
PERŞEMBE 
9 Mart 11» 

•111111 
'ı 11 ııı11111111111111111111111111111111111.! 
ıııı ABONE ŞARTLARI S 
1 TGrkiye iç-in Kuruş 5 
! 3 AYLIGI 450 : 
= 6 ,, 850 = 
= 12 " 1500 = 
;: Eonebi memleketler için : E _ 12 aylığa 2700 ~ 
..,,;;: ............_ __,........_...__ .. ._ - -
1 8 -1 .....___ayısı 5 kuruf : 

§ Resmi makbuz -;;1~kih1Ii olma S 
illi -1
1 

Yan tediyat makbul değildir. E 
"·~ -11ıı11ıı111111111111111111111111111111111'i 

Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai 

il 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

i iDAREHANE § -Y oğurtcu hanı 1 nci kat ! -No. 3 vr. 4 5 
Galata, Perşembe Pazarı 5 -5 hın carttarı 5 

- v -5 İdarehanemizde görü~ülür E 
- -- -5 Tele fon 49442 5 
- -= -: Posta kutusu No. 1261 i: - -- -111111111111111111111111111111111111111111111111 

-----------
o~ 

GAZETE.Sil 
Umum üccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

lstanbulun imarı için 
düşündüklerimiz 

-ı-

~n .manasını tam olarak verebilmek için 
ttırnizin gürüşünü intizamlı, ayakları

llıi •n Yürüyüşünü itratlı, teneffüs ettiği-
ı havayı temiz ve sıhhatlı olarak hul-

..... ldığımız lazımdır. Bu üç esaslı şartı 
~anıi olmayan bir ~ehrin imarı de
tnek, o şehri yeniden kurmak de

mektir. 

* • * 
1 
:hın ~IDart için ıöylenilen plana 6ıerinde çalıtarak 20-25 

lo dedtlen mütalealar jit- aenelik tatbikatta birinci, ikinci, 
t'1111aldadar. üçüncü ve ilh. devrelerini ayırma-

' b\I IDÜtalealann ,kuvve- la ve her devrede yapılacak itleri 
da ~k.ralabilmeıi milyoala- o devrenin eaaılı plana halinde tat-

t. Hiç fÜphe yok ki ; bi <ah için en kilçük tefenuatına 
' lecltiten bütün bu dütü· kıtdar teabit etmelidir 

'siı:- b .. anlacaktır. Fakat f ~eıb.it edılen. esasi.ar. Dahiliye 
b11 kadar geniş anaırafla- Vekaletince taadık edildıktcn so11-
lotn elbet ki ıonu re- ra. Heyeti Vekilenin kararına 
~nbulumuı. dünyanın iktiran edilmelidir ki, her yeni gc-
~ cenneti olacaktır. lecek Vali veya Belediye Reisi bu 

_.,..llAi'jçio ae Jt!l>ll- mu1addak imar planının haricine 
cıkamana .. cıkmak iıt"'rl"' ı.. •• 

'"'1a11 bir hamlede cevabı 
lı\~ l.t.nbul Bi:ıanstan kal

bi.. tarihi felaketlere kat· 
dit tehirclir. Zel1.eleler, 
L Yangınlar ve harpler 

'~b\llumuı.un yıkılmtf 
11.r, molo.ılu, boraaanh 

Ol liıerinde yenilenmeıine 
'talltt\lr. 

"lr..."'1cte İıtanbulun hemen 
tı ••ki bir harabe üı.e-

~~tııek tedir, . . 
~ '1la . plinııı. bar tehar o· 
~llQ lıtanbulun yeniden 
.'tltaı.aı hakikaten fuçtur. 

·-· lle tatbik edilecek na-
.. llıa olur4 a olıuo, her hal

~ ._tlddcünin hiç olmazsa 
' "'elik bir devreye takıim 

0
1-aea li:ı.ımdır. 

l"abu aaarhk devre 5-ö 
il k ~ r l.tanbulunun iman 

!ir. t, 11'~'- .. -ı l'd' ~,ıs ..-" ıoru meme ı ar ... 
i)it ••nelik devre 4-5 tat
it il-._ ayr,lmahdır. Birinci 
~lik ~lana aöre yapılacak 
t er •kinci, üçüncü ve ilh. 
~ J)la1q devreıine airınceye 
tt L. " t' ol ıııuaaın birer birer bı a-

'-bclar. Y okıa birinci 
' 

0

ill•nından ikinciye ve 
. " '"-~ k 't bat ~\lncüye illı. arta a-

nuuı acuç.,&ç) vaaua"6&~ll' l:l ... ıan.... 

wuatıp ve wesul tutulabilsin. 
Rubu aıır ger\>e oldukça uz.un 

bir ı.awandır. üclki de bu uzun 
zaman içinde bir çok yenılikler 
ulacak, yeni yeni ketifler meydan 
alacaktır. Yine belki de imar için 
dütünülen baı.ı itlerin zaman i_1e 
wünaaebeıi beyenilmeyecektir. 
Kim bilir, aafalt yerine batka bir 
madde, çimento yerine batka bir 
ci.,,im keşf edilırae imar maarafı a
zalabilir. ı<.iınya ıanayıi o kadar 
dev adımlarıyle terakki etmektedir 
ki · günün bırinde adi tupraktan, 
tat' parçalarından, de"iz ıuların
dan yollar için yeni bir maude 
keşf edilir ve kuilanıl.rsa hayrtl 
edilmemek laum aelir. 

Böyle bir va;ı.iyet husule) ge· 
lirse bile yine plan tebdil edilme· 
den planın tatoikata için tahmin 
edilen maı.raf aı.alwaı olabilir, ve• 
ya akııi Lolarak çota1abil.r. Fakat 
her b.,lde plan plandır. Oadan şa-

ııl~aı... .. - -
lııtaubuluu imannda uç buyuk 

gayeyi daima ııöz önilnde lutınak 
lazımdır. 

Bunlardan birinciıi ve ilki sıh
hi gayedir. lkiaciıi tehriwiı.i bir 
turiıt ziyaı etgibı haline aıetirmek, 
üçüncüsü de iktııadi tıırtlara ut 
gun imarda iktaaadi yafayıtı leman 

edebilmektir. . 

m Em l.ı E I< B.T. 
HABERI.ıERi 

- -
DUn Piyasamıza Gelen 

Buğdaylar 

Dün piyasamıza Anadoludan 
bir vagon buğday ve limanlardan 
484 ton buğday getirilmiştir. Yu· 
muşaklar 5,35 kuruştan sahlmtt· 
tır. Çuvallı Hpalar yemlik cinsten 
b ton gelmiş ve 4,20 kuruştan 
verilmi~tir •. ' Dökme 45 ton arpa 
4, 13,5-4,15 kuruttan aahlmışhr. 
Çavdar 3.:SO kuruşa düşmüıtür. 
Çuvalla kuş yemi 5,25,5 dökme 
kuş yemi 5, 15, keten tohumu 
12,~0 ıı.uaam 20 kuruttan aahl· 
mıştır. Zerdova de ilerinin çifti 
50-.l6 liradan satan ahnma~tır. 
Mal tifiikleriıı kilosu 117,5-125 
kı.ruş arasında güz yünleri 74,f> 
kurutlan ihracat i~in aahl mı~tır. 

Pamuk İpliği İthal eden 

Memleketler 
Pamuk ithal eden memleket· 

lerden, meoıleketimiıe evvelce 
pjlmuk j,plitı ıthal edilmeai hak· 
İ:ııkatancta ıfuçıuıu"• ~J ............ ., ... 

iktıaat Vekaleti pamuk ipliai göa· 
deren wemlekeılerin za\Cll pa• 
muk yelifıiren memleketler oldu· 
gunu naz.an dikkate alarak mev
cut karan deiiştirmiştir. 

Hındiıtan, Mısır gibi memleket
lerden ithal ellığimiz pamuk iplik· 
leri bu memleketlerde genit öl
çüde pamuk iıtihsal olunduğuna 

göre, eıki karar yüzünden iplik 
ithal edilemıyor ve fıyatlar yükae
liyordu. Vekaletin son kararana 
göre takas usulile bütün bu mem· 
lekellerden pamuk iplitı ithal edi
lecektir. Takaa sistemine göre, 
iplik iÖnderecek memleketlere 
taze sebı.e, meyva, konıervat 

hayvau· ve nebat mahıullerinden 
ihraç edecej'iı.. -·---
Harltçten Mal Talepleri 

Baza Alman farmalara memle
ketimizden piliç yaş ve kuru mey
va, Polonya firmalara ketire, bar 
sak, pamuk, Macar firmalara pa
muk, Stokholmcle bir firma kuru 
soğan, kuru aarmııak ve patıll!s, 
Amerikadan bir firma yapak, in· 
gilter(dek bir firma kendir satan 
almak istediklerini alakadar mil· 

kaınlara bildirmi4lerdır. 

ortak sayısını 400 den 1200 e çi
karmıthr. 

Kooperatifin Almanyaya ıata
cağı kavunlar için Nafia Vekale
ti tarafından soğuk bava vagon
lan temin edilmittir. Kooperatif 
bu sene domates işini de yapma
ya ]<.ararlatbrmıt ve bu makaat
la lstaobulda kurulan birlik ile 
temaaa geçmiştir 

Bahk ihracat 
Tüccarları Toplanıyor 

Bugün lStleden evvel Ticaret 
Odaaında balak ihracat tüccarlarile 
Balıkçılar cemiyetinin ileri gelen· 
leri mlhim bir toplantı yapacak
lardır. Toplantıda denizlerimiz.in 
luymetli bir mabıuıü olan balak· 
ların ibaaca mevzuu etrafında gö
riltmeler yapılacakbr. Babkları· 

mızın fabrikalar kurularak kon· 
ıerve haliade ihracı için öteden
beri dütüoülmekte olan .wekil et
rafında balak ihracatçılarının da 
mütaleaları alınacaktır. Öğ'rendi
timiıe göre bu ite hük6metçe 
t!IJ1:.ük ehemmiyet vuilmektedır. 
telkikler neticesinde memıeıu~u-

wizde kurulacak balık kcnıerva 

fabrikalanotn bütün deniz. mahsul· 
lerimiı.in kıymetlenr1 irılmeıini te
min edeceti anlaşılwaştır. Bu gün
kü toplantıda vailecek kararlar 
Ticaret Oda.unda bir rapor halin
de İktiaat Vekaletine bildirile· 
cektir. 

Ankara Borsası 
8-3-939 

ÇEKLER 
Londra 
Nevyoık 

Pariı 

Milin o 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlio 
Brükıel 

Atina 
Sofya 
Praı 
Madrit 
Var.ova 
Budapefte 
BiHueş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıllova 

5.93 
126.40 
3.85~ 
6.65 

28.7375 
67.1825 
50.i375 
21.265 

l.0825 
1.56 
4.3275 
5.93 

23.8450 
'l.4.9675 
0.9();) 
2.8375 

34.62 
30.53 
23.8525 

, ~rıa o :ıamao muayyen 
~ 'tl•rin imtizamaot aayıp 

"1'tatt'-ber imar yapaltm de
~ -. •n, tamirler bat ilSıte· 

~Yapılan feylerin yeniden 
ltı 8tlanınaaa l&ı.ım gelecek-

' ~ {~illan için bizim pratik 

Sıhhi aayeden makaat lıtanbul 
balkana temiz. ye mikropııuır., toz

ıuz ve toJJrakıaz bir bava teneffüı 
ettirebilmek, kıtıo bol aıüneş ve ya
zın bol gölje temini, içilecek ıularuı 
arhnlmaaı kullanılacak auların bol· 

Yazın Almanyaya gön
dereceğimiz kavunlar 

Kavun karpuz aahş kooperati
fi bahar hazırhklanııa batlawaş ve 

ESHA\41 

Ergani 

it Bankaat 

ve TAHViLAT 

19.95 
10.M 

E 
, 'f 

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

Çanakkale Belediye Riyasetinde. 

Cinıi Bedeli Ketfi Muvakkat teminab 
Lira Kr. Lira 

Umumi hala inşau 1470 .S 111 
Yukarı çar.şada büyük hamam civannda yaphnlacak olan 1370 lira 

48 kurut bedelı ketifli umumi hali inşaaı 23-'.!-939 tarihinden I~~ 
939. tarihine kadar 20 gün miiddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. 
Talıp olanlann ihale günü olan 15-3-939 çarşamba gilnü saat 14 de 
bele~iye dairesinde mÜlefekkil belodiyo encümenine ve ıartname 
vesaır hu.usat hakkında malümat almak iıteyenlerin Belediye mu· 
haıebccilitine müracaatlan ilin olunur. 

Çanakkale Ortaokul Direkt8rlütünden 

Çanakkale Ortaokul pansiyonun 713 lira 53 kuru9luk ketif be
delli tamiratı 21-2-939. tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık rk
siltmeye konmustur. ihale günü olan 15-3-939 tarihine raıtlayan çar
şamba günü sut 14 de talıplerin teklifi muvafık aörüldütü tak
dirde orta okul bin.aapda ihale edileceti ve taliplerin ketif cetve
lini ve şartnamesini görmek için orta okul mildürlüj'iioe müracaat 
ey lcmeleri lüzumu ilia olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Defterdarlık binasında yapılacak (6688) lira (79) kuruş 

keşif bedelli tamirat işi açık ekseltmeye konulmuıtur. Ek
siltme ı 1-3-9 ~9 salı gDnti saat 14,30 on dört otuzda ya· 
pılacaktır. Eluiltmeye girmek iateyenleriD bu ite benzer en 

tarihi:~n 
1

~-~ki~ glln-~;;~bralfnm~ş:-eıirlyer'~-~.r., 7lnu• 

ait ticaret odası vesikalarını ve 502 liralık muvakkat te
minat makbuzlarım ibraz etmeleri llzımdır. isteyenlerin 
keşif, mukavele eksiltme ve hususi şartnamelerini görmek 
üzere 20-3-939 tarihine kadar her 1ıDn Milli EmlAli mti· 
dUrlüğüne müracaatları. 

Ankara Telefon Müdürlüğilnd'!n: 

Ankara telefon müdürlüğü santralı açık ekıiltme ile Yallı 
bo)·a ile boyattırılarak.tır. Muhammen bedeli 653 Jir~ 70 ku
ruş olup muvakkat temioat 4l lira 30 kuruıtur. Sartname 
ıniidürlük bürosundan bedelsiz &lınabilir. 

Pazarlık 2S. 3. 9.39 tarilıindö saat 15 te teleton müdür· 
lüğünde yapılacaktır. Teliplerin 2490 no. lu kan~~da yazılı 
vesikalarla nıezktlr saatte müdüriyete müracaatları ılan olunur. 

lıtnubul Sıhhi Müeaaeaeler Arttırma ve Ekıiltme Komiayouundan: 

Eksiltmeye konulan it : Şiıli Cocıtk Hutaoeainde 7apalacak aıfalt 
yol inıaatı. 

Keşif bedeli 94l Ura 94 kurut. 
Muvakkat garaati 71 liradır. 

Şışli Çocuk butaneaınde yapılacak aafalt yol in_taatı iıi açık 
chiltmcyc konulmuştur. Ekıiltme 24.3.839 cuma ~ün_u _ aaa~ 14 de 
Ceğaloğluoda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdurlutıı bınaaan.ta 
kuulu Komisyonda yapılacaktır . 

lıtekliler şartname ve ketif hülluıanı ber gln Komisyonda 

glSrebilirler. . . . 
lıtekliler cari ıeoeye aid Tacaret Oda1a veıakaule 2~9() aayıh 

k d l belııeler ve bu ite yeter muvakkat ıaraolt makbua auun a yaza ı 

b k ktubu ile birlikte bu it• benzer en az 3000 liralık veya an a me 1 
it yaptıtaoa dair ekıiltme tarihin~•• 8 .ıün .-~~vel atanbul Vil&ye-
tinden elmıf oldukları ehliyet veaıkalarıle barhkte belli silo ve• H· 

attu Komııyona ııelmeleri. 

• Eksiltmeye konulan if : Heybeli verem saoatoryomuldahili .yollar t. \ı •ardır. İıtanbalumuzu 
~'" bt.ıı vaziyetine ıokma· S b-.ıtlaaacak eaaslı pla
~ ~tbikat dnreıioe ayır· 
l.a. ' lbİnıar, mühendiı, fe· 
~t· ._. cı, doktor, limancı ka-

tııllhendiıi, ııüzel ıa-

laıuıdmua ve temiı.li;ı, tanı.ı dllll 

fenni bir tekilde tan;ı.iıoi, ayakla· 
naııı.ın itrallı yürüyütüne zarar 
veı erek parmaklarımıza oaaırlatan 

avut kaldırımlarının kaldmlınaıa arn 
1 

. 
.!U basan ~e ıu toplayan yer erıo 

bahçeler tesisi, halkan en mübrem 
tal)ii ihtiyaçlarına gidermek için bu 
meydan ve bahçeler ve parklara 
yakm noktalarda zemin altında he
lalar yaptınlmaın tramvay mecburi 
ve hatta ihtiyari durak yerlerinde 
üıUl kapalı rüzgir ve yatmurdan mo 
bafaulı durak bekleme yerleri inta· 
sı, kanalizasyon işinin ehemmiyetini 
göz önünde tutarak bunun da tat• 
bikat planındaki devrelere rart 

tanzimi gibi maksatlar bu kaımm 
en ehemmiyetli ve halk için sıh
hat bakamından her iften evvel 
na,an itibara ahomaıt zaruri olan 
imar gayesidir. 

Şehrin bir turist ıiyaretfahı 
halini alabilmeai için de •ebri u
tetik zevki verebilecek bir vazi
yete yükseltmek gerc:ktir. 

• • tarafeynindeki yapılacak duvarla ın anşaab 
Ketif bedeli : 5030 lira 58 kuruş 
muvakkat gara,ıti : 378 lira • . 
Heybelir.da verem sanatoryomu duvu in9aah ita açık eluıltme• 

ye konulmuştur. Ekıiltme 24.3.939 cuma giioü ıaa~ 14,3) da Ca· 
taloğlunda 'ııhhat ve içtimai muavenet müdlrlGfÜ bı~ıın~aA kurulu 
komiıyonda yapılacaktır. iıtekliler şartname \ e. ketıf hulaN~~ ve 
ıair evrakı 2~ kuruş mukabilinde lıer gün k~mııyonda alabihrler. 
istekliler cari seneye ait Ticant Odası veaika tle. :!490 Nyılı kanan
da ya11h belgeler ve iıe yeter muvakkat garanta makbuz veya baa• 

~ ''1lhiyet ıahibi, bahçe 
oa""•tehaasaıt, ikhsatça ve 
~ llıalt üzere nıiltehaasıs 

::· teknik komiıyon topla-

lcolllla10n tohrin umumi 

dü:ıeltılmeıi, ııoauk bava cereyan
larmı artıran köte,erin açılmaaına 
wüaaade edilmemeıi, halkan, açık. 
ve ataçlı ve iÜnetli meydanlarda 
hava alabilmeleri için her Kazanın 
ea mQnaıip yerlerinde parklar 

Bunu d.ı aynca yaı.acatıı.. 
L. A. KENBER ka mektubu ile birlikte bu i .. benzer ea az 3000 liralilı it J•p'tı• 



------~--- -

2 
Münakaıa Gaıe -m ss-ns 

• .. 
u g .. n i aı1 olu an ünak alarve üzayedeler 1 t sı 

-----.-c-- Müracaat yeri Gün Saa 
Şekl~i~_,.-.c~M~u~b:m~.~b~e~d~.~T~e:m:i:c:t:_ ____ , ______________ .:..., ____________ .._. __ ._.. __ 

----.--...------------~----·· ..... ·--~----
Cinsi 

A) Münakasalar 
inşaat, Ta mi ra~,'....~=a~fi::a:._:l~ş!':.:l.::e.:..rl:!,..:.:.;:.:a:.:.:lz:::.:e:;.;m~e-H_a_r_ıt_a_ 
~ - k h t • de yap. aafalt yol Aç. ekı. • 942 94 Şişli çocu as anesın 71 - İıt. Sıhhi Müesseseler SAK 24-3-39 14 -

inşaah l 5030 58 
Heybeli verem eanatoryomunda yap. dıvar Kapa ı z. 

ioŞ. (şart. 25 kr.) 653 70 
Ank. Telefon Müdürlüğü santralının yağlı Paz. 

378 - 24-3-39 14 30 
" " " " 

42 30 Ank. Telefon Müd. 

boya ile boyanması lu 66 8 79 5(Y,l -
Delterdnrlık binası tamiratı Aç. e • 

lst. Deflerd rlığı Milli Emlak Müd. 

23-3-39 15 -

21-3-39 14 30 

ll:içlar, Klinik ve lspençlyar:.!__ alftt, Hastane Lev~ 
Ank. Vilayeti 23-3-39 16 -
Devlet Havn Yollan U. Müd. Ank. 25-3-39 11 -

- 1360 -
Kükürt: 8 t. k ı 1·4 95 86 62 
Aliib tıbbiye: 71 kalem eczayi tıbbiye 56 kal. Aç. e s. a 

Elektrlk-Havagazı-~alorlf~ı:_ (tesisat ve malzemesi) 
- - 90 d A ekı 1553 67 l 16 43 

• 
İnhi~alnr U. Müd. 24:-3-39 15 -

27-.~-39 15 -Ampul muhtelif mumluk: 75 .a • • ç. • 5100 - 3132 50 
Elektrik tesisatı için dürbin, dinano, cebrı Kapalı z. Göyııük Beled Galata Halilpaşa 

Sok. ÇanakçılL Han 4 üncü kat 
No. 28 Mühendis A. Samüel 

boru tevzi tablosu v. s. 

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaş_.!!:..!_:,!5.:._ 
Aç elc:ş. 2380 -

1105 -
Yatak kılıfı: 1000 ad. (temd.) 
Elbise di\dirilmesi 170 kat 

"'00 'ft Aç. eks. çifti 4 -Spor kundurası : •ı çı 
Nöbetçi muşambası : 40 ad. (temd.) Paz. 

Matbaa lşlerl .::._Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua : 19 kalem Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine ya_fiları v.s. 

Sömikok : 19 t. 

Müteferrik 
Klapeli abd,stha e hunisi, termosifon kom

ple, abdesthanesi sifonu, musluk taşı a
laturka abteıthane tnşı v. s. : 9 kalem 
hamam malzemesi 

Dökme soba tamiri : 6 ad. 
Kantar: 4 ad (temd.) 
Muhtelif malzeme_: 30 kalem . 
Toz ve anilin boyaları, mubtelıf cıns ver-

nik üstübeç v. s. 28 kalem 
Süngülük : 1000 nd. 
Tuyik düşürme nleli (temd.) 

Erza Zahire, Et, Sebze v.s. 
. - . 

B) Müzayedeler 
Birikmiş Akşam gazeteleri kilo ile satılık 

Hurda kurşun : 380 k. 
Otobüı, kamyon ve kamyonetlere ait nu-

mara plakları : 4500 çift 
Boş benzin tenekesi : 2400 ad. 
Koyun sığır ve keçi derileri 
Buğday : 36119 k. - arpa : 24559 k. 
Motör pamuğu ve sakarya pumuğu fotoğ

raf makinesi 
Bina ıı nkazı 

Paz. 

Aç. eks 

Paz. 
,, 

Aç. eks. 
Kapalı z . 

Paz. 

Paa. 
,, 

,, 

Aç. art. 

475 -

2j69 25 

13000 -
569 -

7330 80 

300-
340 -

k. o 18 
50 -

600 -

ğına dair eksiltme tarihinde 8 gün evvel istanbul Vilayetinden al
mıt oldukları ehliyet vesikalarile birlikte belli rün ve aaatte ko-
misyona gelmeleri. • 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. ! 
Aukarn Vilfiyetinden : 

1 - Vilayetimi:lio külleme hastalığınJan zarar gören lıağcı· 
larıııa duğıtılmak üzrere 8000 kilo kükürt eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Kükürdün muhammen bP.deli 1360 liradır· 
3 - Şurtnamesi Ankara ziraat müdürliığünde f.Öı ülebilir. 
4 - lhal··si 23 Mart 939 pnzarteei günü saat 16 da vilaye t 

daimi eııciimcııindc yapılacaktır. 
5 - İstekliler muhammen bedelin % 7,5 tutarı olı:ıu me· 

blağa ait banka mektubu ve}a hu usi muha ebe müdürlüğü 
veznesine yatırılmı~ makbuz ile birlikte eksiltme günü gösteri
len saatte vilayet daimi encümenine gelmeleri ildn olunur. 

Dc-vlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli 1154 '.lira 95 kuru~ olan 71 k.al~nı 
llatı tıbbiye ile 56 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltme ile satırı 
alınacaktıı. 

2 - Eksiltme 25. 3. 939 cumartesi günü ~aat 11 devlet 
hava yolları umum müdürlüğünün tayyare meydanındaki bina
sında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 86 lira 62 kuruştur. Bu teminatı 
nakit olarak vermek istiyeıılcr idareuin ziraat baukasmdaki 
3667 sayılı hesabı carisine yatırarak alacakları makhuzu komis
yona ibraz etmelidırler. 

4 - Talipler bu işe ait şartnameleri Ankarada uınum mü
dürlükte l:ıtanbulda hava yolları acentasında görebilirler. 

178 50 
83 -

150 -

35 .ıo 

35 65 

192 70 

975 -
42 20 

549 81 

23-
:l5 50 

10 25 
7 50 

45 -

Tophane L~.z. SAK. 
İst . Erkek Oğretmen Okulu SAK 
M. M. V. SAK 

,, " 

16-3-39 
27 3-39 
25-3-39 
13-3-39 

15 -
14 -
11 -
il -

Tophane Lvz. SAK 16-3-39 14 30 

Ank. Belediyesi 10-3-39 1 o 30 

D. D. Y. Haydarpaşa 24-J.39 1 o 30 

K 15-3-39 14 -Tophane Lv.ır;. SA · • _ 
15 -N f Vek lst Elektrik işleri U. Mud. 22 3-39 

• 
0 ıa · • - 24-3-39 15 30 inhisarlar U. Mud. 

3 4
_
39 15 -D. D. Y. Haydarpaşa ' 

Gvm. Muhafaza Gen. Komut. İıt S ı\ K. 25-3-.m 11 -
14-3-39 10 30 Ank. Belediyesi 

27-3-39 16 -

Akşam Gnzeteai İdarehanesi 
lstanbul Belediyesi 

" " 
M. M. V. SAK. 
T. H. K. Çubuk Şubesi 

,, p " 
Ank. 1 ind icra Mem. 

Ank. Valiliği 

10 3-39 14 30 
14-3-39 14 30 

15-3-39 14 -
17-3-39 
24-3-39 

11 13-J.39 

22-3-39 16 -

Elektrik; Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Göyoük Belediye Rcislij'İnden : 

1 - Belediyemizin Göynükte yaptıracağı elektrik tuiı tından 
türbin , dinamo, cebri boru nazım tevzi tabloıu . ve buolarm bil'u
mum teferrüıılloan teslimi ve montajı 5i0J lıra be.:felı keşif Üzerin
den ekliillmeye konulmuştur. 

2 - Eıuıltme kapalı zarf uıulile 27 mart 939 pazarteıi iÜoÜ 
saat 15 le Göynük Belediye salonunda yapı1acaktır. 

3 - İıteklilcr bu işi yapabıleceklerıue aid Nafıa Vekaletinden 
alınmış ihti1a11 veıikaaıoı ve ayrıca müteabbid veaıkasıle ~J.39 sene
ıi Tıcaret odası kayıd makbuau ve muvakkat temıod makbuz veyct 
baı:ıka mektubunu lcklıf mektublarrna lcffetmiş olacaklıudır. 

4 - Teklıf mektublarının :t.49ll sayılı kanunun 3J Üncü mad
desine uygun surette hdırlanmıt ve eksıltmenıu ıhulesıodoo bir 
aaat evveline kadar Beleaiye Reııliğine verilmeıi meşruttur. 

5 - Pu tada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
6 - Muvakkat teminat j8!,:> lıradır. 
7 - Proje doıya11oı görmek iıtiyenler Gafatada Halilpa~a 

aokak Çanakçılı han 4 üncü kat No. 28 de mukim yükıek mühen
diı A. Samüel'e veya Göynük Belediye.ine müracaat etmeleri • • • • • 

7590 adet ampul alınacaktır. Bak: İnhiıarlar U. Müd. Uanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Leyazım Amirliği Satınalma Komisyonundau: 

Mamul olarak bin aded yatak kılıfına istekli çıkma
dığından tekrar açık eksiltmesi 16.3.9J9 perşembe günü 
saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satına!. 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2380 lıra ilk teminatı 178 lira 50 kuruştur. Şartname Ye 
işçilik nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin kanuni vesi
kalarilc belli saatte Ko. na gelmeleri. 

ISTANBU;; 

Ticaret ve Zahire Borsası 
-======- ~ -........ _..__.,,....,. -- iL• ~ 

8.3.939 

Fi atlar 
CiNSİ 

Butd. yunıut 
,, aerl 
" kızılca 

Aş ğı 

Kr. Pa. 
Yukarı 

Kr.Pa. 

Arpa yemlik çuvalla 4 20 

" 
Anadol dökme 4 13,5 4 15 

Çavdar 3 30 
Afyon kaba 
Suıam 

Peyuir beyaz 
Keten tohumu 
Ceviz içi 
Kuşyemi 'çuvalh 

" 
dökme 

Fındık içi 
Tıftık ofılak 

n mal 
z. yağ'ı yemeklik 
Yapak Erzerum 

" Trakya 
Mısır beyaz 
Güz yünü 
Yulaf 
Zerdeva deriıi 
Sansar " 
Beyaz peynir 

20-

12 10 I~ 20 

5 2l,5 - -
5 14 

117 20 125 -

4 2,5 
74 20 

4 6 

5000- 5600 -

Butday 
Un 
Arpa 
B peynir 
Susam 
Afyon 
Bulgur 
Yapak 
Tiftik 
Çavdar 
P. yatı 
Mmr 

Arpa 
Fasulye 
Kepek 
Kıl 

Badem 
iç fındık 

Gelen 

O iden 

Afy~~n~~~~~--
Dı, Flatıar 

Bujday : Liverpul 
" Şikago 
" Vinipek 

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

" L. 

i ., tanbul Belediyesinden: 
b k'lol Fatihte Levazım ambarında bulunan ve eber 1 ~ 

18 kuruş bedel tahmin edilen 380 kilo ~urda kurtun. ~r. 
kla ıntılncaktır. Evrakı Encümen kıılemınde rörGlebılı 
kliler 10 lira 26 kuruş teır.inat makbuz veya mektubil• 
ber 10.3.939 cuma iÜnÜ aaat 14 buçukta Daimi inoiilll 
bulunmalıdırlar. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan: 

ı- Beher çiftine tahmin edilen fiatı ~()() ku.~ 
500 çift spor kundurası açık eksiltme suretıyle mull 

ya konuh~uştur. o' 
2 - ihalesi 2a mart 939 cumarteai günü saat 

' •· 3- İlk teminatı 150 liradır. 
4- Evsaf ve şartnamesi bedelsiz alarak M. ; 

Satınalma Komisyonundan alınır. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun°' 

ve 3 üııcü maddelerinde gösterilen ve.saikle ve teoı' 
birlikte ihale saatinde M. M. V. Satınalma Komi• 
gelmeleri. 

• • * 1- 40 adet nöbetçi muşambasına 6.3.939 
istekli çıkmadığından pazarlığı 13.3.9J9 pazarteıi 
saat 1 1 de Vekalet Satına!ma Komisyonunda yapıl• 
isteklilerin muayyen saatte komisyonda bulunmalar•• 

2- Nümunesi hergün komisyonda görö!ebilir. 

• • • 
170 Kat elbise dıktırılmesi. Bah. lst. 

okulu ;;. A . K. ilfınlarınn. 

!V!_a~~aa işleri: _Kı!ta~iY.!_ Yazıhane Lev~ 
İstanbul Leva.ıım Amirligi Satınalma Komisyonuod,-

19 kaıem evrakı matbuanın kiğıd, mukavva v• 
verilmek iuretiie tabçttıriiecektir. Pazarlıkla eksi\ 
16.3.9J9 perşembe günü saat 14.JO da Tophanede 
bul Levazım Amırligi Satınalma omisyonunda yapJ 
tır. Şartname ve numunesi Ko. da görülebilir. istek!• 
Ja lira 40 kuruş kati teminatlari!e belli saatte KoJJJİI 
gelmeleri. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Samsun İnhisarlar Baıınüdtirlüğiinden : 
lnhiııarlar Hacıköy anbarındıuı Samsan anbarların• 

olunacak idartl malı yaprak tütünlerin nakliyatı 15 gün dJil t~ 
le açık eksiltmeye konularak: yapılan iltla mucibince ihale '' 1 
olan l ,8,939 çarşamba güuü icra kılınan eksiltmesinde •'' 
fiatlarııı haddi iAyikinde görülmemi§ olmasından meıkQt . 
y:-t işinin 10 glin temdidıte ihalesinin 13 S.19a9 pazartel1 

nü snat 15 şe talikine karar verilıniıtir. Taliplerin ıözil 1 
günde başmüdiırlüğünıüzdeki komisyona müracaatları. 

inhisarlar Samsun Tütün Fabrikası Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usıılile eksiltmiye çıkarılıp 3 mart 939 c 
gf1nti ihalesi yapılacağı ilin olunan fabrikamızdan bit 



iııdc 
tla 8§artnaıneeirıde yazılı yerlere yollanacak tiitiin v~ igarn-
ög pır f'Ş\anın nnldive ihaleı-i göriHarı !üzüm uzı•ı irıe 23 mnı t 
~lir c?ernbe giinii saat on dörtte yapılmak iizere temdit r dil
u ·• etekliler eksiltme şartnamesini resmi dairelerin açık ol-

hılir} aatıerde her gün Fabrika Sevk Şubesine müracaatlc gö· 
l~r. Eksiltmeye çıkarılan ıınldiyatın muhammen bed 1i 

ldc ırad.ır. 1 .. teklilcrin eksil meye girmek için bu paranın 
tQı lY~dı buçuğu nisbrtinde dört yüz lira muvakkat teminat 
tkıu~:ı lftzıoıdır. Talıbler muvakkat tcmioatlarile teklif 

ı t saat~tını nıuayyen günde 23·3-939 perşembe günü eksilt
lıırıa l~den bir sa.:ıt evvel Komisyon ll!f~kanlığma vermiş 

Cldardır. 

-= 

v. s. 

ı...._ Ankara Belediyesinden : 

~Uru Belediye dairesi için alınacak 19 ton sömikok 
ty Pazarlıkla alınmak üzere 3 gün müddetle açık ek
~ konulmuştur. 
3....., Muhammen bedeli 475 liradır. 
4 ...... ru~akkat teminat 35,65 liradır. 

iyt E: steklilerin 10.3.939 cuma günü saat 10.30 da Be-
lltünıcnine müracaatları. .. 

lltefe~~~ 
~ltt D ~---
Aı enıiryolları ve Limanları İ~lctme Umum idaresinden: 

~lrıulı~nıı~en bedeli 2)69 Hra 25 kuruş olan ki. peli al -
'•ala~ unısi, termosifon komple, sbclesılıane -.ifonu, nıu!'duk 
'9 k lt~ka abdesthane taşı ve sniredcn ınürd .. kep muhtelif 
lUııu 8 eın abdesthane ve hnrııam ınalzeme~t, 24 .. l 939 cu
~onı· saat 10,30 ta Hrlydnrpaşada gar hiı.asıııdaki :::atınal-

ıs~·o Bu . nu tarafından açık t>k iltme ıı-.ıılile ,ttın nlınac-aktır. 
192 ı~~e giınıf"k i::ti}rnlerin ka11utıun tay.rı ettiği \ı>saik 
e gijır~ 70 kuruşluk muvakkat temiıınt ari!P. hirlikte t k 
B

11 
~u saatine kadar komisyona müracaatları Ja11rndır. 

r.ııı ~e ait şartnameler Haydıırp~şıdıı gu bin1sındakı ko· 
rafından para!':JZ oJanık doğıtılmaktadır. 

t,tıb 
s· uı levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

1

~tcide amirlik anbarındn mevcut altı aded dökme 
'-~b llıir ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 15.3.939 
tlii·ll giinij saat 14 de Tophanede İstanbul Levazım 
tt~· Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 

ınatlarile belli saatte Ko. na gelmeleri. 

1 Ankara Belediyesinden : 
. ....... s 
'lliı:ı u işleri için alınacak 1kt adet tazyık düşürme 
t tlllçık eksiltme suretilyle yapılan ilAn üzerine talip 
~~ınesine binaen eksiltme 10 gün uzatılmıştır. 
~ uhammen bedeli 340 liradır. 
4....._ ~uvakkat teminatı 25,50 liradır. 
~ille Ş~rtnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı ış
~~ ~ne ve isteklilerin de 14.3.93H salı güuü saat on 

tlediye Encümenine müracaatları. 

\ıl t 
~tıb Dt>rniryolları ve Limanları l'iletme U. idare~in<len : 
~llizı •nırnen bedeJi 73~0 lira 80 kuru~ olan mulıtelit toz 
~~k~ boyulnı la muhtelıl cins \ <>rrıik lıstilh..,ç, \ r.ı;ıaır«'den 
l~ ~ 28 kalem lıoya nıulzcmesi 3/4/939 Pazarıcşi gtinü 
llıd811 e liaydarpaşada gar hiıınsınrtnki safınıılma korrıi~yomı 
~~ i kapah zarf usulü lle satm alınncnkttr. 
lir~~~ girmek isteyenlerin kan~nuu tnyi~ ~ttiği ves.aik _v~ 

•i ~ kur;.ışluk mm&kkat teıııınatları l.ırlıkte tcklıflerını 
r.ı~a :rflaııııı eksiltme günü saat (14) un döıde kodur ko 
U~ i ermeleri lazımdır. 
~~ ~e nıı şartnameler Haydnrpnşcıoa gar binasındaki ko

tafınctan para!ız olarak dağıtılmakta lır. 
Cu?Xıttık 

Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
1, Satınalma Komisyonundan : 

·~ı:ı ~~trırük Muhafaza Ôrgüdü için 1000 tane sün
') '~t teabbidi nam ve hesabına 25.:3.939 cumartesi 
"' l' l t de pazarlığı yapılacaktır. 
~"'•ıı~aınlanan tutarı 300 lira ve ilk teminatı 23 li· 

l•t 1 komisyondadır. Görülebilir. 
~, ~il tklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuz• 
ltı~~~~i veaikalarile Galata eski İthalit Gümrüğü 

l it • 
0nıısyona gelmeleri. 

• • • ~~L 
qteı· r 

' 
1 

lllalzeme alınacaktır Buk. lı.lıhnılaı U. Müd. ilnrı 

1 
~dl't k ••• 
D ·a t • ~Üd n~ar alınıcaktır Bak. Nafm Vek. st. Eıı·ktrik 
~ • llin 1 aı ına. 

' ~ah· ıre, et ve Sebze : 
s 

t ~ 

~-tı 'luruın Aıkeri Satınalrna Komiıyonundan 

Miinakasa Ga:ıetesıi 

Tahmin bedelli 31850 lira ilk temienh ~38 lira 75 kuruştur. iık 
pazMlığı 15-3-939 çıuşamba günü saat 15 de Erzurumda As. S ·
tı)ma Koıniıyonunda yapılacaktır. Şarına . eııi h r gün Erıurumdn 
Ko. da görülebilir. 

• 

lstnnbul Komutanlığı Satmulma Komisyonundan : 
İstanbul honıufanlığına b:ığlı birliklerin ihtiyarı için satın 

ahnacak olnn 65,000 kılo kuru fasulyaya ihale günii ıalibi çik
ma<l1ğından t"krar kapalı zarfl:ı ibalt·~i 27 nıaı t 939 pnıartcsi 
gilnii .;;aut ti) da yapılacaktır. Muhamm n k } meli 8J50 liradır. 
İlk teminatı 634 liradır. Şartnamesi her gün koıni .. yondu görü
lebilir. lsteklileriniıı ilk teminat makbuz veya mektublarıle 2490 
sayılı kanunun 'J ve 3 üncü madcle1erirıde } azılı vrsıkalarile be· 
raher ihale günü ih le snatindt:>n bir snat evveliot,; kadur t klif 
mektublarını Fındıklıda Komutanlık Satınalnıa kombyonuııa 

vermeleri. 
• * • fatanbul Komutanlığına lıuğlı birliklrr ıçiıı şerait ve 

ı>vsaıına uyg n olmak şartile satın n)ınacak olan 7 l,000 kilo 
hıılgııra ihale ~ünü talibinin vermiş olrlıığu fıat makamca pa 
hnli görüldü~üncfen pazarlıkla ihalPsi !4 murt 939 salı günü 
sant J 5 te yapılacaktır. Muhıııumen kıymrti 9360 liradır İ•k 
teminatı 702 lirndır. Şartname'>İ her gün komi yorıda görülebilir. 
fsteklılt>ıinin ilk t~minnt makbuzu veynmr.ktuhlarile 2490 sayılı 
kanununun 2 v~ 3 üncü marlicleriaıle y tzıh vc::ıikalarıle be
ral er hP11i giirı =ve saatle. Fındıklıda Komutanlık Satırrnlmako· 
misyonuna gelmeleri. 

b) MUZ 

Beşiktaş Maliye Tahsil Ş~fliğinden : 

Şevröle marka iki kamyon Tahmini kıymet 
Müstamel 900 lira 

Beşiktaş Şubesine mühtelif senelerden muvazene 
ve kazanç vergisinden olan borçlarına mukabil haciz edi
len yukarıda markaları yaz1h kamyonlar l 1.;i.939 cumar· 

3 
-=~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi Mik. Beheri Muh. B. Muham. 
B. 

Kuruş L. Kr. S. 

Ampul 7590A. 20 47 1553 67 
muhtelif 
mumluk 

Muhtelif 
malzeme 

30 kalem 569.-

% 7,5 Eks. s. 
Tem. şekli 

L. Kr. 

1 l6 43 Aç. ek. 15 

44 20 
" " 15,30 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

il -Muhammen bedelleriyle teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 24/3/9<J,9 tarihine rastlıyan Cuma gtinti 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktıl". 
lV-Listeler her gün sözü geçen Şubl den para ız 

ahnabılir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve sa
atlerde ~o 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona gel
meleri ilan olunur. ( 1558) 1-4 

1 İstanbul • 
Si elediy en: 

Seyrüsefer Muhasebeciliğinde bu1unan 4500 çift eski otobüs, 
kamyon ve kamyonetlere ait numara plakaları ahlmnk üzere 50 lira 
tahmin bedelile pazar:ığR konulmuştur. Plakalar Seyrüsefer muha
sebeciliğinde evrakı da Leva11m Müdürlfiğünde görülebilir. istekl -
ler 7 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber 
14.3 939 sah günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunma-
hdırlar. (1567) 

tesi günü sa at 1 O dn al eni müzayede su re ti le Taksim A- -..z:::,Ji3:i-,~~?~~dıiiii!!iiimii::iiiiiiiiii0:iiiUi~!ilili!i!~m:..:=-=.-::~,;;i:ıiar.c;:,.;;;:;:.. 
yazpaşa Jandarma karakolu altındaki Modern garajda sa
tılacağından taliplerin ~ 7 buçuk pey akçesini havi banka 
melctuplariJe Beşiktaş Akaretler 62 No. lu yerde Maiiye 
Tnhsil Şefliğine müracaatları ilan olunun. 

A kşarn Gaz~tPsi İdarehanesinrfen : 
Kilo ilr birikrPi; "ski gazetf' satılacaktır. Almak 

lerin (ı\k~nm) idaresine mürncaatları. 

Çubuk Hava Kuı umu Şubesinden : 

isti yen-

Şubemiz anbarında mevcut bulunan 36119 kilo buğ
day ile 24559 kilo arpa 24 mart 939 günü artırma ile sa 
tılacaktır. İsteklilerin şubemize müracaatları ilan olunur. 

M M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 

l - 2400 adet boş benzin tenekesi pazarlıkla satıla
lacaktır. 

2- Tenekeler Ankara Akköprü nakliye deposunda 
olup istekliler tarafından hergün öğleden sonra mezkOr 
depoda görülebilir. 

3 - Pazarlığı 15.3.939 çarşamba günü snat l 4 te M. 
M. V. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Taliplerin muayyen gün ve saatte M. M. V. Ko
misyonunda bulunmaları. 

Ankara Birinci lcra Memurlnğundan: 
Mahcuz t-atılınası mukarrer dört yorgan 40 kilo rnolör 

pamu~u w· on kilo Snksn a pamuğu ve 14 ariet yapıln aınıı 
ve oltı nd~t yapılmış ot yastıkları ve Itıakf"r nrnrkuh hir adet 
fotol!raf makinası l 1 8.~9 cıımartrsi giinü saııt 12 df' Beledi· 
ye müzayNie rntış qJonunda satılscakt1r Mahcuz nınl mu· 
hammrn kıynwti~ıin yii7.rtP 75 iııi bulmazssı 13-3-939 pazıırtf"si 

glinü aynı. ~aııtte k ıi s ıtı;:ı yapıl<tcağından taliplerin oradaki 
memura. müracaatları. 

• * * 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
2'.3.939 çarşamba günü saat 14 de İstanbulda Nafıa Müdurlü

ğünde, eksiltme Komisyonu odasmda ( 1879.88) lira keşif bedelli bnh· 
çeköy Orman Fakültesi muhavvile binau inşaatı açık e tiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdırhk işleri genel, hususi ve fenni 
tartnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak Dni
re1>inde görülecektir. 

~uvakkat teminat ( 141) liradır . 
•-·-•-11•-............. ,.oooı uıaun. uu 19c uc11Lcr ı~ yupugınn u ır 

idarelerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul "i ayetin
den Eksiltme tarihinden "Bn gün evvel alınmış, ehliyet ve 939 yılı-

na ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (1420) 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden : 
Fabrika ihtiyacı için 1250 kilo asfaltlı vernik, 1200 kilo ken

dir, 100 kilo reçine, 200 kilo lriı marka sikatif, 250 kilo kaynamış 
bezir yağı açık ekı.iltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli "2088,, İkibin seksen sekiz lira muvakkat 
teminatı "155,, lira "60,, kuruştur. 

Eksiltme 10 3 9.39 tarihine müaadif Cuma sabahı saat 11 dedi • 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün, eksiltmeye girmek 
için de muayyen gün ve saatte teminat makbuzlarile Fabrika Ko
miıyoouna müracaatları. (1181) 4-4 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri 
Uınum Müdürlüğünden ; 

1 - 28.2.939 salı günü ekıiltmeye konduğu halde talip zuhur 
~lmeyen 13 00" on üç bin lira muhammen bedelli kömürü oto
mstik olarak tartc.n, kayt eden ve nckl den 4 ·det kantar vvdcc 
ilan edılen tartlar dahilinde pazarh!da satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 22.3.939 çarıamba günü saı t 15 de Metro Han 
binasmın altıncı katında toplanacak olan Komiıvonda } pı caktır. 

3 - fıleklılerin kauubi belge ve 975 liralık teminatları ıle ilan 
edılen gün ve uatte Komisyonda bulunmaları (1557) 

Numara plal.ları ı::atılacakıır: Bak 1st. Beled. ilanlarına. ==~=~:=:::::;;=,;;:;:;~~~=~~==~~~~~~~~~~ 

Hristo Papazoğlu 
Diki' Maklnaları Deposu 
lıtanbul, Fiacancıl ar Y okutu, No. 28 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Tutnrı İlk teminatı 

Elbiıe dikişi 170 kat 6SO ll05 83 li&a 

Okuluınuzun ihtiyııcı için elbise dikişi eksiltmeye ~o muştur. 
Eksiltme 27.3.~39 pazartesi günü sual 14 de Liseler Muhoscbecrliği 
binasında yapılacaktır. Taliplerin nümune ve şnrtnıımeleri görmek 
üzere okula ve eksiltmeye a-irmek için de me:ıkür gün ve s atte 
% 7,5 teminat mektup veya makbuzlarile Komisyona mürac tlau 
ilin olunur. (1566) 1-4 

w 

,, ~ l•tfl 

Her nevi Dikiş, Nakış ve Kasnak makmalarını, 
iynelerini ve diger bütün aksamını en müsait şart ve 

fiatlarle müessesemizde bulursunuz. it 'l' ~ ~kıiltmeye konan 500 ton butday istekli çıkma· I 
•çıu neticelendirmek öıere pazarlıta çıkaıılmıthr. J ill•••••••••••••••••••••••ıi 

imtiyaz sahibi ve ya1.1 itleri Direktörü: lıımait Girit 
Bıısıldıtı yer: Merkez Baıımevi Galata 
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Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudioation et du 

Cabier dea Cbarres Jours Heures d'adjudicat. eatimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Conetructlona - R6paratlona - Tr v, Publlcs-Mat6rlel de C~ 

Conıtr. route en asphalte a hôp. enf ants 
Şişli 

Conıtr. mur au sanatorium de Heybelia
da (Cab. cb. P. 25) 

Peintare huile c~nt. Dir. Telephone Ank. 
Repnr. bitisse Defterdar t 

Publique 

Pli cach. 

Gre ı\ gre 
Publique 

942 9t 

5030 58 

653 70 
6688 79 

71 

378 -

42 ao 
502 -

Dir. Ryg. et Aıııiat. Soc. Cağaloıılu 2 l·S-39 14 JO 

,, • 

Dir. Telephones Ank. 
Defterdarat lıt . Dir. Bieoı Nat. 

24-3-39 14 30 

2.J-3-39 15 -
21-3-39 14 3) 

Prodult• Chlmlquea et Ph rmaceutlque•·lnatrumont• Senltalres-Fourntture pour Hoplteux 
----------~--..:...------~--...-~~-..:.~~~~~--- ~ .. ..-.. 
Soufre: 8 t. 1360 - Vil. Ank. 23-3-39 16 -

25-3-39 11 -loatrument. m~dicaux: 71 lotl - produits 
pharmaceutiquH : 56 lota 

Publique 1154 95 86 62 Voies Aeriennea itat Aok 

Elactrlclt6-0az-Chautfage Central (lnstallatlon et Mat6rlel) 

Ampoulea de diff. bougiea: 7590 p. 
Jumellea, dyoamo, tubes tableau de dis

tribution ete. pour ioıtal. electr. 

Houıae pour lilı: IO O p. (aj.) 
Confection d'habitı: 170 completı 
Chausaurea sport: 500 paireı 
Cireea pour sentioellea: <40 p. (aj.) 

Travaux d'lmprlmerla - Papeterle 

Publique 
Pli cacb. 

-Culrs 

Publique 

155l 67 
5100 -

2380 -
1105 -

Publique la p. 4 -
Gre a rr6 

lmprimeı : 19 lota Gre l ır6 

Combuatlbla - Cerburant - Hulla• 

Semi•coke : 19 t. 

Dlvars 

Rep. po~le en foote: 6 p. 
Divera mat~riaux: 30 tola 
Basculeı: 4 p. (aj.) 
Pauoir pour W.C. tbermoaiphon complct 

ıipbon pour W.C. et autre articles 
pour hain: 9 lots 

Couleur en poudre et anilioe, verniı, ce
ruıe ete.: 28 lotı 

Virolea de baionoettea: 1000 p. 
Inıtrument de deprHaion (aj.) 

Provıatona 

Haricotı ıecı: 65 t. (aj.) 
Ble concasse : 72 t. (aj.) 

Grlı a gre 

Gr~ a gre 
Publique 
Gre a gre 
Publıquo 

Pii cach. 

Gre il gre 

Pli cach. 
Gre a ıre 

47ö -

569 -
13100 -
2569 25 

7330 80 

300-
340 -

8450 -
9360 -

_!!) A~judications a la surenchere 
Veote •n kilo deı journaux ama11eı d' Akşam 
Plomb camelote: 3SO k. Gr6 ı\ gre le k. O 18 
Plaquu No. d'autobuı, camlona et 

camionnettca: 4500 pairu 
BidoD1 vidu de benzine : 2400 p. 
Peaux de moutonı, bmufı et chevtea 
Ble: 36119 k. - orge: 2-1559 k. 
Coton pour moteur et coton Sakarya, 

apparell pb~to ete. 
D6combrea de maiıon 

" 

" 

Publique 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cuma I0.3.939 

V asıooet (inhlsarlnr U. Müd.) No 950 

50 -

600-

Burday tahmil ve tabliyesi (T. C. Toprak Mahıul Ofiıi Şarkıtla 
Ajarııı) No 967 

Tarauıta Berdançay ıulama şebekeai (Nafırı Vek.) No 968 
Havlu (M. M. V.) No 972 
Kırklareli hükumet kooağı inş (Kırklareli Nafıa Müd) No 974 
Traoıformatör Y"'tı ve kurutma cihazı (Nafıa Vek. lıt. Eltktrik 

lıl•rl MQd.) No 9i6 

116 43 
3 2 ~o 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 21-3-39 15 -
Muoicip. Göynük GJılata, Hıılilpaşa 27-3·39 15 -

Sokak Çanakçılı Han 4ema et-re 

178 50 
83 -

150 -

No 28 log6oicur A. Samüel 

Com. Ach. Int. Tophani 
Com. Aeolc Ec. Norm. İ st. 
Com. Ach. Mioist. Def. Nat. Ank. 

" " 

31 40 Com. Ach. Int. Tophao6 

35 65 Municip. Arık. 

Com. Ach. lnt. Tophane 
~2 20 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatııebe 

975 - Miniat. Trav. Pub. Dir G•n. Elec. İıt. 

16-3-39 15 -
27-3-J9 14 -
25-3-39 11 
13-3--39 1 1 -

16-3 39 14 30 

10-3-39 10 30 

IS-3-39 14 -
24-3-39 15 30 
22-3-39 15 -

192 iO l~re Expl. Ch. de fer Etat Haydarpaşa 24-3-39 10 30 

5t9 81 t •ro Expl. Cb. de fer Etat Haydarpaf& 3439 15 -

25- Com Ach Comm. Surveil. Douan. İıt. 25-3-39 il -
25 50 Municip. Ank. 14-3-39 10 3:) 

634 -
702 -

Com. Acb. Comm. Mil. İat. Fındıklı 27-3-3Q 16 -
" ,, 14-3-39 15 -

Adm, Journal Aktam 
iıt. 10 25 Com. Perm. Munieip. ıO-~ 14 ~o 

7 50 
" " 

14-3-39 14 30 

Com. Ach. Min. Def, Nat. Ank. 15-3-39 14 -
LiKue Aviation Turque Suc. Çubuk J7-3-i9 

" n 2~-3-39 
ler Bur. Executif Ank. 1 ı,13-3-39 

45 - Vilayet Ank. 22-3-39 16 -

Tenvirat teaııatı (Ank. Beled.) No 976 
Sose inş. ve dıvar tamiri (ltt. Beled.) No 978 
Ask. köprücülük koluna ait malzeme (Adana Tümta) No 976 
Trakt6r tırmık, çayır makHı v. •· (Devlet Havayol. Umuın MGd. 

Ankara) No 976 

Beyaz çam ve pınar tahtaaı (İst. PTT. Fabrika MOci.) No 977 
Kayın köprü traverai (D. D. Y.) No 977 
Vernik, kendir, reçine ve bezir yatı (İat. PTT. Fabrika Müd.) 

No 977 
Çelik şomyah karyola (Tophane Lvz) No 978 
Mobilya (Nııfıa Vek.) No 9i8 
Garaj ıantralında yap. tamir atölyesi (İımir Beled.) No~978 
Heli io,aatı (lıt. Belıd,) No 978 . 

Battaniye ve yatak çarşafı (Tophane Lvz.) ~o 978 
Sud Koıtik Ba4vekalet Devld Meteoroloji işleri Müd.) 
Lavaıııarfn kömürü (Gümrük Muhafaz Gen. Komut. lıt· 

No 978 g1f 
T. H. K. Bolu şubeıl blnıı ıi inş. (T. H. K. Bolu Şubesi) N° 
Tat n•kli (İzmir Beled.) No 979 
Şose tamiri (Teki r dağ Vil.) No 981 
Bulıur (l..parta l'ümf!nİ) No 980 
Nohut ve pirinç (Çorlu Kor) N• 980 
• Riıe vapuru aokazı (Bartın Malmüd.) No 982 t'1 
Çım tomrukları nakil (Bafra Kueıte Fabrika•ı Direk.) No 
Su projeai tanzımı (Niııp Beled.) No 983 
Bahkç1 mutambası (Ank. Beled.) No 9 3 
Gliserin (Aık. Fabrikalar) No 983 
Kültür Direk. bina11 tamıri (ist. Kültür Direk.) No 984 
Tnkıim bahçeıinde yap. inş. (İsJ. Btled.) No 985 
Mermer taşı (T Şişe ve Cam Fabrikaları) No 98j 
Mendil (M. M V.) No 986 
• B.>zuk ve müstamel bidon (İzmir İuhisarlar Müd.) No 987 
Ecza ve malz.tme (Selimiye Ask.) No 988 
Makine ynA"ı, vazelin ve gres yağı (M. M. V ) No 9 8 
iç ve dıs lbtiğ'i (Tophane Lvz.) No 989 
* Gazometre direk v. ı. (izmir Beled.) No. 989 
Bina inşaatı (Bornova Tiimeni) No 989 
Top hangara inşaatı (Çanak. Mıt. Mvk.) 989 
Kuru faaulye (Lüleburgaz Tümeni) Nn 989 
Tıbbi ecza (İıt. Beled.) No 990 
Matbu evrak (,, " ) No 990 
• Elektrik motörü . trikotaj dıkit makfneleri (Beıikiaı 

sil Şubes ) No 990 
• Pılinya ve k eliohk makineai (Üsküdar lora MemurlütO) ti ' 

Memento des Fournisseurs 

Vendredi 10.3.939 

Vagonnets (Oir. G6n. Monop.) No 9j0 
Clıargemcnt et decharg. ble (Office Cerhleı 

No 967 
R6aeau irrigation riviere Berdan a Tıırauı (Miniıtere 

No 988 
Esmie-maio (Min. DH. Nat.) No 972 

1 

Constr. konak sıouvernemnntal Kırklareli (Dir. Trav. Pub· ~ 
eli) No 974 

Huile tranlformateur el: appareila de de ıechement (Miniıtt· 
Pub. Dir. Gen. Electriclte lıt.) No 976 

hu.tali. eclairııge (l\1unicip. Ankara) No 976 
Con~t~. cbııuısee tt repar. mur (Municip. lst.) No 976 ~ ~ 
Matt>rıel pour detachemeut conıtr. poota mil. (Div. Adan•) I 
Tracteura, rateaux, faucbeuse ete. (Dir. Gh. Voiu Aerıeıı11 

Ankara) No 97ti 
Boiı de pin blanc et planche (Dir. Fab. FTT. ht.) No 971 
Travrnea en bois de hetre po ı;r pont (Cb. Fer Etat) No gf1 
Vernis, channe, rC.inc: et huıle de lio (Dir. Fab. PTT. ı,t.) 
Lita a ıornmier en acier (lnt. Tophane) No. 978 
Meublu (Minist. Trav. Pub.) No. 978 
Coo.tr. atelier repar •• ~a centr.ıı)e garage (Muaicip. İıt.) t-ı 
Con.etr. W.C. (Municip. lst.) No. 978 

1 
Couverlure en laine et drnp de lit (fst Tophane) No. 978 
Soude caustique (Dir. Gen. MHeorologie) No. 978 , 
Charbon lavemarin (Com. Aeh. Command. Gen. Surv. 0011' 

No. 978 
Conıtt. bitiue Ligue Aviation Turque a Bolu (Ligu• lı 

Turque Suc. Bolu) No, 979 
T raoıport picrru (Municip. lzınir) No. 979 
Repar eh u11ee (Vll. Tekird t) No. 981 
Ble concaase (Div. lapartnl No. 980 
Poiı-chiche et riz (Corpı Armie Çorlu) No 980 
• Decombres bateau Ri:ıe (Dir. Fııe Bartin) No 982 
Tranı;port troucı boiı ıapia (Dır. Scierie Bartin) No 982 
Dre11emcnt projct uu (Muuicip. Nizip) No 988 
lmpermeablea de pecheuıa (Municip. Ank.) No 983 
Glycerine (Fab. Mıl.) No 983 
Repar. bitiıae Dir. Culture (Dir. Culture fıt.) No 984 
Cooıtr. au jardin Taxim (Municip. l.t.) No 98:> 
Marbre (Fab. de bouteillea et yerrericı) No 935 
Mouchoirs (Minist. Def. Nat.) No 986 
"' Bidona u•are• et deterioreı (Dir. Monop. lzmir) No 981 
Materiel et produitı pbarm. (Com. Ach. Mil. Selımiye) ~~, 
Hu ile machioe, vaaeline et huile graisıe (Mio. Def. Nat.) 
Pneux et cbambre i. air (lnt. Tophane) No 089 
• Gazometre, poteaux ete. (Municip. lzmir) No 989 
Cooıtr . batiıse (Div. Bornovı) No 989 
Cooıtr. hangar artillcrie (Place Forte Çanakkale) No 9~9 
H ricota ıccı (Div. Lüleburgaz) No 939 
Produitı pharmaceutiqucı (Muoiclp. lıt.) No 990 
lmprim~ı (Municip. İ~t.). No 990 . ggı 
• Machınes de meouı erae (Bureau Edcuhf Scutari) No 
• Moteurs electr. et m chine tricotage (Bureau Ex~cutif 

No 99J 


