Taş han 42 nu
marada kabul ve tetkik edilecektir. İstiyenlere yukarıki 
adresten paras1z şartname verilir. 

İst ınbul Komutaıılığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığı birlikleri için ~erai' enafı nümonesi 
gibi 12,000 kilo çorbalık pirinç satın alınacaktır. Açık ekeiltme 
ile ibclesi 20 mart 939 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
Muhammen kıymeti 2880 liradır. Şartnamesi her gün I.:omis· 
yoada görülebilir . 

._ • * İstanbul Komutanlığı birlikleri için şerait ve evsafına 
röt-: 49,000 kilo pilavlık pirinç ı:ıatın almaktır. Kapalı Hrila 
ıh:ıJesi 20 mart 939 pazartesi günü saat 1 l de yııpılacaktır. Mu· 
İıcmmcıı kiyıncti 1274U liradır. İlk temifiatı 956 liradır. ~artna· 
mesı her gün koaıi5yonda görülebilir. Yaı ~uı edilen bedeli (2100) lira olan yukarıda miktarı ve 

Sat 11 lllalzem.e Askeıi Fabrikalar Umum Müdürlüğü mer-
td~~•lrna komisyouunc:a 'JO/J/1919 saat 14 te pazarlıkla , ______ IDl ____ _. .. ____ rl!:PJ"'fDRtliilllılM,..._CTSlll 

"" l tceJnir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir· ı ı-sta n bu 1 1 . . d 
,' "•kknt teminat (157) lira 50 kuru§tur. e edıyesın en 

' 100o metre ~rrid testere 2,5 Sm. eninde 

''"'. soo " " " ,3 ,, " ·-----~-~ edilen bedeli (1125) lira olan yu~nrıda yazılı iki ka-
''lıtı 'ille Ask.eıi F abıikalar Umum Mü<lürlüğu merkez 
td'~ Koınisyonuaca 20/~/1939 saat ~l4,30 da pazarlıkla 
~il l ec•ktir. Şartname parasız olıtrak komiıyondan verilir. 

"•kkat teminat 84 lira 38 kuruştur. 

l'Grkiye Şiıe •e Cam Fabrikaları Anonim 

Sosiyetesinden : 

. •t~'~•.hçe fabrikamız için ayda yüzer ton hesabile 
bltf •çınde takriben 1200 ton mermer taş alınacaktır 

IQ tartaameyi görmek üzere en ıeç 10,3,939 tarih
,, iiiıan saat 17 ye kadar GAlatada Perşemebepazarı 

lldtki İstanbul büromu%& hergün müracaatleri. 

ld Belediye 8ular İdaresinden 
•·ıllreQıi.,ı'n Ka-t"ne t 'h h l d • "'" · t '"11 ... • cr51 avu1 arın a yap~ır:ıcagı ın~aa 

lfl l ı,. a lllacak : 
ttre . 

bııkap kılın Sultan Çitlığı kumu 
" ,, mce Sultan ,, ,, 
ıı 

• • ~11·~· .-r~ . ( i' • , "'- • • 

Uokapanında Salihpaf a caddesi kaldırmınan 
eaulı tamiri 

Balatta Kırk anbar ıokaA"ı kaldırmının eıaa· 
lı tamiri 

Uetiktatta Vitnezadede yapılacak çocuk bab-
çesi 

Keşif 

bedeli 

592.48 

851.00 

962.55 

İlk 
teminata 

44.44 

63.82 

i2.19 
I 

Yukarda keıif bedelleri yazıla yolların tamirleri ayrı ayrı açık 
ekıiltmeye konulmuştur. Ke,ıf evrakıle şartnameleri Levazım Mü
clür&üiüodc görtil.:bilır. laıtekiil\;r ~490 ıayıh kanunda yazıla veai
kadaaı ba,ka Feo İtleri Müdüdügündcn alacakları fen chiıyet, Ti· 
card od1&aı veaıkalar:le ve hızalarında göıtenlen ilk teminat mak· 
buz veya mektubıle beraber ti • .i.U.l9 l'azarteai ııünü aaat 14 bu-
çu&da Oaimi Encümende bulunmalıdırlar. (1064) 

• • • 
Üıküdar 15 iaci Okul binasıoda bulunan 910 kilo eski kur

şun ile 1.il kilo hurda çinko pazarlıkla satılacaktır. Kurşunun be· 
her kilosuna 21 kuruş çıokooun beher kiıuauna da 8 kuruş 5U 1an
tım bedel tahmin edılmıttır. t.vrakı Levazım Mucıürıuj'unde ıörü

lebılır. lıtekhler .}() lira 33 kurufluk temınat makbuz vey<1. mek~u
bile berabu 7.3.9a9 aah ıüuu ıaat 14 buçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. ( &4U9) 

lı q ,. inıaat çakılı. 

t _:fla aııaakasaya k.01.uımştu. ·-----------.,_------------! 
laıllct B1ı1 İf için llloaiaı edilen şachıame idaremiı lt:veztm 1 in his a r la r u: MÜ d Ü r l Ü ğ Ünden : 
( ~'1, P~tasız olarak alınabilir. 

~ı ib 11 alıpler şartnameye göre haznlıya<:akları kapah zari- · .... "''='""'- ·" · ~--·"· ..... - ,.,.., ·---·· ··--· -= - --· 
~: e günü oJan 'J.7 Mart 939 p!\zartesi günü saat on 1- 31.X.938 tarihinde ıhale edilemeyen şartname ve 

itti} llr Taksim Sirascrvi caddesindeki ıdare merkt:zinde numaaeıı mucibince 20 X 25 ebadında 10 milyon ailin
~t~ vcrmie olmalıdırlar, bu saatte12 sonra gelecfk ka- airik rakı mantarı şartlaamesi ve numunesi mucibince 

kabul edilwt:z. yeniden pazarhk usuiile satın alınacaktır. 
ıo ••• 
: l~~O,ooo adet silindirik rakı mantarı alınacaktır. 

11•rlar U. Müd. ilAnlarına. 

J&.•ktıı *** 
q, il.a~ ve beyaz çul ahnncaktır. Bak : İnhisarlar U. 

"'lllarıııa. 

--E'.!2.! rn:w ---.z:as:::: • 

~Zahire.. et ve Sebze : 
ltıtı·~---
~--~t levazım Amirliği Satıu Alwa KomiByonundan : 

)ı,1 1
1
' Müıtabkom .Mevki Çe~me mmtakasındaki birliklerin 

. t'ıtı ç~tı .•çık eksiltme suretiyle müna\asada bulunan 17100 
1 eti ih;~ılrni§ sığır eti veyahut koyun eti veya burulmuş : ~l. 1Yacına talip çıkmadığmdau pazarlık.la satın alma· 

il- Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuruş 
he.&abile 4U.OOO lira muvakkat teminatı 3000 liradır. 

IU- Pazarlık 27.1ll.Y.S9 tarihine rastlayan pazartesi 
günö saat 14 ae Kaoataıta Levazım ve Mubayaat Şu
Desinde.lıi Ahm Komııyonunda yapılacaktır. 

IV- Numuneler lıer a=ün Konıisyouaa göıülebi,eceği 
gibi şartnameler ele 2 lira bead mukabihnue in.tıısarıar 

Levazım ve Mubayaat ŞubtSıle Ankara ve lzmır liaş

müduruitderiaaen aunabuır. 

V- 18teklilerin pazarlık için tayin edilen güu ve 
saatte % 7,.., güvenme para1ariie yukarda adı geçen Ko
ıniıyona gelmeleri itan olunur. ( l3;:>ıJ 1--4 

Cinsi Adet 

• • • 
Muhammen 

Fiatı bedeli 
teminatı 

Lira 

yapılacaktır. 
III- Taliplerin teminat akçelerile 

de Komisyona gelmeleri ilin olunur. 
birlikte belli gln 

(1405) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Mu ham. 

bedeli 
% 1,5 

teminatı 

Elailtme 
Şekli Saati 

Lira Kr. Lira Kr. 

Yerli baskül 2 adet 446 30 33 47 Aç. eks. \4 
Baskül 1 ,. sif 2100 157 50 " " 14,30 
Şişe etiketi 373000 ,, 3055 75 229 18 ,, ,, ıs 

1 cins takım 

I- Yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem mal
zeme ayrı ayn eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme, 20,3,939 tarihine rasthyan Pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr· 

iV- Şartname ve listeler her gfin sözü geçen Şu
beden parasız olarak alınabileceği gibi etiket nGmunele
ri de görülebilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7,S güvenme paralariyle mezkür Komiıyona 
gelmeleri ilin olunur. (1398) 1-4 

••• 
1- Tuzlalarımız için şartnamesi mucibince 90 adet 

vagonet açık eksiltme uıulile satın alınacaktır. 
il- Hepsinin muhammen bedeli ıif Haydarpaşa 4700 

lira ve muvakkat teminatı ]52.50 liradır. 
HI- Eksiltme 10.3.939 tarihine rastlayan cuma günü 

saat t 5 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeaindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler parasız olarak laergftn ıözü ıeçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların 

fiatsız tekliflerini, detay ve ebadını göıterir reıimlerin ve 
vagonetlerin yatakları hakkında ayrıca mufassal izahat ile 
detay resimlerini ihale gününden bir hafta evveline ka
dar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen Şubesine verme• 
leri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın veıika almaları 
lazımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte yiızde 7,5 güvenme paraları ve tuz fen Şubeıinden 
aldıkları veaika ile birlikte yukarıda adı geçen Komiıyona 
gelmeleri ilin olunur. (515) 4-4 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik işleri 
Umum Müdürlüğünden : 

İdarenin malı olup şebeke aerviıinde kullanılacak 134 puı din· 
sril menfesi olan bir adet 2 tonluk müceddet Fort şuiıi üzeriDe, 
iki veya üç parçadan mürekkep lö-19 metre ara1ınd• açılıp kapa· 
bilen ve mihveri etrafıoda döoeo, merdiven yaptırılacaktır. 

Merdinn Avrupa malı olacak ve eldeki fHİ üzerine monte 
edilmesi için icabedeıı bütün malumat ye re1imler İdareye verile
cektir. 

Ekıiltme 21.3.939 Salı günü Metro Han binuının altıncı katıa· 
da 1aat 15 de toplanacak olan Arttırma ve Eluiltme Komiıyonunda 

yapılacaktır. 

Bu ış hakkında izalaat almak iıteyenlerin Levazım Müdürlüğü
ne müracaat etmeleri ve teslim edilecek merdıven hakkında der
meyan edecekieri teklifleri ve maktuan "300" lirahk teminatları Y• 

ekıiltıneye iştirak için kanuni veıikaları ile eluiltme günü Komiı· 
youa müracaat etmeleri ilin olunur. (1353) 

,ı • r ,.,,.., 

Vapurlara, trenlere vaktinde yetişel>ilmek için 
Umum saatçılardan metanetile Ünalan 

teminatlı 

• 

7 

,tti 'a tı_1,.i 4 
ı~ll I~ a . .3,939 eumarteai günü saat 10,30 ta kıeladg İzmir 

JJI IY. "'1111 1 · . 
IIISLOIW Kr. Lira ~ 

1 ~dile r 1~1 satınalma koıniıyonunda yaptlııcakur. Tab· 
ls ~'1 n tutarı 3762 liradır. Teminatı muvak.kate akçesi 282 

tıO rultur ş · h · d .. "l b ı· • artnamesı er gün komı~yon a goru e ı ır. 

~Ot Çorlu Kor Satınalma Komisyonuudan : 

~er~eı birlikleri ihtiyacı için l5000 kilo kesme ma
kilo arpa ıehriye, 2000 kilo yıldıı ıebriyc açık 

Saat'arını ısrarla isteyiniz. 
Beyaz çul (başı- 115000 70 330M 2477.481 

bağlı {kilosu) (Takriben) 

1- Yukarda yazılı çullar için 27,Il,939 tarihinde ilıı•••-•••••------------
kapalı xarfla yapılan münakasada teklif olunan fiat had-
di liyık görlilmediiinden pazarlıkla mubayaaıı karar· 
laıtırılmıştır. 

il- Pazarlık 7,111,939 tarihinde saat 16,30 da Ka· 

imtiyaz 1ahibi ve yaıı itleri Direktörü: hmail Girit 
Baııldıtı yer : Merkez Baaımevi Ga&ata 
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Quotidien des Adjudications 
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1 er Etage, N. 3-4 
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a l'Administration 
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Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Telephone : 49442 

Boiıe Postalc N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
.-.-.3-& __ ._ -·- ----- -·--- ---

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

Cabier d~a Cbarıreı Jours Heures d'adjudicat. eatimatif proviı,ire 

A) Adjudications au Rabais -----------------
~onaaructlons - R6perations-Trav, Publlca-Ma!6rlal de Conatructlon-Cartographle 

R~p. bat. corp de ırarde 
Coııatr. ecurie au jnrdiıı modMc or~nge 
Concassage et transport de pierreı pour 

corıstr. chıı.usaee s route Sivııa-Tecer 
Conıtr. rez-de-chausıee a la bat. ecole 

İstiklal 
Conatr. rez-de-chauııaee a la bit. ecol• 

Cumhuriyet 
Cooatr. rez·de-cbaus.ee iı la bat. ecole 

Şarıkışla 

Trav. creuıement dana ba11inı eau Ka
ğıthane 

Trav. conatr. danı jardin Taxim (Cah. eh. 
P. 62) 

Conllr. biti11e Statieo dlectioa . 

Publique 
,, 

Pli cach. 

Publique 

" 
,, 

Pli cach. 

" 
Publique 

1321 72 
J03!) -

11167 -

766t 51 

7664 51 

9178 70 

12465 99 

2178 81 

99 13 
77 25 

837 56 

574 84 

574 84 

688 .. o 

934 95 

Dir. Suret6 lzmir 
Tccbn. jardin modele oranıe Mersiıı 
Dir. Trav Pub. Sivas 

" " 
,, 

" 
,, ,, 

Adm. Eaux Municip. İst. 

Com. Perm. Municip. iat. 

Vil. Ankara 

17-3 !9 15 -
15-3-39 ıs -
13-3-39 15 -

13-3-39 15 -

13-3-39 15 -

13-3-39 I& -

22-3-39 15 -

10-3-39 15 -

2()..3.39 ., -

Prodult• Chlmlques et Pharmaceutlques·lnatrum•nts Senltalres-Fournlture pour Hopltaux 
~--.....----- --. .... .._ ~--- --- --- --
Produita pharmaceutiquea et inatrumenta: 4373 90 Dir. Veterinaire Vil. İıt. 16-3-39 15 -

7i lob (rectif.) 

Electrlclt6·Gaz-Chauffago Ccntral (lnstallatlon et Mat6rlel) 

Pompe electrique ilVCC ncoeasoires pour Gre a gre 306 08 
cbaudri~re chauffage Central 

T rab. coostr. asccoıeur aaoatorium Hey- Publique 6000 -
belıada (Cah. cb. P. HO) 

Trav. constr. batı111e centrale electr. re- Gre i ıre 270-13 17 
aeau •ille. macninea motricea et ac· 
ceasoires iı Çatalca (aj.) 

Dre1Sement proj•t •t devıs pour reofor· 
ccment depôt frigorifique au moyen 
de ıroupe electr. aveo l' auxiliaire 
d'un moteYr en reaerye 

,, 

Hablllement- Chausaur e - Tlssus - Culrs 

Toile pour havnaac: 200u0 m. 
,, ,, aac de pain: 20:JOO m. 

Serıre pour uniforme : 15000 m. (Cab. 
eh. P. 282) 

Costumea : 2~ compleu 
,, 30 ,, (aj.) 

• Paotoufles: 1000 palru 
Flanelle en coton : 2000 p. 
Habıta de aport: 4 lob 

Travaux d'imprlmerle - Papeterl• 

Etiquettes d bouteillea : 373000 p. 

Piiı cacb. le m. 1 02 
,, 
,, 

le m. O 90 
le m. 3 75 

500-
Gre ıi gr6 680 -
Publiqce la p. l 50 

,, la p. O 70 
,, 4806 25 

Publique 3055 75 

Bol• de Conatructlon, Planch•• Poteaux ete. 

Boia de ebene: 143 m3 Pli cach. 5863 -

!.!!!!sport - chargement • d6char·gement 

Transport ordurea 
,, effet Mılit. 

Char&ement et decbargemeııt charbon 
briquette : 5536 t. (aj.) 

Combu•tlble - Cerburant - Hulles 

Benzine: lOJO bidonı 

Dlvers 

Jute blanche : 115000 p. (aj.) 
Baacule indigene : 2 p. 

" : 1 P· 
MaUriaux de constr.: 1 lots 
Pompe aapirante pour extinctlon d"incen

die : 2 P· (aj.) 
Sable ıroı de Sultan Çiftlik : 175 m3 -

id. mince : 300 m3 · cailloux pour 
conatr.: 650 m3 

Sable: 1100 m3 
Tuyaux en aluminium: 3i0 m. plaque en 

aluminium : 20 m. 
Ruban a acle : 1500 m. 
Saca (cofü): 50 p. - sacı polte inler.: 

l'l28 et 730 p. saca pour poa.te exter. : 
100 p. 

Marbre : 1200 t. 

Publique 
,, 

Gre a gr6 10225 40 

Publique 3360 -

Gr~ a sere 83033 -
Publique 446 ao 

,, 
Gre i ıre 

Pli cach. 

• ,, 
Gre a ıre 

,, 
Pli cacb. 

21l'O -

2100 -

1125 -
5758 -

22 96 Dir. P.T.T. i.t. 8-3-39 15 -

450 - Com. Ach Etablil. Hvıriene et 
Asııist. Sociale Cağaloğlu 

2028 24 Com. Perm. Municip. İst. 

18-3-:i9 11 -

20-3-39 14 30 

1350 -
4062 50 

37 80 

112 50 
10.'> -
360 50 

229 18 

439 73 

113 -
766 90 

252 -

2477 48 
33 47 

157 50 

157 50 

38 84 
431 85 

Municip. Çerkesköy 

Com. Acb. Min Def. Nat. Ank 
,, 

Dir. Depôt Etable Sivaı 
Municip. Diyarbakır 

,, 
,, 

Com. Ach. Mioi.t. Def. Nat. Ank. 
,, ,, 
n ,, 

18-3-39 t 1 -
18-3-,~9 12 -
2~-3-39 11 -

9-3-39 10 -
6-3 39 14 -

23-3-39 11 -
2.J.3-39 10 -
22-3-39 11 

Com. Ach. Econ. Moo!>P· KAbatache 20-3-39 15 -

9eme Exp. Ch. de feı Etal Sirkeci 18·3-39 10 -

Mun. Diyarbakır 9-3-39 14 -
Com. Ach. Int. Diyarbakır 9-3-39 14 -
lere Expl. Ch. de fer EtatHaydarpaşa 17-3-39 11 -

Dir.Constr.Ugne Diyarbakır Cizre•V an 4·3-39 11 -

Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 7 3·39 16 30 
14 -
14 30 
10 30 
14 -

,, ,, 
,, . ,, 

20-3-39 
20-3-39 

Com. Acb. Comm. Millt. lat. Fındıklı 4-3-39 
,, ,, 

Adm. Eaux Munlcip. İıt. 

Adm. Eaux Municip. lst. 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Auk. 

• 
Dir. P.T.T. İ.ıt. " 

. 

9-3-39 

27-3-39 15 -

29-3-39 15 -
20-3-39 14 -

20-3-39 14 30 
22.3.39 15 -

S.A.T. f ılbr. de bouteille1 et Verrerie 10·3-39 17 -

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsas 
. ~~==-=-========== 2.3.939 

CiNSİ 

Flatlar 
Atağı 

Kr Pa. 
Yukarı 
Kr.Pa. 

BuQ'd. yumuf Mahlut 5 14 
,, 1ert 4 36 5 7 ,5 
,, kızılca 

Arpa yemlik 
,, Anadol 

Çavdar 
Fa1ulye çall 
Susam 
Peynir beynz 
Ceviz: kabuklu 
Ceviz: içi 
Kutyecıi çunllı 

,, dökme 
Fındık içi 

·4 22 
4 15 4 17,5 
3 30 

12 20 14 -
19 20 

60- 68 -

91 20 

Buğday 

Uo 
Arpa 
Z. yatı 
Fasulye 
Nohut 
Yulnf 
Mısır 

Kuşe mi 
Çavdar 
Kaoer 
B. Peynir 
İç ceviz: 

Kepek 
/\rpa 

Gelen 

O iden 

Tiftik oğlak 
,, mal 

iç fındık 
B. Peynir 
iç ceviz ... 
Kıl __.,,/.,. 

z. yağı yeıuel.ı.iik 
Yapak Anadolu 

Dı• Flatıar 
Butday : Linrpul 

,, Trakya 
Mısır beyaz 
Mınr urı 

Yulaf 

,, Şikaj'O 

" 13 
,, Vinipek 

4 - 4 1 
Arpa Anvera 
Mı11r Londra 

Keten tohumu 
Nohut naturel 
Perak deriıi 

12 10 Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburg 

,. L. 

Memento des 

Samedi 4.3.939 

Nitrate de soude (Fabrique Milit.) No. 9.ıü 

Etoffe pour capoutes (Com. Acb. Command. Gendr. Aak.) ~t 
Ptacilrd!l f;xes et armoires pour do!ıier (Vil. Ank.) No. 972 ~ 
Ceııtrale telepbonique marque Siemens (Municip. Turgutlı.ı) 
Conııtr. konak gouverncmental (Ddterdarat Van) No. 975 
Tuyaux pour chaudi~re (lnt. Marit.) No. 9 2 
Conıtr. boutique boucherie (Murıicip. Faua) No. 982 
Trompe et raccords (Command. lat.) No. 98.i 
Appııriel et materu~l de chimie llnt. Marit.) No. 983 
Viande et bllı concaaae (lnt. lzmir) No. 9 4 

Müteahhitlerin 

Cumarte1i 4.3.939 

Nitrat d6 sud (A..k. Fabrikalar) No. 940 
Kapullull kumaş Uandr. Gen. Komut. Ank.) No. 970 gf, 
S .. bit raf ve evrak dosya dolabı yap. {Ank. Valılitı) No• I' 

Siem~n• marka telefon :rnolralı (Turgutlu Beled.) No. 973 
Hükumet konağı inş (Van Dtfterd.) No. 975 
Kazan boruları (Deniz Lvz.) No. 982 
Kasap dukkinları iof. (Fatsa Beled.) No. 982 
Echize ve kimyevi malzeme (Deniz Lvz.) No. 983 
Hortum ve rekor ~İst. Komut.) No. 983 
Et ve bulgur (İzmir Lvz.} No. 9ı:!4 -

b) MUZ YE DEL 
Ankara 3 üncü lcrn Memurluğundan : j 

A~ağı<la nevi ve adedi yazılı mahcuz mallar lJ .3.19 
nü saat 10 da banknlar caddesiude Eti paias Otelinde ,ç 
tırına suretiyle eatılacaktır. Birinci artırmada takdir v t, 
kıymetin % 75 ini bulma<lı~ı ve satılamadığı tak.dird~~ 
artırması 13.3.939 gününde aynı yerde Ye saatte B) f 
retlt.: satılacaktır. Mü~te ril~ riıı mahallinde memururout' 
c.ıatları. 

Radyatör 60 adet muhtelit yaprakları, Javabo ,,O 
metin koltuk takımı 3 pBrça, ka<lite koltuk takımı j t 
para kasası l adet, camlı yaııhıme v~ 1 koltuk, gard!~ Q 

nalı 8 adet, c~,·iz karyola ve somya, ]icivert kadifdi ıe 
adet, Somya 25 adet, masa 50 adet, komodin 15 ad~' 
lcr ve kontrbüfeler 3 adet, mutfak ocakları 3 parça $ 

banyo teknesi 8 adet, v ll motör ve tulumbası 1 adet, ~~ 
ka~anları ı adet, kıtravııoa 6 adet, büyük orta halısı zell1 
mızı 2 adet, rııavi renkli karyola 4 adet. 

• • • d 
Hurda çınko ve kur@uıı ıatılaca~tır: Bak lst. Bele ' 

laruıı. 


