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GAZETIESi 
Umum üccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

(f}EffilıEI< ~ T 
tiHBE RlıERi 

tiorveç Ticaret 
ll! Anlaşması 

liı... 'itki 
!:;}_ IUıl Ye - Norveç ticaret v~ kli-
~~ti ;'oıasına batlı A ve B 
~di~ tt ta~ilat yapılmııhr. ye-

l ta lk. V ı...-. tı' ' tisat ekaletinden 
,~rı. C 1 a~ınmak kaydile A lis-
1~ ~ liat ~nfeıinc iiren Sellüloz 
~~ ~b ~sı~e de A tarifesine ai
~ ~o a 8 l kağıdından 100 ton
~~ ıaı 11~0i~n ilave edilmiıtir. 

11. A. l u . •hıl B liıtesinde yaıılı 
"J llrıfe · . to ııne aıt kontenjandan 

111~ tenzil edilecektir. Yüz 
.b"İa on~enjamn yü!-de ellisi 
't, ,ij YUzde yirmisi lzmire ve-
11ıı,.ı zde otuzu da merkezde 

~ -------
~ llahk İhracatı 

-.,_ 'l.tı.ı111 d • . "'Ilı ı:ı. a bet ltalyan ve beı 
' So:eıniıi balık beklemekte

, i't dakika içinde havalar 
~~,~~ Qıediğinden az balık tu
~· Bu gemilere altı bin 

toru •. acnuu.•9~u. 

1 a.ulleri Ofisi için 14 vagon ve tüc
c.ar içia bir vagı>n buğday gelmiş
tır. Evvelki gün gelen buğdaylar-

la beraber hepsi satılmıştır. Ofi· 

ıin buğdayları 6-6,5 l<uruştan 

tüccarın buğdayları 5,27-5,'27,5 

kuruştan eahlmıştır. 72 ton arpa 

4, 14-;, 16 kuruştan, çavdar 3,32 

den iç fındık 86 dan satılmıştır. 

Sansar deris nin çif,i 2500.4500 

kuruştan, zerdeva derilerinin çifti 

54-56 liradan aatılmıştır. 161 bal

ya Sungurlu tiftiti kilosu ı 20 ku-

ru"ian güz yunu 72 den, Erzurum 

yapakl .. rı 55 kuruştan verilmiştir. 

Ankara Borsası 
7·3-939 

Londra 
Nevyork 

~IA"oo 

ÇEKLER 

Ceı1evre 

Aroderdam 

5.90 
125.7925 

~ .'"lllUz Takası 
t•li2 ~ takası henüz ba,ıama· Bcrlin 

. ~ l/ •evke müheyya 250 bin Brükıel 

3.8-3-50 
2.8 5715 
66.775 
50.4925 
21 165 

ltı O hin kilo tiftik hali gön· Atina 
'ııt tıniştir. Alakadarlar Türk Sofya 
·)tt' l'icaret Odasına ve Cüm- Prai 
td t.\erkez Bankasına müra- Madrit 
t~e.k takas için formalitenin 

it, ılıp edilmediğini sormuş-

\ ~iliz t Aıiıtı ak.ası başlarsa Rusya 
İn.ya için hazırlanan mal-

ltıı· llgiltereye a-önderileceği 
'}'or, 

Varşova 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Slokholm 
Moıkova 

t.0775 
1.'5525 
4.31 
5.90 

23.7225 
24.8425 
090 
2 8225 

34.445 
30.375 
23.7425 

l, 
' .. •k Ofisi Buğday 

ESHAM ve TAHVİLAT 

b Gönderiyor Erıani 
Gll • Pıyasamıza Toprak mah· Türk borcu l peşin 

19.95 
19.475 

~ MUNA~ASALAR 
~Tamirat-Nafıa lş ve Malzemesi-Harita 

dır. istekliler ehliyet vesikasının verilmesi için eksı'lt . I , ğ ·· d . menın ya· 
pı .~l:a ı gun en en az sekız giin e\•rnl bır istida ile vilA ete 
muracaatları muk.t~zıdır. Bt~ müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıy~nlar eksıltmeye gıremezler. 

~- istekliler muvakkat ve teminat makbuzu veva mektu-
bu. tıc~ret odası makbuzu ve ehliyet vesikası ile teklif kt . tarını h 1 .. .. l 22 me up 

• 1 a e ~unu o an mart 939 çarşamba günü saat 14 d 
~k5ıltme ~omi•yonu reisliğine makbuz mukabilinde teslim .~ 
eceklerdır . Postada olan ~rcikmeler kabııl e.ııı . n cme1. 

Çanakkale 1\ht. Mvk. Saıınalma Koıııisyonundlln: 

.
1 

1 -. Ç:ıuakkale 1::t. Mv. birliklt!rİ için açık t'ksilııne wu· 
retı e hır top hangaıı yapılacaktır. 

2.- Ekı>iltme tarihi olan 27.2.39 pazarlP-Sİ günü t 10 
da t~~ıp çıkmadığından 2490 sayılt kanunun 43 ncü ;:~d'1ai· 
ne g~re o~ gün uzatılarak paP.nrhğa bırakılınışıır. 

- l aınrlığı IO mart 9J9 curııa criinü saat 10 ıl " r k l M M S t:"o " ':ı'anak· 
a e , , ~~. :· ·aıınalma Koınisyı)nurıda yapılacaktır. 

lalıplP.rın muvakkat teminat akçalan olan 14l 1· 
2 

ı:ı d ıra ile ka-
n n nu n ,~ ııcü mn delrrinc!eki vesaı·ı·.le bı"rlı'kte komi yona mü· 
racaatları il!in olunur. 

Diyarbakır LevaZ1m Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Ali pınar Tayyare garnizonunda iki hina yapılacaktır 
1 2k- Satmalma Komisyonıınca hu İ§ açık eksiltme ile ya: 

pı ara mukaveleye h rığlan:ıcaktır. 

3 - Ek~iltme 16/Mdrt/939 perşlmbe günü saat 14 de Sa
tınalma Komısyonunda yapılacaktır. 

·•1 . muıtı.t\ \.rı.Y ·1 .. :a:""' .. • . .. ..;f~!i.nA .. •: 0.('.C::l ı: ,.,. 1 1 

5 - Bu iş~ ait k~şif, proje ve şartnam~ her gün iş zama· 

)llnda komi!yonda görülebilir. 
6 - Talip olanların hn işi n cblı olduklarına :dair nafıa 

müdürlüğündtn uıuqaddak hir ehliyetnamesi olma51 veya ayni 
evsafı haiz bir ien memuruna yaptıracağı hakkınrlıı neterlikçe 
muaaddak hir seıı<'t iLraz f'tmesi mecburidir. 

7 - İsteklilerin tayin ediltn gön ve saatte temirıat mek· 
tubi ve btenilen vesaiki hamilen Satına\ma Komisyonuna mu· 

racaatları ilan olunur. 

Harta Genel Direkti)rlüğünden : 

tinden niha~et bir saat evveline kadar gelmiş Ye zarflar 
mazbut şekılde kapatılmış olması lizımd ır. 

.J>:"- B~nka ~u inşaatı dilediği müteahhide Yerebilece
ği gıbı eksıltmeyı tamamen hükümsüz sayabilir. 

lstanhul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 598 lira olan Zat işleri müdfirlütü m la • d 
yaptırılacak yerli raflar müteahhit h b • aenın e 
meye konulmu K . . nam ve eaa ına açık eksilt-
de örüJeb"l' 'tur • . eşıf nrakıle tarlnameai Lenzım Mildürliitüa· 
Fe g. . 1 1~· steklıler 2490 1ayılı kanunda yazılı naikadan ba ka 

85 
ok ışler~ ;udürliitünden alacakları Fen ehliyet veaikHile 44 :ıra 

ur~' u "il~ teminat makbuz veya mektubile beraber 23 aa 
:~;.~:~ e ıunu H&t 14 buçukta Daimi E'lcÜmende buluamalı

* 
Ankara Valiliğinden 

Bedel ke~fi 13341 Jira 17 kuru~tan ibaret bulu . 
enstitiileri inşaat ilave i~i 20-3-39 pazartesi ".. .. naolS zıra~t 
IA h. . "unu saat te vı· 

yet ırıasında nafıa komisyonunda ihale yapılm-L .. k 

P
al f ı · ı k .

1 
~ uıere •· ı zar usu ıy c e sı tmey,. konulmu~tur. . 

. Muvakkat teminatı 1000 lira 66 kuruştur. isteklilerin 
teklıf mektupları, teminat mektubu veya makbuzu t' odası ves'k k ·ı . , ıcaret ı ası ve e sı tmenın yapılacağı günden en aı 8 iln 
e~'f.~l alar.akla.~ı fenni ehliyet ve~ikalariyle birlikte yuka~.ia 
~~" geçen gunde ııaat 14 e kadar eksiltme komi-onu . lığine vermeleri. -J reıı· 

Buna ait şartname ve keıif evrakı hergün naha müdür· 
lüğünde görülebilir. 

. .. 
ıeseıine Y"ptırılacak • kümta açık ekailtmeye konuı•uttur. ~•fi• 
evrakile şartnamesi Levazım MOtUirUltüode rörillebilir. i.teldia-
2490 ı•yıb kanunda yazılı vesikadan başka en az bln liralık bu i .. 
benzer iş yaphtına dair ihaleden 8 gün evvel Viliyetten aMıealdan 
ehliyet ve 939 ıeneıi Ticaret odaıı veıikaaile 92 lira IS kurutl•k 
ilk teminat ,nakbuz veya mektubile beraber 23.3.939 pertembe 
gönü ıaat 14 buçukta Daimi Encilmende bulunmalıdırlar. • 

• • • 
Talas nahiyesi mrk. ail içme suyu fenni ke§if ve proje 

tanzimi Bak. Kayseri Viliyeti il~nlarına. 
• • • 

Malatya ,.. tüıün tabrikasında yap. tretuar, asansör te1iaata 

1 - Harta Genel Dr. Deposuna itaveten yaptırılacak bir 
binanın inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmaye konulmHştur. 

2 - Ek~ihme Cebecide Harta Gn. Drk binasında Sa. Al. 
komisyonunda 7 Nisan 939 cuma günü saat 10,30 da yapıla· 

v .s. Bak İnhisarlar U. Müd. ilanlarına 

• 
Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

caktır. 
3 - Keşif bedeli ori bir bin yedi yiiz bir lira hir ku· 

ruş. Muvakkat \eıniııatı sekiz yiiz yetmi~ sekiz liradır. Temi· 
nat olarak Banka mektubu veya Maliye vezne makbuzu kabul 

olunur. 
4 - Bu işe girecr,kTerin en aşağı on beo bin liraalık in· 

şaat yapmış olduklarına dair nafıa vekaletinden alınmıt vesika 
ile ehliyetname ve 2490 sayılı kanunun 2 ci ve 3 cü mudde· 
!eriyle aranılan vesaik.in komisyona ibrazı lizırndır. ' 

Babaeski Belediyesinden : 

Babaeski kasabasında tesis edilecek olan ye mlnaka· 
sası kapah zarf usulile yapılması takarrür eden elektrik 
itine talih zuhur etmedığinden bu defa 2490 sayılı kanun 
hükümlerine t~vfikan pazarlık suretile yaptırılması takar• 

rür etmiıtir. 
t- Yapbrılacak olan elektrik tesisatının muhammen 

bedeli 18528 lira 45 kuruıtur. Ve buna aid ıantral binuı· 
nın muhammen bedeli de 4600 liradır ki, ceman yek6n 

Seyhan Nafia Müdürlüğünden : 

-~ıllı!·3.939 tarihinde ihale ed~lmek üzere aç~k eksiltmeye ke· 
tt'lık ş. <>lan Adana üretme çiftliği haııgar ııışaatından 6500 
'1ir ıae istekli çıkmamış olduğundan 14.3.939 tarihine mü
dtti 1~lı .~ünü saat 11 de ıhale edilmek üzere ek~.iltme müd· 
~!itle gun uzatılmıştır, isteklilerin bu günde Nafia dairesine 

•atları ilan olunur· 

Sümerbank Umum Müdiirlüilinden : 

t- İzmit Sellüloz fabrikası yanında te~is edilecek 
transformatör binası inşaatı vahidi fiyat esasile ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- İıbu inşaatın muhammen keıif bedeli 15.497.70 

23 l 28 lira 45 kuruştur. 
2- lşbu tesisntın hitam müddeti mtloakasa tarihinden 

itibaren sekiz aydır. 
3- Münakasa 3 Nisan t 939 tarihine rastlıyan pazar-

tesi güni saat 14 de Babaeski belediye daireıinde mtlt•· 
ıekkil Encümen huzuru ile icra olunacaktır. 

4- Bu işe aid plin ve projelerin 10 lira bedel m11-

Çoruh Valiliğinden : 

~~tal~ Hopa-Borçka yolunun muhtelit kilometrelerinde ye· 
~'P 1~~a edilecek iııinat dıvarlariyle Horça demir köprüsü 
~llliy\do~emesinin tecdidi i~i yirmi gün müddetle kap'.llı zarf 

IQ li~: eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli on bin otuz do· 

l otuz kuruotur. 
~\h ~._Eksiltme 22 mart 939 çarşamba günü saat 15 de Ço· 

~'iıa Md. dairesinde y&.pılacaktır. 
~~ıı):;- _lıteklileri evrakı fen niyeyi Çoruh nafıa müdürlüğünde 

•htler-
"~ı~ Ekıiltmeye girebilmek için istekliler, sekiz yuz yirmi 
t\\ ,~rtlık teminat ile ehliyet vesikası ve yan ıeneye ait tica· 

•ı nıakbuzu teklif mektubu ile birlikte vermeleri lazım. 

liradır. 
3- Eksiltme evrakı Sümer Bank Umum Müdörlüğlin· 

den 5 lira bedelle satın alınabilir ve İzmitte Sellüloz sa
nayi muessesi Müdürlüğünde göriilebilir. 

4- Eksiltme 17.3.939 cuma saat 16 da Ankarada Sil· 
mer Bank Umum Müdürlüğündeki inıaat Eksiltme Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

5- Muvakkat teminat t 165 liradır. 
6- İstekliler yaptıkları in,aat itlerini ıı<>sterir vesika 

auietlerini ibraz edeceklerdir. 
1- Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 

U. Müdlirlüili ihale günü saat l 5 ıe kadar Sümer Bank 
muhaberat ıubeaine teslim edeceklerdir. 

8- Poıta ile ıönderilecek tekliflerin, ekıiltme ıaa· 

• 

kabilinde belediyemizden alınması kabil olacaiı ilin olunur. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğüeden 

1 - Taahhüdün ademi ifasından ,50,000 adet 2 nolı. 
fincan açık ek!iiltmey~ çıkarılmııtır. 

3 - Muhammen bedel (l2SOO) muvakkat teminat (937,S) 
lira olup eksiltme 24 nisan 939 pazartesi ıtnü ıaat 16 da 
AnkaTada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, mu., skkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ve kanuni vtsaikle beraber o ıün ve saatte mtnti 
Komisyona müruaaı.t edeceklerdir • 



-- -~~--=-- ..:::...:7--~-- - - --
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2 MQnakaıa Gaı6'e~~~·---------------------------------------------------------------

Bu gün ilan olunan Münakasalar ve üzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, ~afla lşlerl, Malzeme Harita · 
• • · h (t d ) Ar. eks. 6500 -Hangar ınşaa em . :r 

Tavukçuluk müesses ne yap. kümes : 4 ad. " 1522898 68 
fı Aç.~~ Yerli ra ar yııp. 

Sarmuaklı suyunun tesisah için keşif ve 
proje tanzimi (temd.) 

92 15 
44 85 

Seyhan Nafıa Müd. 
fstanbul Belediyesi 
lstanbul Belediyesi 
Kayseri Vilayeti 

14-3-19 11 -
23-3-39 14 30 
2~-J-39 14 30 

15-3-39 a kadar 

ilaçlar, Kllnlk ve ispençiyari _alAt, Hastane Lev. 

p 491 -Tıbbi ecza: 51 kalem az. 74 65 İstanbul Belediyesi 10-3-39 14 30 

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 
- p 23128 45 Babaeski kasabasında yap. elektrik tesi- az. 

ıah (şaıt 10 L.) (temd) • 22905 92 
Zinci derede gedikli erbaş okul pavıyon· Kapalı z. 

lanmn iç ve dış elektrik tesisatı 
Fincan 2 Nolı: 50000 ad. 
Beyaz : 300 ad. siyah katranlı : . 5~ ad .. si~ 

yah mücerrit : 1000 ad. lac.tik şend · 
500 ad. (temd.) 

Aç. eks. 
,, 

12500 -
2273-

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Tela: 5000 m. Aç. eks. 
Elbise maakasket: 62 tak. ,, 

875 -
998 50 

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Matbu evr:k : 19 kalem - Paz. 
Otobüs bileti : 35000 cilt Aç. eks. 
Aşım ve menşe şehadetnamesi buhnlması Paz. 

Kereste, Tahta ve saire 

465 -
Beh. O 03 

49-

Çıralı çam: 299 71 - 372 49 m3 
Göknar: 273 73 - 344 6" m3 

Kapalı z. m3 45 50 

" m3 45 50 

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba_: Ha~ v.s. 
Yazıhane kristallı, büyük kütübhane, gar· Kapalı z. 10715 -

dirop, orta masası, siğara masası, yazı-
hane kolluğu ve iskemle kürsü, etajer, 
daktilo masası, dosya dolabı masa, o-
turma yeri, sandalya v. s. mobilya isçiliti 

Nakliyat Boşaltma-_: Yükletme 
inhisarlar mamulatı ııakli (temd.) Paz 

ı ..... " ul\dı, benz'ın,·· Makine yağları v.s. 
Meşe odunu : 400 t. 
BenWı: 6 teneke (temd.) 

Müteferrik 

Motosiklet : 1 ad. 

Motör tamirıııe ait muhtdif ölçü ve tamir 
aletlai 

Kapalı z. 
Paz. 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

Paz. 
Kapalı z. 

6000 -

750 -
9000 -

12000 -
21000 -

1718 -

937 50 
171 -

65 62 
74 90 

69 75 
78 75 

7 35 

1271 13 
1176 09 

804-

450 -

56 25 
675 -

Babaeıki Beled. 

Kayseri Ask. SAK. Ank. ve İst. 
Lvz. Amir 

P. T. T. Lvz. Müd. Ank. ve İst. 
İst. TelLfon Müd. 

Devlet Basımevi Direk. 
İıt. Deniz Ticaret Müd. 

İstanbul Belediyesi 
İstanbul Belediyesi 

,, " 

D. D. Y. 9ncu İşletme Müd. Sirkeci 

" " " 

3-4 39 14 -

27-3-39 16 -

24-4 ·39 16 -
16-3-39 14 -

24-3-39 15 -
25-3-39 14 -

10-3-39 14 30 
23-3·39 14 30 
9-3-39 14 30 

25-3-39 l l 
25-3-39 1 l 

Orman Fakülteai Mubayaat Komiı· 25-3-39 11 -

Gaziantep inhisarlar Başmüd. lfl-2-39 itil,. 1 ay 
' • ,. ,_..... ,,..... 1 -· - • 00 o 00 1.> -

Tekirdağ Ask. SAK. 
Samsun Beled. 

24-3-39 11 -
pazartesi ve per,embe 14 

İsta bul Belediyesi 2'-3-39 14 30 
D D. Y. Ank. ve Hrdp. Sevk Şefliği 24-4-39 15 30 

Tophane Lvz. SAK. 
D. D. Y. Ank. Hrdp. Sevk Şefliti 

Yangın söndürme makinesi: 45 ad 
Susta muayene tezgahı : 1 ad. 
Motörlü hdva kompresörü : 5 ad. 
Parke taşı : 100000 ad. n 

" o 08 50 

900-
1:.75 -
637 50 " " Tar.uı Belediyeıi " n 

15-J-39 14 30 
214-39 15 -
24-4-39 15 -
23-3-39 15 -

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. ---
Kuru fuulye : IO t. 
Butday : 500 t. (temd ) 

B) Müzayedeler 
Elektrik motörü ve trikotaj dikiş makineleri 
Marangozlara mahsus pılaaya ve kalınlık 

makinesi 

Paz. 

" 31850 -

Aç. art. 

" 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbul 
Kıuacıyan hanında r. T. T. Ayniyet Şube Müdürlüklerinden 
parasız verilecektir. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden 

6.3.939 tarihinde ihalesi yapılıımıyan 2273 lira ıııuham· 
ml"n b~delli 300 aded beyaz, 500 adet siyah katranlı, 1000 
aded siyah müı:errit ve 500 adcd Ja3tik şeritlerin açık eksilt
mesi 16-3-39 perşembe saat 14 te yapılacaktır. 

Şartname Levazım Amirliğimiıde görülebilir. İsteklilerin 
171 liralık ilk teminat ve kanuni vesikalarile mezkar gün ve 
ıaatte Komisyona müracaatları. 

Kayseri Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Zenci derede gedikli erbaş okul paviyonlarıoın iç ve dıt elek
trik teaisah kapalı zarf usulile yaptırılacaktır. Tahmin edilen keşif 
bedeli 22905 lira 92 kuruş ilk teminatı 1718 liradır. Eksiltmesi 
27.3.939 pazarteıi poü ıut 16 da Kayıeıide Atkeri Saboalma Ko· 

Tophane Lvz. SAK. 11-3-39 il -
2388 75 Erzurum Aık. SAK 15-3-39 15 -

. 
Bt!şiktaş Maliye T11hsil Şefliği 10-3-39 IO -
ü~küdar icra Memurluğu 10.3-39 IO -

1 
miayonunda yapılacakbr. İstekliler şartname ve planlan İstanbul, 
Ankara, Levazım Amirliği ve Kayseride Satınıalma Komisyonunda 

1 görebilirler . • 

ı Ekıitmeye girebilmek için bu tesiııab yapacak müteahhidin Na
fia Vekaletinden verilmi' birioci sınıf ehliyetnamesi haiz olması ve
yahut ayni şeraiti haiz bir mühendis tesiıatın başından ıonuna ka

l dar istihdam edeceğine dair noterlikten tasdikli bir teahhütna!De ile 
Ticaret Odasından alınacak veıikayi ibraz etmesi lazımdır. istekli· 
ler tanzim edecekleri teklif mektuplarını ihale saatinden bir aaat 
evvel makbuz mukabilinde Ko. Rı. ne vereceklerdir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden : 

Müdüriyet ve mülhakat Liman memurları ile milstah· 
demini için 62 takım elbise maakasket yaptırılması açık 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 998 lira 50 kuruş o
lup % 7,5 teminatı muvakkate 74 lira 90 kuruştur. Talip
lerin teminatı muvakkateyi İıtanbul Muhasebe Müdürlüğü· 

ISTANeu: 

Ticaret ve· Zahire 

CiNSİ 

Flatlar 
Aşağı 

Kr Pa. 

Buğd. yumuş. 

,, ıerl 1 

,, kızılca 

Arpa yemlik 
,, Anadol 

Çavdar 
Afyon kaba 
Susam 
Peynir beyaz 
Ceviz kabuklu 
Ccyiz içi 
Kuşyemi çuvallı 

" 
dökme 

Fındık içi 
Tihik oğlak 

f, 27 
5 .. 

,) 

5 11 

4 14 
3 32 

86-

7.3.939 

Yukarı 
Kr.Pa. 

5 27,5 

4 16 

Butday 
Un 
Arpa 
B peynir 
Kuşyemi 
Pamuk 
Kepek 
Yapak 
Tiftik 
Çavdar 
Z. yafı 
MlSır 

Arpa 
K11şer 

Tiftik 
Kuşyemi 

Yapak 
İç fındık 

Gelen 

Giden 

,, r.ıal 
z. yaği yemeklik 
Yapak Erzerum 

113-116-
Afyon ___./ 

,, Trakya 
Mısır beyaz 
Güz yünü 
Yulef 
Zerdeva deriıi 
Sansa" ,, 
Beyaz peynir 

55 -

i2 -

:i400- 5600 -
2750 -4500 -

30 2.3 31 -

Dış Flatıar 
Buğday : Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa : Anvera 
Mısır : Londra 
Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburg 

• L. 

1 

İstanbul Belediyesinden-
h . 49 Jiıf Aygır depoıu için bastırılacak olan ve epsıne ,si 

del tahmin olunan 90 cilt aşım ve menşe 'ehndetnaınl oıİ 
- . E - ka e zarlığa konulmu,tur. Evrakile numunesı ncumen 

ırörülebilir. İstekliler 7 lira 35 kurutluk teminat makb~:f'' 
mektubile beraber 9.3.939 perşembe günü saat 14 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Muhammen bedeli 

Sıhhi müeıseıeler için has- 465,00 
tınlacak 19 cins matbu 
evrak 

491,00 Cerrahpaşa hastanesi~~ lü
oı .t..cza· 

Yukarda muhammen bedelleri yazıla işler ayrı -~~ ! · 
zarJ~ğa konulmuştur. Evraklan Encümen kaleminde gö 1 

~ lir. lıtekliler hizalarında gösterilen teminat makbuz ve1'-
0
, 

tubile btraber I0.3.939 cuma günü ıaat 14 buçukta 
Encümende bulunmalıdırlar. 

ne yabrdıklarına dair makbuz veya banka mektaıP1 münakasa günü olan 25 mart 939 cumartesi saat. 
Galatada Deniz Ticaret Müdürlüğü Satınalma Koı:01 
na şartnameyi ve nümuneyi görmek istiyenlerin .oıoclııı 
idare şubesine müracaatları iIAn olunur. 

4 
~~ 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levaııi 

İstanbul Belediyesinden : 

Şehir içinde işleyen otobüsll'r için basbnlacak olan <;e, 

cildine 3 kuruş bedel tahmin edilea 35000 cilt otobüs biletı 
eltsiltaıeye konulmu,tur. Biletlerin nümunesiJe şartnamesi IJ 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2 '90 sayalı kanunda yaı.ılı 
kadan başka bu işi yapabilecek matbaa ve tesisatı olduf""' 
ibraz edecekleri vesika ve 78 lira 75 kurutluk ilk teminat "'' 
veyA mektubile beraber 23.3.939 perfembe günü aaat 14 bıı, 
Daimi EncQmende bulunmalıdırlar. 
.., 
=== ' = ==--=-rı 

Kereste, tahta ve saire 

D. D. Y. 9 uncu İşletme Müdürlüğünden : 
Beher M3 nın muhamen bedelile istenen miktarın ' 

ve azami~i ve azami miktara göre muvakkat teminatile ciO IQ 

şeğtda yazılı olan 2 kalem muhtelif eb•atta kereste ayr1

0 
ı 

olmak üzere kapalı zarf usuJile 25.3.939 cumartesi gilıl ~-
11 de Sirkecide 9 İ§letme binasında satın alınacaktır. . 

İsteklilerin kanuni veıi.lra ve teminatluile teldifleriıı' 
va edt>cek olan kapalı zarflarını aym gün saat 10 a ksdsr 
misyon Reisliğine vermeleri ldzımdır. Şartnameler parssıl 
rak Ankara, İzmir ve Sirkeci İşletme Müdürlüklt'rindeJJ 
mektedir. 

Muhanı11Jen B. İstenen miktar M3 
Lira Asgari Azami 
45,5 299,71 372,49 
45,5 273,73 344,64 

' 

Teminat Kereste· 
Lira 

1271, 13 
ll76.09 



Milnakısa Gaıete.i ~·8 
--.: ____________________ .;._ __________________________________________ __ 

Naıtr 
~-Boşaltma-Yükletme Müstamel şardun 

Ga1faııtep İnhi~arlar Baş MüdürJüğünden: 

Yukarda eaamisi yazılı dört adet f'Şya 23-2-939 tl'lrihinde yapı· 
ıan birinci müzayedede muhammen kıymetinin yüzde yetmiş brti· 
oi bulmadığından ıatılamamıştır. 

1- 3 t. X.938 tarihinde ihale edilemeyeıı ıartname ve 
numunesi mucibince 20 X 25 ebadında 10 milyon ıilin
dirik rakı mantarı şartnamesi ve numunesi mucibince 
yeniden pazarlık usulile satın alınacaktır. 

Ci'ec~~Vzipa.şn-Birecik. ~ e.vzipaia-A ntep arasın~a gel,.cek ve 
küle . İnhıs11r madd,-.Jerrnın (ıııay1s 1939) Gayesıne kadar na· 
tu. ~1

1 ek~iltnıeye konulmu~ 26 l .939 tarihinde ihalesi yapıl2.· 
~ıtn d·ı 1' . e ı mi~di. 

İkinci bir ihaleye lüzum görüldüğünden n ikinci .atışta lü
Mart-939 cuma güoü saat 10 da Haafırıo cadde 54.lu yerde yapıla
cağından taleplerin % 7,5 pey akçelerini havi makbuzla yevmi 
mezkürda ve Hatte Beşiktaş maliye tahsil şefliğine müracaatlul 
iJan olunur. 

il- Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuruı 
hesabile 40.000 lira muvakkat teminatı 3000 liradır. 

111- Pazarlık 27.111.939 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mnbayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 10.1 9 alıp zuhur etmcdiğindeu ihale on gün uzahlmıştır. 

· ~ 39 tarihindf: y>ıpılan ek5iltmede yine talip çıkmadığından 
~~/ ~rfıoda pazarlık 11uetile ihale yapılmasına karar veril
"ıijr,r~ laliplerin muayyen müddet zerfında inhisarlar idaresine 
~etmeleri ilan olunur. 

~at, Benzin, Makina yağları v. s. 

l' . Samsun Belediyesinden : 

't t.litQııdik işleri için mubayaa edilecek o)an altı teneke benzi· 
~ lUbur etmediğinden Belediye daimi encümeninin toplandı· 
1'tr tltıj ve pertembe günleri saat 14 pazarlıkla sabn alınması 

Gl\c •r Verildiiinden taliplerin mezkür iÜn ve saatte encümene 
'-Uarı ilan olunur. 

~ l'ekirdar Askeri Satınnlma Komiıyonundan : 
lııı11 kara için 400 tou meşe odunu kapalı zarfla ekıiltmeye ko· 
aj {lur: Tahmin bedeli 6000 lira ilk tem~nat 450 liradır. Şartna: 

tltırdağında Komisyonunda görülür. ihalesi Tekird .. ğda Tiim1 

~ l(_orniayonunda :Z4.3.939 cuma günü saat . 11 ?e. ihale~ 
ı_ ~r. isteklilerin belli güıı ve aıtatte kanunun ıstedığı ven·. 

~ıı ~ırlıkte me:ıkür komisyona müracaatları ve zarfları be,lı 
hır ıaat evvel komisyona vermeleri. 

Devlet Demiryalları İkinci f~letme Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

idaremize ftit 928 rnode]i 4 ki~ilik ve altı silimlirli müsta
mel bir açık hioek otomobili açık arttırma suretiyle ıo;atı1ığa çı· 
karı]mış olup 20,3.939 tarihine raslayan pazartesi günü saat 15 
te ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen becieJi 200 1 iranır. İstPklilerin on beş liralık 
muvakkat teminat makbuz veva mtk.tuplariyle kanunun tayin et
tiği vesaiki hllmilen muayyen gün ve saatte Komisyonda hazır 
bulunmslafl lazımdır. Şartnamt.si ikinci işletme kaleminden pa· 
rasız verilmektedir. 

İstanbul Levazım Amirli~i Satınalma Komi yonundan : 

2600 çıft kundura 29 çifı çiıme 15-3-939 çarşamba giinü saat 
15 de Tophanede 1"tanbul Levazım Amirli~i satınalma komisyo· 
nufJda parnrhk]a satılacaktır. Tahmin beddi 266 lira, teminatı 
40 liradır. Eski kundura ve çızmeler MaltPfH'~ Piyade Atış o
ku lnnda giirülebil ir. lstekl ilerin belli saatte komisyona gelme· 
leri. 

iV- Numuneler her gün Komisyonda görülebileceği 
gibi şartnameler de 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara Ye İzmir Baş
müdürlüklerinden ahnabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ye 
saatte % 7,5 güvenme paralarile yukarda adı geçen Ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (1352) 2-4 

Cinsi Miktarı 

• • * 
% 7,5 

Mubam. Muvak. 

bedeli teminatı 

L. Kr. L. Kr. 
Eksiltmeain 

Şekli Sa atı 

Muşamba 27 ad. 
Selefon 

378.- 28 35 açık eksiltme 14 

kAğıd1 15000 tabak 806.25 60 47 
Çuval ağzı 1 ad. sif 490. - 96 75 
dikme makinası İzmir. 

" 
" 

" ,, 
14,30 
15 

1- Cins ve miktarı tahmin bedeli ve teminatı yu
kanda yazılı üç kalem malzeme ıartnameleri ve numue-

T. C. Ziraat Banka::n Mersin Şuh~~inden :. leri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konmuıtur. 
il- Eksiltme 16.3.939 perşembe günü hizalarında ya-

470 adet müstamel varille 527 adet müstamel boş gaz 
zıh saatlerde Kabataşta Lev.lzım ve Mubayaat Şubesinde-

ve benzin tenekeleri sıı.tı1acaktır. İsteklilerin fiyat ve şartlarmı ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
'.t Tarsus Belediye Riyasetinden : ilğrenınek üzere şubemize miiraraatlan. 111- Şartname ve numuneler her gtin 5iSzii geçen 

it bt~'~sta Vagon teslimi ve Toprakkale taşı olmak şar- Devamı 4 üncü sahifada Şubeden parasız alınabilir. 
ılt tdıyemizce 100,000 adet parke taşı kapalı zarf u- iV- Dikiş makinası eksiltmesine iıtirak etmek iste-

t b ta.tın alınacaktır. Beher taşın muhammen bedeli se- 1 1 yenler fenni tekliflerinin İnhisarlar Umum Müdtirlüğtl Tuz 
l~t~~\lk kuruş olup heyeti uınumiy~sinin muvakkat te- 1 n hisarı ar u. MÜ d Ü r ı Ü ğ Ünden : F~n Şubesine beş gün eyvel berayi tatbik tevdi etmeleri 
.ftııa:kçeıi 637 lira 5U kuruşt~r. lhale.~i ~~ mart 939 ._ ___________ o.:;lm ________ .____ ve tekliflerinin kabulünü mutazammın iıtirak vesikaıı al-
llld t günü saat 15 de Beledıye Encumenınde yapıla· maları lazımdır. Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 7.5 

'ıtı,ı'tı isteklilerin şartname örneklerini belediyemizde 1- Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Ma- gövenme paralarile münakasa için tayin edilen gtın ve 
ltı ilin olunur. latya tütün fabrikasında yaptırhacak tretuar, asansör tesi- saatlerde yukarıda adı geçen Komisyoııa gelmeleri ilAn 

satı, bahçe toprak tesviyesi drenaj bahçe dahili yollan ve olunur. {1129) 3--4 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

\t Umum İdaresınden : 

111lıanıınen bedeii 9000 lira olan motör tamirine ait 
l~f ölçü ve tamir aletleri 24.4. 1969 Paz~rtesi g~nü 

·30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bına
''t &1ı • ın alınacaktır. . 

İl ışe girmek isteyenlerin 675 liralık muvakkat temı
~ 'it kanunun tayin ettiği yesikaları ve tekliflerini ayni 
ltıd~t 8lat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 

~ 'il ıı.nıeler parasız olarak Ankarada Malzeme daire 
~c· Lliaydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da-

''tbt. 

İaianbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Komiyonundan : 
~ 
tk '.det yangın söndürme makinası alınacaktır. Pazar 

ıı_ •ılt11aesi 15.3.939 çarşamba günü saat 14,30 da 
. ıı~de İıtaabul Levazım ~tnirliği Sa~~~~lm~. K?mis
' k. ~apılacaktır. Nümunesı Ko. da gorulebılır .. Iıtek· 

tı teminatlarile belli saatte Ko. na gelmelerı. 

a İstanbul Heledıyesinden : 

1 tlccıiy · · · 'kl 7~0 ı· t l · Uc e ıçın alınacak bır tane ınulo::ıı el ~ ıra a ımın 
11.ıtu &çı)( ek:siltoıiye konulmuştur. ~artoame:;i Levazım Mü
~- 'illde görülebilir. lsteklıler 2490 yazılı kanunda yazılı 
·~~ s.e lıra 25 kuru~luk ilk teminat makbuz veya uıektubi· 

Qc h t ı4.3.9J9 cuma günü ıaat 14 buçuk ta Dairui Encü· 
lllunınalıdırlar. 

s~t. ••• 
t'~t tnuayene tezglhı ile nıotörlü hava kompr6SÖrü 

ıt, Bak: D. D. Y. ilanlarına· 

~· Zahire, et ve Sebze : 
~t. 

ıa tlbu\ Levazım Amirliti Satınalma Komiayonundın 
\o 

t"- lcldar kuru faıulye alınaeakbr. Pazarlıkla eluiltmeai 
--~- ..... • AA • 'l''l •rteıi 1aat 11 de T opbanede I.tanbul Levazım mır-
~İlit,"!a komiıyonuda yapılacaktır. Nümune ve evufı Ko.da 
ti, 

1•teklilerin kati teminatlarile beraber belli saatte Ko.na 

Betiktaı Maliye Tahail Şeflitinden ~tl 
1 ~t~-ff 
1 ~'-' 011•e naarkalı ve aekiz No.lı taoburlu trikotaj motörü 

İıa,,:tilc Jakar makinesi ve elektrik motörü 
ll:ı•rlla trikotaj dikit makioHile beraber mlhtemel. 

ihata divarları işleri ve bunlara ait imalatı sınaiye kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuruş olup teminat 
akçası 2. 759 lira 77 kuruştur. 

111- Eksiltme 23.3.939 perşembe günü saat 15 de 
Kabataşda Levaz1m ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname keşifname ve projeler 
kabilinde Levazım Şubesinden ve Ankara 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

184 kuruş mu
İzmir Malatya 

V- Bu işe girmek isteyenlerin yüksek mimar veya 
yüksek mühendis olmaları veyahut mukaveleyi birlikte 
imzalamak üzere bu evsafda bir mühendis veya bir mi
marla iştirak etmiş bulunmaları ve şimdiye kadar bu ka
bil 50.000 liralık bir işi muvaffakiyetle yapmış ve bitir
miş olmaları şarttır. 

Vl- Taliplerin eksiltme gününden sekiz gün evveli
ne kadar bizzat Umum Müdürlük İnşaat Şubesine müra
caat ederek fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır . 

VII- İsteklilerin şartname ve projeler ve yukardaki 
maddede gösterilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni ve
sika almaları teminat akçası veya banka mektuplarım ve 
mühürlü fiat teklif mektuplarını ihtiva eden kapalı zarfla
rını eksiltme gününden nihayet saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde mezkur Komisyon Riyasetine vermeleri la
zımdır. 

Postada vaki olacak teahbürler kabul edilmez. 

Cinsı Mik-
tarı 

Tuz küfesi 3000 adet 

• • * 

Muham. B. 
Lira Kr. 

000.-
Yangın 17 kalem 2337.54 
söndürme 
levazımı 

% 1,5 
muv. tem. 
Lira Kr. 

67. 50 
175.31 

1- Liste ve şartnameleri mucibince 
miktarı yazılı iki kalem malzeme ayrı 
konmuştur. 

( 1489) 1-4 

Eksiltme saatı 

şekli 

açık eks. 16 

" " 
16.20 

Yukarda cins ve 
ayrı eksiltmeye 

il- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza• 
larında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 17.3,939 tarihine rastlayan cuma günü 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Liste ve ıartnameler her gün sözü geçen şube· 
den parasız olarak ahnabılir. 

V- Eksiltmeye iştirak edecekler tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7.5 güvenme paralarile birlikte mezkur ko
miıyona gelmeleri illn olunur. (1311) 3-4 

DCEFZi 

, - . ,, ,, ,,... ,, 
D.D.YOLLAQI iŞLETME U. MUDUJ<LUGUNDEN , 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan aşağıda yazılı 

iki kalem makir a 24 4 1939 Pazartesi günü saat 15 de ayrı ayn 
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında aatın alınacakbr. 

Bu işe girmek isteyenluio kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün ıaat 14 de kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk ıeflitinden dağıblacak.tır. 

No 

1 
il 

(1493) 1-4 
Muhammen B. Muvakkat temiaat 

Malzemenin cinsi Lira 

Bir adet suata muayene tezglhı. 12000 
Beş adet motörlü hava kompreıörü. 21000 

Kayseri Vilayetinden : 

Lira 

900 
1575 

1 - Talas nahiyesi Merkezine aid "içme suyu,, fenni kqif ve 
proje tanzimi aşağıdaki şerait altında eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe aid bedeli keşif "500,, Beşyüz liradır. 
3 - Suyun menbaı tahminen yedi kilometredir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edenler % yedi buçuk teminatı adiye 

verecekler ihaleden aonra % on bete iblat edeceklerdir. 
5 - Yapılacak keşif ve proje evraiu mukavele tarihinden iti

baren kırk beş güo zarfında ikmal edilmeıi mefruttur • 
6 - Yapılacak proje ve ketifnamenin Nafıa Vekiletince tudi

ki meşruttur. 
7 - İhale 16 Mart 1939 Perşembe günü saat on dörtte Talu 

Belediyesinde icra edıltcektir. 
8 - Fada malum ... t almak isieyenler, Talu Belediyeıine ve 

Kayseri Hususi Muhaıebe Müdürlütüne milracaat etmeleri ilin o
lunur. (1509) 1-4 

ilan 
O skUdar icra MemurluğUndan : 

Bir borcun temini istifası için mahcuz ve 1&blmaaı mukaner 
ınaran&"ozlara mahsus bir adet pilanye ve bir adet kalınlık makineıi 
10 3 939 tarihine müsadif cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar 
Üıkndar da Balabanda eski keresteciler ıo : 6 8f l0 No: lu fabrika 
derununda açık arttırma ile satılacatından talih ~l~nlann mezkur gün 
ve tarihte mahallinde hazır buulnacak memura müracaatlan ilin 
olunur. 

imtiyaz ıabibi ve yazı itleri Direkt6ril: llmail Girit 
Baııldıtı yer: Merkez Baaımni Galata 

-- -- ---- - - - -
--- --· -~- -- -- -
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix Caution. 
d·adjadicat. e.timatif proviıoire Objet de l'adjudication 

lieu d'adjudieation et du 
Cabier deı Cbar•H Jours Heures 

~~~.~------~T--~~~~~----.-..----~------------------------------------_,._,,. _____ Q _________________ ____ 

A) Adjudications au Rabais --
Conatructlons - R6paretlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel da Constructlon-Certographle 

Conıtr. haowar (aj.) 
,. de 4 poulaillera 

Conllr. placardı fıxea 
Deviı et projet pour adduction eau po· 

table Sarm11aklı (aj.) 

Publi<\ue 
,, 

6500 -
1U8 63 
598-

_ ,_ 

92 15 
44 85 

Dir. Trav. Pub. Seyhan 
C~m. Perm. Municip ist. 
Com. Perm. Muoicip. İat. 
Kayıeri Vil. 

14-3°39 1 l 30 
23-=J-39 14 30 
23-3-39 ı 4 ~o 

Juıqu'au 15-3-39 

Produite Chlmlques et PhermeceullAuee-lnatrum nts Sanltalrea-Fournllure pour Hop~ 

Produib pharmaceutique1 : 51 lota Gre a ıre 491 - 74 65 Com. Perm. Municip. İst. ıo-3-39 ı 4 .;o 

Electrlclt6-Gaz-Chautfage Central (lnstallatlon at Mat6rlel) 

lnıtal. electrique au bourg Babauki Gre a gre 23128 45 Municip. Babaeıki 3-4-39 14 -
(Cah. eh. L. Hl) (aj.) 

loıtal. electrique auz pavillona ecole Milit. Pli cach. 22905 92 1718 - Com. Ach. Corpı armee Kayaeri 27-3-39 16 -
lot. Aok. et İıt. 

lıolat,ur No. 2: 5(1000 p. Publique 12500 - 937 50 Dir. Economat P.T.T. Ank. et İat. 24-4-39 16 -
Ruban blaoc: 300 p. id. ıoudronoe noir: 

" 
2273 - 171 - Dir. Telepbones İıt. 16.a-39 ıı -

500 p. • id. noir iıolateur : 10, O p. et 
id. en c:aoutcbouc: 500 p: (aj.) 

Hablllemant - Cheuaaures - Tissus - Culrs 

Toile pour livre : 5000 m. Publique 875 - 6j 62 Dir. lınprimerie Etat 24-3 39 lö -
Habits avec caaquettea : 62 complet. 

" 
998 50 74 90 Dir. Com. Marit. lıt· 2j..J-39 14 -

Amaublem nt pour Habltatlon et Bureaux - Taplsserle ete. 

Maioı d'oeuvre pour fabricatioıı de pupi- Pli cacb. 10715 -
tre, i'&rde-rcbe, table, cbaiıc, biincs 
armoire• pour doıier etagere, armoi-
rea pour laboratoire ete. 

Travaux d'lmprlmarle - Papetarle 

lmprimes: 19 lotı 
lmpreaaioo certificata d'origine et de Yaccin: 

90 volumea 
Billet pour autobuı : 3.500 p. 

. 

Gre a gre 

" 

465 -
49 -

Publique la p. O 03 

Bola de Conatructlon, PJanches Potaaux ete. 

Boiı de sapio re~ioeux: 299,71-372,49 m3 
Boiı de pin: 2i3,73-344,64 m3 

Tranıport article. monopnlidı 
Trao•port artıclea mooopoliıes (ıı j.) 

Transport article. mooopoliseı (aj.) 

Combustlbla - C•rburant - Hulle• 

Boiı de cb~oe : 400 t. 
Benzine: 6 bidonı (aj.) 

Dl vara 

Compre11eur d'air a moteur: 5 P· 

Etabli pour e11ai de reuort : J p. 
Piures pıavh: 100000 P• 
Machine pour edinctioo d•inceodie : 45 p. 
Motocyclette: 1 p . 
Diff. oulilı et ioatrumeotı pour repar. 

moteun 

Provıaıona 

Haricota ıeca: 10 t. 
Blea: 500 t. (aj.) 

Pli cacb. le m3 45 50 
,, le m3 4j 50 

Publique 
534U -

Gr6 a gre 

Pli eacb. 6000 -
Gre i gre 

Pli cacb. 21000 -

,, 12000 -

" 
la P· 0 08,50 

Gre a gre 
Publique 750 -
Pli cacb. 9000 -

Gre i ır6 
,, 31850 -

B) Adjudications a la surencher~ 

Machine de menui.serie 
Moh~ur ~lectrique et macbioe de f abri· 

qu• de tricotawe 

Publique 

" 

804 - Pr~ıid Com. Ach. Faculte ·Forreıt. 25·!·l9 il -
Babçeköy Buyukdere 

69 75 
7 35 

78 75 

Com. Perm. Municip İat. 
Com. Perm. Municip. İ.t. 

Com. Perm. Municip. İat. 

10-3-39 10 30 
9-3-JY 14 30 

23-3-39 14 30 

1271 13 9eme Expl. Ch. d• fer Etat Sirkeci 25-3-39 t l 
25-3-39 11 1176 09 

• 

100 -

450 -

1575 -

9 '.10 -
637 50 

56 25 
675 -

2388 75 

" " 

Oir. Mouopolea Samıuo 13-3-39 15 ...!. 

Dır. Fabr. Tabaca Monop. Samsun 23-3-39 14 
Dir. Princip. Mooop. 1 moiı a partir du 10-2-39 

Gaziantep 

Com. Ach. Mil. Tekirdat U,3.39 11 
Muoicip. Samıun lundi et jeudi 14 

Adminiı. Glo. Ch. Fer Etat Ank. 
Bureau Expeditıon Haydarpaıa 

" 
,, 

Municip. Tar1us 
Com. Ach. (ot. Tophal!lı 
Com. Perm. Municip. lıt. 
Adm. Gen. Cb. Fer Etıd Ank. 

Bur. Ezp. Haydarpafa 

Com. Ach. lot. T ophanlı 
Com. Ach Milit. Erzurum 

Bureau Executif Scutarı 
Bureau Fiscal Betiktaş 

24-4-39 15 -

24-4-39 15 -
23-3-39 15 -
15-3-39 14 30 
24-3-39 14 30 
24-4-39 15 30 

11.a..39 11 -
15--3-39 15 -

t 0.3-39 ı o -
10-3-39 10 -

Müteahhitlerin 

Perşembe 9.3.939 

Su te1iıah için malzeme (İst. Komut.) No 947 
Okul binaları tamiri (Kayseri Vil.) No 971 
Kamyon (inhisarlar U. Müd.) No 97ı 
Kı1a dcın lM. M. V.) 972 
Arap sabunu (İohiaarlar U. Müd.) No 97.i 
Zeytin yağı (İıt. Komut.) No 974 
Motörio (Deniz Lvz. Kasımpaşa) No 975 
Pik döküm işi (Nafıa Vek. İat. Elektrik İfleri) No 976 
Harici umatör (D. D. Y ) No 976 
Fanila yüo ipliği (lst. Jandr. SAK.) No 9i6 
Kimya malzemesi ( İst. Gümrükleri Başmüd.) No 977 
Cerreıkal (Marmara Üssü bahri Komut.) 1'40 979 
Zeytin yatı (Bursa Tümen.) No 981 
Beton kumu ve. dere çakılı (D. D Y. Kayseri) No 981 
Arpa ve yulaf (l!lparta Ask.) No 980 
Dişçı, kulak, bogaz ve göz aleti (Manisa V.l.) No 981 
• Hurda demir (Bartın Malmüd.) No 982 
Silindir Örlüıü (Çanık. Nafıa Müd.) No 982 
Yapı malzemeai (İst. Komut.) No 982 
• Tuvenan maden kömürü (Bartın Malmüd.) No 984 
• Çam ağRcı (Turıutlu Ka:ıaaı Orman Müd.) No 985 

· * Ariel maritılı sepetli motoıiklet (İıt. Komut.) No 985 ~ 
Emme basma yangın tulumbası \İat. Komut.) No 985 
Resmi elbise (Sivas Aygır Deposu Direk.) No 985 
Süprüntü nakli (Diyarbakır Beled.) No 985 
Aık. eşyası nakli (Diyarbakır Lvz.) No 985 
Kum (Tophane Lv:ı.) No 987 
Amerikan bezi (Tophane Lvz.) No 987 
Otomobil ve motoıiklet iç laatiti (Gümrük Muhafaza GcO· 

İıt.) No 988 
Yol ioşası ve tamiri (Salıhli Beled.) No 989 
Gaz Yatı ( fophane Ln.) No 989 

Memento des 

Jcudi 9.3.939 

Materiel pour installation eau (Command. Mil. İıt.) No 9'1 
Repar. batiHH ecoleı (Vil. Kayıeri) No 971 
Camion (Dir. Geo. Monop.) No 972 
Caleçoos courts (Min. Def. Nat.) No 972 
Sav'ln noir (Dir Geo. Monop.) No 973 
Huile d'olives (Commaod. Mil. Iıt.) No 974 
Motorine (lot. Marit. Kasımpaşa) No 975 
Travait fooderie (Mioist. fr. Pub. Dir. G,o. Electr. Jst.) ~ 
Armat.-urs exler. (Cb. Fer Etnt) No 976 
Fil eo lain pour fıaooelleıı (Com. Acb. Geod. lat.) No 916 

loıtr. et materiel chimic (Dir. Priocip. Douane1 ı.t.) No 
Grue (Ba1e Navale Marmara) No 979 
Huıle d'olives {Com. Ach. Mil. Boursa) No 981 
Sableı paur beton et caılloux de riviere (Cb. Fer Etal 

No 981 
Orwe et noine (Com. Ach. Mil. Isparta) No 980 . 
loıtrum. pour dentiste, oculi&te ete. (Vil. Manisa) No 9SI 
• fer camelote (Dır. Fısc Bartın) No 982 
Couverture de cylindre (Dir. Tr. Pub. Caoakkale) No 9ffJ 
Materiel de conatr. (Command. Mil. lat.) No 984 
• Charbon louvenant {Dır. fi•c Bartın) No 984 
• Boiı be ıapin (Dır. Forelı Kaza Turgutlu) No 985 rJ 
• Motocyclette a paoier Ariel (Command. Mil. Iat.) No 
Pompe aapirante et foulaole (Command. MU. lıt.) 985 
Uoiformeı (Dir. Etable Siva1) No 98:.> 
Tranıport ordureı (Municip. Diyarbakır) No 985 

,, effelı mil. (lnt. Diyarbakır) No 985 
Sable ~lnt. Tophane) No 987 
Toile americaine (lot. Tophane) No 987 
Pneux pour autoı et motocyclette (Com. 

Surv. Douan. lst.) No 988 
R~p. et coaatr. route (Municip Salahli) No 989 
Petrole (lot. T opbane) No 989 

3 üncü ıahifadan devam 

Askeri Fabrikalar Umum MüdGrlüğü Merkez Sab111 

Komisyonundan; 

• Yevmiye 150 ila 500 kilo ince ceviı tala41 ııatıŞ1 :' 
a:ıgarl miktarları yukarda yazılı taılar 22-3-1939 çatf11 
saat 14 te pazarlıkla aahlacaktır. Beher kiloıunun tabr.t' 
25 ıantimdir. ~~ 

Şartname parasız olarak komiıyoodan ..erilir. rıılir,~ 
vakkat teminat olan (9) lira (M) kuruı ve 2490 aayılı k~ 
3 maddelerindeki veaaikle mezkur gün ve ıaatte koı:JJ' 
racaatları. 


