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Umum Tüccarların ve üt ahhi leri mesleki Organıdır 

EMLEKET 
HABERLERi 

~tn ayın ilk haftası içinde 
11 iÜmrük muamelelerindeki 
l ·ı h f •. 'iı.ıı ı e bu ayın ilk a tası ıçın· 
•ıı varicial hakkında elde 

~ lbalumata göre may11ın 
~laı içinde geçen haftalara 

t • 600 hin liralık fazla güm
Q'-'da.tı olduğu tesbit edilmiş-
" fa.dalığın Amerika ticaret 
•ıı Üzerine artmış olan 
İtlerden ileri geldiği söy· 

Gt, 

-·-

ithallerinde tenzilatlı gümrük res· 
mioden istifade edecek olan mü
him oıallarımız ve bunlardan alı
nacak gümrük resmi miktarı aşa

ğıya yazılmıştır. 
Sigaralık yaprak tütün, lı bre

sinden 30 sent, aslı çekirdeksiz. o
lan kuru üzüw libresinden 1, 1 2 
sent, !ibresinin kıymeti 7 sent veya 
daha yukarı olan İncir libresinden 
3 sent, kabuksuz fındık libresin
den 8 sent, muhtelif halı, kilim ve 
yol kilimleri, kıymeti üzerinden 
yü:ıde 45 ten aşağı olmamak üze
re, ayak wurabbaından 30 sent, 

~a ihracat Malları kabuklu fıstık Jibresiııdcıı ı, ı 4 

ltt Sergisi 
~Qya lıükumcli şelıriıııizde 

b·ıf llladdelerdeıı nümuneleri 
it •ergi açmıştır. Serginin 
tdeki yolcu salonunda bu 

'-at onda merasimle küşadı 
•kbr. Sergi, iki gün müd
lıtlkın ve alakadarların ziya
•çık bulundurulacaktır. 

seut, kabuksuz fıstık, lıbresiııden 

2, 1 5 seııt, palamut hülaıası (ıs

pirto ihtiva ~tıııiyen) kıymeti ü
zerinden yül'.de 7 ,5, meyan kökü 
hüliisası, kıymeti üzerinden yuzde 
15, kuş yemi, libresinden 3,4 
sent, haşhaş tohumu, 100 libre
sinden 16 sent, lüle taşı, kıymeti 
üzeriııdeıı yüzde 10. 

Amerikaya muafen ithalleri 
konsolide editmiş olan mallarımız 

\ ------ da şunlardır: 
, .. ikadan Gelecek Krom, boraks, zımpara, sucuk-
"•llar Üzerinde luk barıak vesaire, tavşan ve ııan· 
'6 T il.at ııar deriıi, palamüt ve meyan 
~ ~rUk . enz a ı ı kökü. 

~tıkan tıcarel anlaşması Anlaşmada tediye Lakıwıııdan 
~~na bitşlamlmıştır. mev<>ut hükümler de şu şekilde 
~"'i ••taşmaya nazarau, tara- telhis olunabHir : Amerika Birle• 

\ ~llfeli mallar gerek ithalat şik devletlerine ihraç olunan mal· 
,~tta ve gerek sair bilcüm- larımmn bedelleri serbest dövizle 

lttta en ziyade müsaadeye ödenecektir. Türkiyeye ithal olu
'ıı..~ .. illet m•amelesi kaydın- nacak Amerika Birleşik Devletle
~f,de edecektir. Fazlll ola- ri menşeli mallara da tarafımız
~llla, ten.ı.ilith gümrük dan muayyen bir hadde kadar 

\i"t. tibi tutulacak mallara serbest döviz tediye edilecektir. 
'ı.. liıte de ihtiva etmektedir. Bu had senelik umumi ithila-
ı._ "ci liate Tür ki ye tarafın- tımızdan kredi aulaşmalarına mah
'""'fi nevi mallara ne nis- suben ithal edilmiş olup la ıenesi 
tGlbrük resmi tenzilitı ya- zarfında ödenmemiş olan mallann 

Ilı göstermektedir. Buna baliği çıkarıldıktan sonra kalan 
•

11 
bilcümle binek otomo- lmmın yüzde I0.91 İne müsavi· 

~he, nevi otomobillerin şa- dir. 
t••eri ve ııuıi akaamı, te- Ancak ihracatımız mevsimlere 
tt yüzde 60, radyo ahize tabi olduğundan, tediyede mev-

• 
1 Yüz.de 75, radyo için ıimlik teahhurların da nazan iti

>tı 'llbemiş müteferrik parça- bara alınması lazım gelecektir. 
lde 88, her nevi elektrikli -

) '-•kine ye cihazları yüzde 
.~. heaap, kayıt, tadat, tef

ta..nif makineleri yüzde 12, 
desimetre murabbaı 4.5 >\: yukarı olıl'n keçi glase-

~e 40, dosya tasnifine mab
dolaplar da yüzde 20 

'tindeki gümrük reımi ten
l 'n istifade edeccklordir. 
\>'ılı listede ise Amerika 
q devletlerine hangi mal
'' ne niabette ten:r.ilitlı bir 

lll lteriıaden itiaal edilecef i 
ııı. •k.tedir. Ame-rikalılar, m.u~-

'1.un ihraç mallarımız açın 
, ..... ,Gk resimlerinde tenz.i

"''tlar ve tenzilitlı resimleri -·-· an meriyel miiddeti ur-
\ttal'llııyacaklanaı da kabul 

dir. Diter taraftan Ame
~len gümrük reımindea 
Qltrak ithil olunan bazı 

t.._.'lln da yine anlaşma dev· 
-~1nda muafen ithal edil-
~••nı edeceğini teahhül 

~ "-i •teli,. 
-..ı.,maya nazaran A

&irleıik de.letlerine hini 

Ankara Borsası 
9-5-939 
QEKLllR 

Loodra 5.93 
Nevyerk 126.675 
Pariı 3.3550 
Milin o 6.6625 
Cenevre 28.4525 
Amsterdam 67 .80 
Berlin 50.8350 
Brfikael 21 5626 

• Atiaa 1.0925 
Sofya 1.66 
Madrit 14.0350 
Vartova 23.8450 
Buda peşte 24.8425 
B&kreş 0.9050 
Belgrad 2 8925 
Y okohama 34.62 
Stokholm 30.5475 
Moıkova 23.9025 

ESHAM ve TAHViLAT 
Ergani 19.
% 5 1938 Hazine tahvili 94.25 
1938 % 5 İkramiyeli 19.-
Sıvaa • Erıurum 5, 19.62 
Sını - Erzurum 1 19.50 

İlanlar Emirler ve Tebliğler 

lstanbul Piyasasında Perakende Olarak Satı,a 

Çıkarllan Yün iplikleri Ambalajı Hakkında 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Umumi Kararı 

Birinci madde : - Evlerde elle ve üçüncü maddede yazıldığı vcç
çocuk elbisesi, başlık, yelek, sü- hile etiketlenmesi mecburidir. 
veter vesaire yapılmasında kullanı- Ueşinci rondde : - Turaların 'ü
lan her nevi yün iplikleri 1 nisan zerinde yazılı miktarm sıhbatin-

1940 tarihinden itibaren İstanbul den bandaj sahibi tüccarla malı e
piyasasında, beheri l O gramlık liude bu unduraıı sahcılar 01tııte

dört çileyi ihtiv eden 80 gramlık reken mes'uldür. 
turalar veya beheri l)O gramlık 10 Altıncı madde : - İşbu umu
turadan ibaret paketler halinde mi karara muhalif hareket edenler 
satılır. hakkında Odalar kanununun 5 in-

İkinci madde : - Tura ve pa- ci maddesı vechile İstanbul Tica
ketlerin vezni için 3 ° 0 yü-ıde ret ve Sanayi Odası Meclisi kara
üç bir tolerans kabul edilmiştir. rile 100 liraya kacar ceza hükm o-

Üçüııcü madde: - 1 nisan 1940 lunur. 
tarihinden itibaren bu nevi yün Yedinci madde: - işbu umumi 
ipliklerini loptan tanlar her tur nın 1 karar, Odalar kanununuıı 5 inei 
uzerine sicilli tictud numara ile bir- ı w ddesi ve Odalar nizamnamesi
likte ticarethane! ri için kabu l ey- nin 23 Üncü maddesinin 49 ancu 
ledikleri marka ve remi%1eri göste- fıkrası hükmüne istinaden istan
reıı ve "sofi : 80 gram,, ıbnresini bul Ticaret ve sanayi Odası Mec
taşıyan bir bandaj ils~kınn mec- lisinin 26.4.939 tarihli celcesinde 
burdurlar. ittihaz edilmiştir. 

Turaların muhteviyatını göste- Muvakkat madde : - İşbu u-
ren bu ibarenin okunaklı harfler- mumi kararın Sicilli Ticaret gaze
le tertib edilmesi, bandaj Üzerin- lesi ve yevmi gazetelerden üçile 
de en az 2 X 6 cm. lık bir yer neşri tarihinden itib ren bir ay 
kaplaması, beyaz üzerine siyah zarfında, üçüncü maddede yazıldı· 
mürekkeble tabedilmiş bulunması 
lazımdır. ı şekilJe amb lajı olmıyan yün 

Dördüncü madde : Turaları ıpliklerinin h r turasına gramla 
80 gramdan noksan olup l nisan muhteviyatını gösterir bir etiket 
1040 tarihine kadar aatılamıyan ilıakı mecburidir. 
yün ipl ı hlerinin bu t rihten sonra BlSylecc yalnız etiketlenmiş 
istanbuldıı satışa ar:ıedilebilmesi bandajsız yün iplikleri nihayet 1 
için vezinlerinin 80 grama ibla~ nisan 1940 t ırıbinc kadar İstanbul 
olunarak o şekilde ambalajlanması piyasasında satılabilir. 

- • ili 

AL R 

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Tire Vaklflar Memurluğundan: 

Tirede Mülhak Necip paşa vakfından l<iitüphanenin 
okuma salonu ile ihata duvarları yeniden tamir ettirilmesi 
için 28.4.939 glinünden itibaren 20 gün müddetle açık ek
siltmeye konmuştur. 

Bu işin başarılması için 1424 lira 32 kuruş keşif ve 
tahmin edilmiştir. Kullanılacak malzemenin envaı vakıflar 
idaresinde mevcud şartnamesinde yazılıdır. 

İhalesi 18.5.939 perşembe günü Haat 15 de Tire Va
kıflar idaresinde yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin % 7,5 nisbetinde yani 
108 lira teminat nkçesi vey banka mektubu vermeleri ve 
fenni ehliyetnamelerini getirmeleri lazımdır 

Daha fazla bilgi istiyenlerin Tire Vakıflar idaresinde 
gelmeleri lüzumu 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanununun 7 inci maddesine tevfikan ilan olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : • 

Sişli Çocuk hastanesinde müstahdemin koğuşunda ya
pılacak 4460 lira 35 kuruş keşif bedelli inşaat işine istekli 
çıkmadığındsn eksiltmesi 18.5.939 perşembe gtinü saat 15 e 
bırakılmıştır. . 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılaca~br. Mu-
vakkat garanti 335 liradır. 

İstekliler şartname, proje, keşif ve buna bağlı diğer 
evrakı hergün komisyonda göre.bilirler. 

İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikalara ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubile bu işe benzer en az 300 lira

lık it yaptıklarına dair ekıiltnıe tarihinden 8 a-ün evvel İı 

tanbul Vilayetinden almıı oldukları vesikalarile birlikte 
belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

' 

Orman Koruma Genel Komut. lst. S. A. Komisyonundan : 

Orman Koru'lla Zeytinbarou talimglhı erat çamaşırha•e

si 2490 ~ayıh kanunun 46 maddesinin A fıkrasına göre pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

Kt>şif bedeli 885 Jira 15 kuruş olup, muvakkat teminatı 
66 lira 39 kuruştur. 

Pazarlı~ı 12.5.939 cuma güeü saat 14 4e Calata: Mum• 
hane caddesinde Alemdar hanındaki satınalma Komisyooaada 
yapılacaktır. 

Kt>şif ve şartnamesi her gün komisyonda paraeıı olarak 
görülebilir. 

İhaleye iştira k etmek istiyenlerin teminatlarını orman 
me "u1 muha ipliğine )Stırmak i9in vesika almak üzere ihale 
giinünden bir gün ev\·el kemisyona müracaatları. 

C. H. P. Seyhan İlyönkurul Baıkanhğından : 

Adana Yeni istasyon arasında ve asfalt cadde üzerinde 
inşa edilmekte olan Parti ve Halkevi binasının 9897 lira 
80 kuruş keşif bedelli dahili Ye harıci sıva işleri ve 4151 
lira 26 kuruş keşif bedelli ahşap parke döşeme ve Linol
yom ferşi ve 6559 lira 51 kuruş keşif bedelli muhtelif ka· 

ro mozayik şap ve döıeme işleri açık eksiltmeye konmut· 
tur. 

Bu işlerin eksiltmesi ayrı ayrı 29.5.939 tarihine mliıa
dif pazartesi günü saat 15 te Adana C. H. P. biaaıında te
şekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

İstekliler bu işlere ait ketif evraklarını görmek i~ia 
Parti başkanlığına milracaat etmelidir. 

İsteklilerin her iş için ayrı keıif tutarlarınıa Y. yedi
buçuk nisbetinde muvakkat teminat vermeleri ve bu itleri 
yapmaya iktidarları olduğuna dair yine her it için ehliyet 
vesika11 almak lizere ikinci maddede yazılı gtinden 8 rtl• 
evvel müracaat etmeleri lazımdır. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesİ&at ve Mab.) 

Osmaniye Beletiiyesindeo : 

160 k". Jık 400/231 volthık SO periotlak ~ eafhalı aher· 
natör ikaz dinamosu ile birlikte dakikada 1000 devirli. İkaz 
dinamo una ait ~önt mukavemeti, temel ıivataları kuaak ve 
kayış gergı tertıbatı alterniıtörle birlikte teslim edilecektir. 

4 Kablo intiha kutusu. 1 Demir saçtan mamul iki ıalıalı 
ceryaa tevzi tablosu aşağıdaki aletlerle komple monte edilmiı 

halde bir elt>ktromanyetik ampermetre O - 1$0 amper igin. Bir 
elektromanyatik kilovatmetre O - 500 volthık. Bir elektrodi
namık kilovat metre O · 75 kilovat için. Bir voltmetre komü· 
tetörü. Bir iiç kutuplu otomatik yağlı şalter 3X 100 amper i9ia 
ilci ihbar lamba ı. Bir voltm::tre ikaz dinamoiu için. Bir am· 
permetre ikaz dinamosu için. Üç sigorta dahili montaja mah
suc:. Hır kilovat aat savıcı:sı 380 volt 3X l00 a1ı1per İiİB. 1 Mer 
mer tevzi tablosu ımmxaoo Mm. eb'adında a§ağıdaki aletlerle 
komple monte edilmiş halde. 3 ampermetre O - lSO amperlik 
taksimatlı. Hir 3 kutuplu şalter 3X 150 amper için. 1 sigorta 
100 amperlık. 3 3 kutuplu şalter 3X LSO amper için. 9 ı!İgorta 
50 amperlik. l 3 kutuplu §alter 3X 15 amperlik. 3 paratönır 
tertibata 400 volt içio. 1 kilovat saat ısayıcısı 4 aakilli 3 aafhalı 
400/231 voltluk ceryan 3X25 amper içia. 

Çorlu Kor Satınalaıa Komiıyonuodan : 
Çorlu insan hastanesi civarında, haıtaııe kor kırar~A.lu 

ordUt~vi ve komutanlık evleri binalarının elektrik c~reyanlırmı 
temin için bir kuvvet merkezi binası ile mütemmim tesisatı İn· 
şaatı 26.5.39 cuma günü saat 11 de Çorluda kor ıatıoalma 

ko. da kapalı zartla eksiltmesi yapılacaktır. İlk pey parası 4574 
liradır şartname keşif- ve projeleri 3 lira 24 kur•§ makabilinde 
Çorluda Kor Satınalma Ko. dan alınabihr. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaıır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

2 bin aded battaniye müteahhid nam ve hıaa~ıaı ılını· 



10 Mayıs 1939 • akasa Gamtesi 

B gü ila~n olunan münakasa ve müzaye eler is esi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Miiracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

in aat, Tamirat, 
Çorluda cephanelik inş.: 4 ad. 
Üsküdar 22 iuci mektebin tamiri 

Kaplı..,,. 

Paz. 
Bozhane köy okuluna camekan ve ıva yap. ,, 
Beyoğlu 29 uncu mek. tamiri 
Erat çamaşırhanesi yap. 
Okul çatası inş. 
Hang r inş. (şart. 136 kr.) 
Ovacık köprüsü inşaatı (şart. 2 L.) (temd.) 
Parke taşı ıle kaldınm inş. (şart. 60 kr.) 
Silivri bükQmet kona~ inşası 
Duvar yıkhnlmaaı 
Gurcba bast. pavyonlarına su santralı 

" 
" Aç. ekı. 

Kapalı z. 
Paz. 
Kapalı z. 
Aç. eks. 
Paz. 
A~. eks. 

ıoı 30 
248 88 
182 40 
885 15 

27265 53 
31000 -
15993 -
6986 98 

20-
44 1 25 

1710 25 
15 20 
37 35 
27 35 
66 39 

2045 -
2325 -
1199 48 
525 

3.32 34 

Çorlu Kor. SAK. 
ist. Belediyesi 

,, ,, 
,, " 

Orman Kor. Gen. Kom. İst. SAK. 

24-5-39 w -
12-5-39 14 30 
12-5-39 14 30 
12-5-39 14 30 
12-5-39 14 -
14-5-39 14 -
25-5-39 11 -

Orduzu h.öyü İhtiyar Heyeti 
M. M. V. SAK. 
Turıceli Nafıa Müd. 
İst. Belediyesi 
Silivri Malmild. 
İst. Defterdarlığı 
İıt. Üniversitesi SAK. 

2·5-39 dno itib. 1 ay 
25.5.39 15 -
15-5-39 14 -
12-5-39 14 -
25-5-39 15 -

ilaçlar, alat. Hastane Lev. 

Harp paketi: 150000 ad. (şart. 270 kr.) 
Toleol: 100 t. (şart. 150 krş.) 

KaP.alı 
Paz. 

2. 340 o -
3GOJO -

3950 
2250 -

M. M. V. SAK. 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

26-5-39 15 -
1-6-39 14 -

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer \lesisatve malzemesl) ---
Elektrik malzemesi 
Çorluda Kor kararifahı ile ordu evleri Kapalı :r:. 

için mütemmim tesisat inş. (şart 3,24 L.) 
Ünye elektrik tcııisatı nokıanlanom ikmal Aç. eks. 

ve ulAhı işi 
Elektrot ve kaynak malzemeıi Paz. 
Taksim bahçesı helasında ve .air yerler· Aç eka. 

de elektrik tesisab 
Maa dınamo alternatör. kablo ve tevzi 

kutuları v.s. muhtelif elektrik tesisatı 
cihazı 

Duutpaşa kışlası tnlamnda lektrik tesiıah Pa:r:. 

, Qame 
B ttaniye: 2000 ad. (temd.) 
Y tak "ve y stık kılıflık bez: 64512 m. 

(temd.) 

Matbaa i 

Ev,.akı matbua 
Otobüs biletler bastırılması: 2500000 ad. 
Matbu evrak: 5 kalem 

Kereste, Tahta ve aire 

Çıralı kalas ve tahta, 32,426 m 3 

Aç. eka. 
Kapalı z. 

Aç. eks. 
,, 

Paz. 

Aç. eks. 

471 70 

1207 55 

80 75 
1647 61 

20000 -
m. O 39 

1400 -
937 50 
40 -

1459 17 

obllya uşamba - Hah • • 

Komodin, resim Hndalyası, tabure v.ı. 
Tedavi kliniği için mobilya 
Göz kliniği için tahta mobilya 

Aç eks. 

" 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Makine yağı (temd.} 
Kalın makine yağı (temd.) 
Benzin ve p trol 
128 ton benzolin ihalesi tehir dildi 

Öküz: 60 çift (temd.) 
Parke taşı: 1000000 nd. 
Yem torbası, ip yular ve yular sapı 
Otomobil malzemesi: 15 kalem 
Motopomp: 1 ad. 
Benzin motörÜ: 1 ad. 
Deve boynu, rekor boya v.s. m lzeme 

9 kalem . 
Beyaz düz kanaviçe: 250000 m. (şart. 

194 krş.) 

Muhabere malzemesi 
Yapı ,, 8 kalen:.ı 
Muhabere ,, 2~ ,, 
Çadır dıreği: 1248 ad. 
Zıft, katranlı üstüpü, galvanizli çivi, uhir· 

li ve rıpolin boya, çinko boyası, güver· 
le fırçası, boya fırçası ve eğe 

Dökme boru ve teferruata (şart. 152 lor.) 

Erzak,v. Zahire Et, Sebze. 

Toz şeker; 9 t. 
Yulaf 
Beyaz peynir: 23 t, 
Barbunya faaulyası: 45 t. 
Soda: 3 t. 

Paı. 

Aç. eks. 
Paz. 

" 
" ,, 
" 

Kapalı z. 

Paz. 

" ,, 

,, 

Kapalı z. 

Paz. 

" Kapalı .ı. 

Paz. 
Kapalı z. 

891 
1093 -
1854 -

100-

4000 -
500-

280-
275 -
i65 50 

38750 -

200 -

30400 

2367 -
4268 -
lOMO -

180 -
Ekmek ceza vı ıçın 

Sadeyağ: 100 t. 
" 

100000 -
B) MUzay deler 

İskemle, dolap, marangoz takımlan v.ı. Aç. art. 
muhtelif cins eşya: 100 kalem 

Fort otomobili (temd.) 
Grafit: 3.356 k. (tcmd.) 
Aoıbalajlık tahta: 2000 k. biçki makinesi Aç. art. 

Gardenbar binasının ankazı 
" Köbqc çers vc1 demir parmaklık kapı v.ı. Pız, 

4000 -
15 -

4574 -

91 -

12 il 
123 57 

Afyon Beled. 
Çorlu Kor. SAK. 

Üoye Belediyesi 

İat. Belediyesi 
İst. Belediyesi 

Osmaniye Belediyesi 

İıt. Komut. SAK. Fındıklı 

16-5-39 14 -
26.5-39 1 ı -

18·5·39 15 

12-5-39 l o 30 
25-5-39 14 39 

12-5-39 14 30 

1500 - Tophane Lvz. SAK. 25-5-39 15 
18-5-39 10 -

105 
71 -
6-

Jandr. Gen. Kom. Ank SAK. 

Afyon Muhascbei Hususiye Müd. 
Ank. Belediyesi 
ist. ,, 

16-5-39 15 
12-5-39 1 o 30 
12-5-39 14 30 

109 43 İnhia rlar U. Müd. 18-5-39 16 30 

66 83 D. D. Y. Haydarpaş 

81 75 lst. Üniversitesi SAK. 
26-5-39 1 o 30 
25-5-39 15 -
25.5.39 15 -140 - ,, 

" 

300 -

42 -
41 25 
54 82 

2908 25 

2280 -

178 -
640 20 
975 75 

13 -
543 7~ 

6250 -

300 ---

Afyon Beled. 

,, " tst. Komut. SAK. Fındıklı 
M. M. V. SAK. 

Haymana HfikOmet TnbipliA-i 
D. D. Y. 7 inci fşletmesı Afyon 
Vize Tümer. SAK. 

. " " 1 t. Belcdiyeıi 

" ,, 
,, " 

İnhisarlar U. Mild. 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 

" ,, ,, 
Tophane Lvz. SAK. 

" " 

O. O. Y. Ank ve Haydarp şa 

12-5-39 14 -
12-5-39 14 -
15-5-39 11 -

1 ny içinde 
13-5-59 IO -
12-5-39 

1 ı.s.39 ı 4 ao 
12-5-39 14 30 
12-5-39 J 4 ;:sa 

J0-5-39 15 

12-5-39 14 -
12-5-39 1 ı -
15-5-39 10 -
l 1-5-39 14 30 
12-5-39 14 30 

26-6-39 11 

Güm. Muhaf. Gen. Kom. lıt. SAK. 12-5-39 15 -
16 -
11 -

Tophane Lvz. SAK. 12-5-39 
Ank. Lvz. SAK. 25·~-39 
Vize Tiimcn SAK. 15-3-99 
Güm. Muhaf. Gen. Kom. İst. SAK. 12-5-39 
Samsun C. Müddeiu • 22-5-39 

14 30 
15 -
15 -Ank. Lvz. SAK. 25·5·39 

İnhiaarlar 'Snmsun Tötün Fab· 
rika ı Müd. 

Samsun Defterdarlıtı 
P. T. T. Fabr. Müd. 
lst, 3 üncü İcra Mem. Karaköy 

Zulfarı Sok. No. 8 
İıt. B lediyesi 

n " 

22-5-39 9 -

12-5-39 14 -
19.5.39 15 -

16,23-5-39 ıo -

25-5-39 14 30 
ıı-ş.a 14 -

• 
stan ul· elediyesinden: 

-iıı•tı 
Muh m. bed. T•-_ _.,., 

MotörJü vesait için 7 kalem Elektrot ve-~;-- -;z 11 

kayn lt malzemesi. . 
· ~aller idareıi için bir tane motopomp 

itfaiye Boğaziçi motöru için bir tane 
benzin motörü, 

Arazözler için lüzuma olan deve boyuu, 
rekor, boya vesaire gibi 9 k lem mal· 
zeme, 

280 -
275 

.365 50 

Sağlık İşleri Müdürlüğü için bastırılacak 40 -
5 kalem matbu evrak, 

Beyoğlu 2g..üncü mektebin tamiri 182 40 
Beykoza bağlı Bozhane köy oku\uua ca· 248 88 

6 ,.., 

meklio ve sıva y pılmaııı, 2'J 
Üsküdar 22·inci mektebin tamiri 101 30 15 ,. 

Yukarıda muhammen bedell ri y zıh işler ayrı •Y11 Pbl' 
znrhğa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde gö,ute ~· 
lir. İstekliler hizal randa gösterilen teminat makbuz vey• rıı~. 
tubile beraber 12.5.939 cuma günfi saat 14 buçukta oaırrıi 
cümcnde bulunmalıdırlar. 

* • i-
F ati h Belediye Levazım Aobarında bulunan ve heP'det 

15 lira değer konulan beş adet köhne camlı çerçeve, bir '939 
köhne iki lcanatlı kapı ile altı adet demir par~aklık 12·5~., 
cuma günü saat 14 de pazarlıkla satılacaktır. istekliler 0 

Fatihte Levazım anbarına gelmeleri lüzumu ilan olunur· 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane 

Ankara Belediyesinden: 
Oto bu idare i için ua~tıı ıJııcak olan 2,5 

müddet çık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 937,SO liradır. 
Muvakk t tcminal 71 liradır. 

Nümune ve şnrtoamesiııi görmek ist\yenlerin her gtı~ 1 
işleri kalemine vP. isteklilerin de 12.5.939 cuma günü ;al 

buçukta beledh e encümeni ot: müracaatları. 

. ı' ~ 
Af) on Mulıasebei Hu&usiye Müdürlüğiinden · t~ ~l 

Muhasebei hususiye idaresiııın 1400 lira muballlı:ıı ; ~~ 
delli 127 adet defter, 1200 cilt ve 15650 varak evr8~1

1, ı\ 
bua ı 20 gün müddetle açık eksiltmeye kon mu\ tur" fb• 0 •• 

mayı 39 sıılı günü saat 15 dedir. İstt:klilerin ınuban1flle ~ 
delin % 7,5 ğu olan 105 liraya ait banka ınakbuZ ft1: d 
tubunu idareye vermeleri. Bu hu uataki şeraiti anla~Jil 
ziyade malUmat edioımk üzere Mu. Hususive ınudtır 
veya daımi encümene müracaatları ilan olun;r, 

Kereste, tahta ve saire 
Çıralı kalas ve tahta 

ilanlarına. 

Müteferrik 

lınacaktır. Bak : 
~i\ı 

'11 
~~l 
~t 
~ 
v' il ,,.v l4 

Belediyemiz ihtiyacı için bir aded arazöz 20 ıll e' ~ 1 

cumartesi günü sant 14 de kap~h z~rf usulile ahfJ~I~ f 'ı 

Bor Belediye Reisliğinden : 

Arazozun muhammen bedeh 5 ban 500 lira oloP 
parası 412 lira 50 kuruştur. J;t'~ 

Şartameyi görmek istiyenler her gün Ankara, 
Mersin ve Bor Belediyelerinde görebilirler. tİ~&e 

İstekliler kanununun ikinci ve üçilncü maddele J ıe ~ 
belgelerile birlikte belli gün ve saatten bir sa t e~~e 'b~ 
mektublarını Encümene vermiş bulunmaları. ~ 

a: 
•••• TÜ.RKIYE~..,.. 

i Ş 1 Ş ve C A ~ 
Fabrikaları 

ANONİM SOSYETESİNDEN ~ 
Paşabalıçe fabrikanın temmuz 939 ayı içinde satı -'l 

ı şişe imal edileceğinden bu renk şişeye ihtiyacı olaP fi~~ 
müşterilerimizin en geç 15 huiran 939 tarihine kadıır eıı ı' 

i kamıza siparişlerini getirmiş bulunmaları r:ica olu~ur•jd'J 
rihten. sonra gelecek sip~işler 940 senesi. renkli ş.ışeede,ıs 
~evresıne kataçağınd n alakadarları ona göre tenvır ••• .. ................... ~ 

b 

~ 



' :..... 
'- Mün kasa Uazet~sl 10 lıla111 19.19 
""--------~~~~~~~------------~~--------------------------- .;.;,;..~----------------------~----------------------------------~--:------~ 

Bornova Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 'i Alınacak miktar Muhammen İğreti temi· 
bedel nat 

----- ---

• * • Maslakta parevantoryomda yaptırılacak tamirat 
için lüzumu oldn 8 çeşid yapı malzemesi satın alınacaktır

Pazarlığı 12 mayıs 939 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. 
İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

iİt kuvvetin 
0tla müte-

Beher metre 
210 kuruş 110 lira 25 

kuru tur 

~ diı.el motörü 1 adet 600 lira 45 lira 
tktebimiz için lüzumu olan yukarıda cinsleri yazılı 
te su borusu 7.5.939 tarihinden itibaren 15 gün 
lle açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22.5.939 
~t pazartesi günü saat 15 te Burnava Ziraat nıelde
~1bda satın aJma komisyonunda yapılacağından ta
k eğreti teminatını mal sandığına teslimi ile makbu
~llıiayona vermeleri ve bu işe ait şartnameyi gör
ltıyenler her gün mektep müdürlüğüne müracaatları. 

k Muhafaza Genel Komutanlığı istenbul Satınalma 
Komisyonundan : 

~.~~ne 32X6 ve 20 tane 600X20 eh' adında iç ve 
"'~iın 22.5.939 pazartesi günü saat 16 da kapalı zar
~ ıltrnesi yapılacaktır. 

~ ~ •hınini tutarı 3900 lira ilk teminatı 293 liradır. 
[
1
'ttnarne ve evsafı Komisyondadır. Gürülebilir. 
•ttklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline 

- 2490 sayıh kanunun tarifi veçhile hazırhyacakları 
~tktublarını Galatada eski İthalit Gümrüğü binasm-
0ıniayona vermeleri. 

* * * 22 kalem muhabere malzemesi satın alınacaktır. 
Paz rhğı 15 mayıs 939 p zartesi günü saat 10 da ynpılak· 
tır. İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
Satınnlmcı Komisyonuna gelmeleri. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : ---------·---------
İstanbul Komutanlığı Sntmalma Komisyonundan : 
Gümüşsuyu hastanesi için 1000 tane piliçle 4000 tane 

tavuk satm alınacaktır Açık eksittme ile ihalesi 26.6.939 
cuma günü saat 14 te yapılacaktır. Muhammen tutarı pili· 
cin 400 ve tavuğun 268) lirad1r. Her ikisinin ilk teminab 
231 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. is
teklilerinin ilk teminat makbuzu veya mektublarile 2490 sa· 
yıh kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarla bera
ber belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sahnalma 
komisyonuna gelmeleri. 

* * * İstanbul komutanlığına bağlı birlikler için 30 bin 
kilo sakız kabağı ile 30 bin kilo taze fasulye satın alına· 
caktır. Açık eksiltme ile ihalesi 25.5.939 perşembe günü 
saat 1 l,30 da yapılacaktır. Muhammen tutan 4350 liradır. 
ilk teminab 327 liradır. Şertnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. isteklilerinin ilk teminat makbuzu veya mek
tublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı ve
si~<alarile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda komutan
lık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

' ' 'Motörlerin tamirinde kullanılmak üzere satın alı- · 
ıt 47 kalem malzemenin 22.fi.939 pazartesi günü saat 
t 'çık eksiltmesi yapılacaktır. 
~ '•1nlanmıı tutarı 1080 lira ve ilk teminatı da 83 lira
'11n•ıne evsaf, malzeme listesi komisyondadır. Görü-

'lt•lctiler kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuz.lari
·'t• eski lthallt gümrük binasındaki komisyona gel-

1 • 

Vize Tümen Satınalma Komiıyonundan : 
~,. 
" •talık kıl yem torba1ı. ip yular ve yular aapı acele pazar· 
~ ·\tıı alınacaktır. İsteklilerin 12.5.939 günü Vizede Tüm. Sa. 

""'" ,, 11Yona baş vurmaları. 

~ "'••tıda elam ve miktarları yazılı otomobil malzemeleri a• 
1 ~hlcla 1atın alınacaktır. Talihlerin her gün Vizede Tüm. 

t~llıı, Komiıyona müracaatları. 
- laalta11 8 adet, perçin çiviıi 80 adet, fren hava tabliye 
~ 1 

•det, idrolik frenine pompa ve tekerleğe aid llstikler 12 
'~lik yatı 2 Kutu, amorliıör yağı 2 Kutu, kubacık anahtarı 

, 01.bple cırcırı beraber anaktar ,,8. li" l adet, günderi 1 
'-~uı 1 ad~t, iki adet idrolik pompHına ve dört tekerleğe 
hdek liıtikler 4 adet, üıtüpü 3 kilo. 

~buı Levazım Amirhii Satınalma Komisyonundan : 

~adet mahruti çadır direği alınacaktır. Pazarhkla 
tai 11 Mayıs 939 perşembe günü saat 14,30 do Top-

~ tınirlik Satınalma Ko. da yapılacaktır. Nümuoesi 
ti 2Örülebilir. İsteklilerinin kati teminat ve kanuni ve-

ie beraber belli saatte Ko. na gelmeler. ,, 
~ '. Zift 50 liralık Katranlı üstüpü 50 liralık, Galva
~,;ı 10 st. boyu 20 liralık, Zehirli boya 5 kiloluktan 
~~1•k, Ripolio boya 2 kiloluk beyaz IO liralık, Çinko bo· 
~ Ulc kutu 12,50 liralık, Güverte Fırçası 20 liralık, 
~i t~ıı büyük ve orta 2,50 liralık, Eie on iki pusluk 
y 1 2o liralık. 
ı:k"-rıda cinsleri yazılı malzeme 12.5.939 cuma günü 
~ı3() da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satıoal· 

İ d, pazarlıkla satm alınacaktır. Kati teminatı 30 li-
•teklilerin belli saatte Ko. na sıelmeleri. 

~- Kayıeri Nafıa Müdürlilğünden : 

I~ iltıniye konulan iş: Kayseri Hükumet konağı inşaa· 
'b~Utıı olan kum, çakıl, tuğla, moloz taşı, kiremid, muh· 
~ •dda kereste, kireç ve 370 ton çimentodur. 
~ ~alzemenin bedeli 25608 liradır. 
b·ı'~t aid şartname vesair evrak Kayıeri Nafıasında 
~ 1 ır. 
\~'~kat teminat 1921 liradır. 
. 't '•~ 23.5.939 da ıaat 14 te Nafıa Dairesine yapıJa
~ 'lıb olanlarnı teklif mektublarını o tuihe kadar 
0

1l Reisliğine tevdi eylemeleri ilAn olunur. 

~ 
~ t,llbul Komutanlığı Sntınalma Komisyonundan : 

l~iltelif cins muhabere malzemesi satın alınacaktır. 
·ı, 1• ı.2 mayıs 939 cuma gilnil saat 14 te yapılacaktır. 

~11111 belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sa-
0ıniıyonuna gelmeleri. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe 11.5.939 

Maa teferruat tahamınür kabı ( İnhiıarlar U. Müd} No 1005 
Madeni kriko, veren, ray kriko11u v. s. (O O. Y.) No 103f) 
Grübidrolik ,, ,, ,, No 1008 
Demir ve saç dosya dolabı ,, ,, • No 1038 
Yol teıviycsi, parkclenmcıi v. tı. " ,, ,, No 1039 
Et (Vize Tümeni) No I028 
Süt (Kırklareli Tümeni) No 1030 
Sondaj amelıycsi {Akhiınr Beled.) No 1031 
Kışhk elbise (Orman Kor Gen Komut.) No l038 
Hükumet konağı inş. (Çanak. Nafıa Müd.) No 1038 
Edırnekapu-Rami yollunun tamiri (İst. Beled.) No t03S 
Demir su borusu ,, ,, No I039 
Kaldının taşı ,, ,, No 1039 
Benzin tank yap. ,, ,, No 1039 

\Üı::vamı 4 üncü s } fada) 

-------------------...--~-----------------------

Muhammen bcdelı 16800 lira olan 40 loo tasfiye edilmiş pa 
muk yağı 17.5.1939 çnrşambll günü saat 15 de kapalı zarf usulQ 
ile Ankara 'da idare binssında s tın alınacnkhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1260 liralık muv kkat teminat ile 
kanunun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini ayni giln saat 14 de 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıaız olarak Ankara'da Malzeme Oaireıinden, 
Haydorpnşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, İzmirde Mağaza Şe· 
fliğinden dağıtılacaktır. (2993) 4-4 

İstanbul Maarif l\1üdürlüğünden: 
12.5.939 Cuma günü snat 14 de İstanbul Maarif Müdürlütü 

Eksiltme Komisyonu odasında :< 1782, 13) Lira keşif bedelıi Mevlihane 
kapııı Fatih 22 inci -okul binasında y.ıpılacak orta okul tndılat ve 
tamiratı açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Muka":.·ele ek,iltme Bayındırlık isleri Genel husuıi ve fenni 
şartnameleri proje keşif dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (150) liradır. 

İsteklilerin en az ( 1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilaye· 
tinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 Yı· 
hnaı ait Ticaret Odası vesikalarilc gelmeleri. (2870) 

~TÜRKiYE~ 

Ş i Ş E ve C M 
Fabrika arı 

Anonim Sosıyetesinden : 
Paşabahçe Şişe ve Cam fabrikalanmız, memlekette zücca· 

ciye ticareti ile uğraşan herkese t k fınt ve müsavi şartlarla 
satış yapmağa başlamıştır. 

Talıpleriıı a~ağıdakı adre inııze mtinı~aatları : 

Galata Perşembe Pazar Samur sokağı İş han 
'"""~""~~~""'"""""""'""' ..... ~~.,.. .... ıftııılftı.ıj ..... ,_. 

Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. ekıiltme ıaat 
lira kr. lira kr. tekli 

-~-- -----------
Çıralı kalas ve 32,426 m3 1459, l 7 109.43 aç. eks. 16,30 

,, tahta 
1 - Yukarda miktarı yazılı kereste açık eksiltmeye 

konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ekıiltme 

saatı hizasında gösterilmiştir. 
111 - Eksiltme 18. V.939 perşembe günü Kabataıda 

Levazım Şubesi Müdiiriyetindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gtın ıGıll geçen Şubeden para• 
sız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıa· 
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkür komisyonuna ıel-
meleri. (3243) 1-4 

••• •• 

I - Çamaltı tuzlası için şartnamesi mucibince 160.000 
Kg. ağır dizel yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli 11200 muvakkat teminab 840 
liradır. 

111 - Eksiltme 25.5.939 perşembe günll ıaat 14 de 
Kabataşta Levazım Şubesi Müdliriyetindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gtıa söıll geçe• Şubede• parasız 
alınabilir. 

V - İsteklilerin kanuni vesaikle % 7,5 gftyenme pa· 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar mez· 
kur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde yerme
lcri lizındır. (3203) 1-4 

• • • 
Mikdarı Cinsi Eb'adı Saat 
----
500 kilo Şerit halinde çelik saç 56X02 m/m 
250 " " 

,, 
" " 60X02 " 80 

" " " 
,, 

" 
95X02 ,, 15,30 

250 " " 
,, ,, " IOOX015 " 200 ,, 

" 
,, ,, " ı ınxo,20 

" 202 
" " " 

,, 
" 

150X015 
" 

1482 
1- Müteahhidi tarafından matluba muvafık olarak 

verilmiyen yukarda cins ve mikdarları yazılı malzeme nllmu
neleri mucibince yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 18.V.939 Perşembe giinli .saat 15.ao da 
Kabataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komiıyo• 
nunda yapılacaktır. 

111 - Nümuneler her gün sörll geçen Şubeden alınabilir. 
iV - İsteldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ıa· 

atte adı geçen Komisyona gelmeleri ilAn olunur. 
(3149) 2-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Saat 
--------------
Çivili kayış kalın Ekselsiyor 50 metre ) 

,, ,, ,, Rap it 250 " ) 14 

" " 
ınce 

" 420 " ) 

720 
1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme mtitea.b

hit hesabına pazarlıkla eksiltmeye konmuıtur. 
il - Eksiltme 22.V.939 pazartesi sıünU Kabataıda Le

vazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komiıyoounda yapıla· 
caktır. 

111 Şartname ve nümuneler her sılin ıöztı aeçe• Şube-
den parasız alınabilir. (3097) 2-.4 

• • • 
1 - 16.111 939 tarihinde ihale edilemeyen 1 adet çu· 

val dikme makinesi değiştirilen şartnamesi mucibince yeni 
den eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif İzmir (490) lira, muvakkat 
teminatı 96,75 liradır. 

111 - Eksiltme 22.V.939 pazartesi gllntl saat 16 da 
Kabataşda L~vaıım Şubeıi Mildilriyetindeki Alım Komiayo· 
nunda yapılacaktır, 

iV- Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paraaıı 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecek olan firmaların fiatsız 
tekliflerini ihale gününden beş gfin evveline kadar tui fen 
Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulilnft mutazammın 
vesika almaları lazımdır. 

vı - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gtıo ve 
ıaatte % 7,5 güvenme paralarile mezkOr Komiıyona ıel· 
ıaıeleri. (ıe84) a-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 

Rep. buanderie 
Con.tr. toiture bit. ecoie 
Constr. d "un hanııar a Ank. (Cah. eh. 

P. 136) 
Constr. 4 depôtı de munitionı aux envi· 

rom de Çorlu 
Rep. bat. 22eme Ec<-le Scutari 
Badııeonnage et constr. vitrine b t. eco· 

l Bozh ne 
Rep. bat. 29eme Ecole Beyoğlu 
Conıtr. Pont "Ovacık" (Cab. cb. L 2) 

(aj) 

Mode Prix 

d'ndjudicat. estimatif 

Gre i gre 855 15 
Publique 
Pli cach. 27265 53 

,, 

Gre a gre 
,, 

,, 
,, 

101 30 
248 88 

182 40 
31000 -

Conatr. pave (Cab. eh. P. 80) Pli each. 15993 
Conıtr. konok gouvernemental a Silivri Publique 6986 98 
Demolltio mur Gre a gre 20 -
in.tal. ceatral d' cau A la b&t. iıôp Gurebıı Publique · 4431 25 

,.rodulta Chlmlqu • t Pharmac utlqu s·lnetrument S 

Paquetı de guerre : 150000 p. (Cah. eh. Pıi cadı. 54000 -
P. 270) 

Toleol : 100 t. (Cah. eh P 150) Gre a gre 30000 -

Articlet electriqucı 
Constr. bati&1e centrale electr. et iostal. Pli cach. 

ıupplemeolaire pour fournir du eou· 
r ot electr. nu quarlier et maisonıı 

du Corps d 'Armee a Çorlu 
Tru achevement in&t J. elcctrlque bourg 

Ünye 
Etectrode et rticles de ıoudure : 7 lots 
la.tal. electrique a la. bat. W.C. a Ta:ılm 
Alternateur, dynamo, boile de distribution 

ampermetre, cbalter par tonnerre, am-
per et div. autreı articles similairea 

loıtaı. electrique a l'ecurie de la caserne 
Davutpaşa 

Hablllem•nt - Ch 

Publique 

Gre a gre 
P blique 

Gre i gre 

- Culrs 

1207 55 

80 75 
1647 61 

Couvertureı en laine : 2000 p. (aj.) Publipue 20000 -
Toile pour lits et oreillers : 64512 m. (aj.) Pli cach. le m. O 39 

Ameublem nt pour Habltatlon t Bureaux - Teplus rle 

Comodine, cbaiııeıs pour do&1ier, tabou
reta ete. 

Articlea d 'ameublement pour clinique 
,, ,, en boiıı pour eli· 
nique oc:ulaire 

Travaux d'lmprlm 

lmpretsion billet d'nutobuı : 2500000 p. 
lmprimes : 5 lota 

,, 
Bola de Constructlon, 

Publiquc 

n 

n 

Publique 
Gre iı gre 
Publique 

tc. 

Planche et Potcaux resineux : 32,426 m3 Publique 

Combustlbl Carburant - Hull 

Huile pour macbin<e (aj.) 
,. lourde pour machine (aj.) 

Dlvera 

Articles de correıpoodance 
Matbiaux de constr. : 8 lotı 
Articlea de eorreıpoad nce : 22 lotı 
Poteaux pour tentes conlquea : 1248 p. 
Poix, etoupe goudronnee, clouı ıralYani-

see, peinture ripolio, pelntore pour 
zinc, brosse, id. pour peinture lime 

Tuyaux en fonte et acceHolres (Cah. eh. 
P. 152) 

Baeuf• :. 60 paires (aj.) 
Pıerreı paveı: 100000 p. 
Sacı a fourrage, bridea eto. 
Articlet pour auto : 15 lota 
Motopompe : 1 P• 
Moteur de benzine : l P• 
Isolateur1, raecord, et div. autre1 artlcles 

9 lotl 
Cıuıen• blancbe : 250000 m. (Cab. eh. 

p. 194) 

Gre a gre 

n 

,, 
" 
" 

Pli c eh. 

Publique 
Gre a sıre 

" 
" 
" ,, 

Pli caeh. 

891 -

1090 -
1854 -

937 50 
40 -

1400 -

1459 t7 

200 -

10400 -

4000 -
500 -

280 -
275 -
365 50 

38750 -

Caution. 

provisoire 

66 39 

2045 -

17IO 25 

15 20 
37 as 

27 36 
2325 -

1199 48 
525 -

332 34 

3950 -

2250 -

4574 -

91 -

12 il 
123 57 

1500 -

eto. 

66 83 

81 75 
140 -

71 

6-
105 -

109 43 

2280 -

300 -

42 -
41 25 
54 82 

2906 25 

Lie.ıı d•ndjudication et du 

Cnhier des Charges 
Jours Heures 

Com.Ach.Comm.Gen.Prot.Forets İst. 
Const:il Ancien Village Orduzu • 
Com. Ach. Min. Dif. Nat. Ank. 

Com. Ach. Corps Armee Çorlu 

Com. Perrn. Municip. lııt. 
,, ,, 

12-5-39 14 -
14-5-39 14 -
25-5-39 11 -

24-5-39 16 -

l 2-5-39 14 30 
ı 2-5-39 14 30 

" " Dir. Trav. Pub. Tunceli 
12-5-39 14 30 

l mois iı partir du 2-5..39 

Com. Perm. Municip. İst. 
Dir. Fisc Silivri 
Dir. Biens Nat. İst. 
Com. Aeh. Universite Jst 

Com. Ach. Miaiııt. Def. Nat. Ank. 

25-5-39 15 -
15-5-39 14 -
12-5-39 14 -
25-5-39 15 

26-6-39 15 -

Com. Ach. Dir. Gen Fab. Milit. Ank. J-6.:\9 14 

Municip. Afyon 
Com. Ach. Corps Armee Çorlu 

Muoicip. Ünye 

Com. Perm. Municip. lıt. 

Com. Perm Municip. lat. 
Municip. Osmaniye 

16-5-39 14 -
26-5-39 11 -

18-5-39 15 

12-5-39 14 30 
25-5-39 14 30 

Com. Ach. Comm. Milit. lıt. Fandıkh 12·5-39 14 30 

Com. Ach. lnt. Tophnn 25-5-39 15 -
Com. Acil. Comm. Geo. G ndr. Anlı:. 18-5-39 IO -

lbc Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 26-5-39 10 30 

Com. Ach. Universite ht. 
,, .. 

Municip Anlı:. 

Com. Perm. Municip. Iat. 
Oir. Comptab. Partic. Afyon 

Com. A h. Econ. Monop. Kabatach 

Municip . Afyon 

,, " 

Com. Ach. Comm. Milit. lst. Fındıklı 

" " 
" n 

Com. Ach. lnt. Tophane 

" " 

Adm Gen. Ch. de Fer Etat Aak. 
Cni1Seı Haydarpaşa 

Medecin Autorite.ıı Haymana dans 
7eme Expl. Ch. de Fer Etat Afyon 
Com. Ach. Div. Vize 

" ., 
Com. Pcrm. Municip. ~t. 

,, ,, 
• " 

25·5-39 15 -
25-5-39 15 

12-5-39 10 30 
12-5-39 14 30 
16-5-39 15 -

18-5-39 16 30 

12-5-39 14 -
12-5-39 14 -

12-5-39 
12-5-39 
15-5-39 
11-5-39 
12-5-39 

14 -
il -
10 
14 30 
14 30 

2s-o-ag 11 -

l mois 
13-5-39 
12-5-39 

10 -

12-5..39 14 30 
12-5-39 14 30 
l 2-5.J9 14 30 

Com. Ach. Ecoo. Monop. K•batacbe 3().5-ag 15 -

.._..__... ...... 
FFICIEL. 

·o 
De l' Administration Generale des Cbef11

1 

de Fer et des Ports de l'.Etat Turc "' 
cOI" 

6'}. articles pİ Pces en cuine pour locomotİ''e' ~t 
fo} er , ete. d'une valeur e&timative de Ltq . 496.l~f rd• 

ı ~ · d" d' J· • ı· h ' Je ~' 1 ac ıe ıe par \Ol e a 1uu1caııon sou p 1 cac ete eri 
Juin 1939 a l 1 h. au Jocal de l'Administraıion GeO 
Ankara. 

ıtrt 
( :e ıı '\ q •ı i d{- ... irent y prf' : ı dre part doivent reoıf 0 

Presidence dr la Commision Je jour de 1'adjudir1111 ı 
, , l o l 1 ff . . . de qu a 1. eur o res, une garantıe provısoıre 

2a.594 et J*' certificab exige par Ja Joi. rı' 
Le~ cahirr dt charges sont en veııte au Pb•· 

l"ia ~tre~ 2.480 aııx Ca i~ses d'An~ara et de lfa)darpııc 
(3051) 

(3 ncü sayfadan devam) 

• Pamult mensucnt, petrol motorin, vapur direti v. •· 
rükleri Bnş Müd.) No 1040 

Buğday kırdırılmaaı (Tophane: Lvz.) No 1040 ,t 
Karyola , etager , b Haniye ve sedye (Adana Memleket t{• 

No 1041 ()-12 
Amplıfikııtör ve hoparlör teaisntı (A klılaar BeleJ.) NO 1 rıo 
Yangın söndürme su tesisatı (Edirne inbisarlar Başoıüd.) 
Mefruşat eşyası (İzmir İthalat Gümrüğü) No 1045 

t 

Sıfat istasyonu inş Bıılıkasir Vilayeti) No 1045 
Sandalye ve koltuk (İst. Komut.) No 1046 \~ 

~: .. 
Yapı malzemesi " " No 1046 11 .. 

Du,·ar inş . (Afyon Vilayeti) No 1046 ttııi 
Hamam tamiri (Samsun Vil.) No 1048 
• Veteriner madeni malzemesi (İııt. Komut.) No 1049 
Fayreston Goodrich ııülusyon (M. M. V.) No 1049 
Çimento, demir ve benzin (Diyarbakır Vilayeti) No ıo50 
• Boş teneke ve lıayv n deriıi (Ank. Lvz.) No I05l v ~ 
ihata duvarı iuş. ile tel muhafaza tertibatı (C jaJotl" 

No l051 
Yulaf (lst. Komut.} No 1fö2 

Memento des 

Jeudi 11 .5.939 

Rccipient de fermentatioıı (Dir. G~n. Mon.) No 1005 
Grue hydraulique Ch. Fer Etat) No 1008 
Crics metalliques, verin, ete. (Ch. Fer Etat) Np 1039 ~' 
Armoıres en fer et en tôle pour do ierıı (Ch. Fer Et•t fet 
Trav. terrassement route et pauage en perquets (Ch· 

No 1039 
v:ande (Div. Vize} No 1020 
Lait (Div. Kırklareli) No 1030 
Trav. sondnge (Municip. Akhisar) No 1031 
Habıts d'hiver (Command. Gen. Prot. Forebı) No ı038 ıel~' 
Con1tr. konak gouvernemcntal (Dir. Trav. Pub. Çaoakk• 1 
Repar. route Edirnelı:apu-Rami (Municip. lst.) No 1038 
Tuyau d'eau en fer " ,, No t03f 
Pıerrea pr. pavc ,, ,, No 1039 
F brication tank iı benzine ,, ,, No t03~111ıı' 
• Tissu en coton, petrole, motorine, mat ete. (Dir. 

nes 1 t.) No 1040 
Broyage ble (lnt. Tophane) No 1040 ~t$ 
Lits, etageres, couverturea tn laiue et braocards (HôP• 

1 
na) No ıo:ıı ~' 

Install. mplificateu~ et. haut ~arle~r. (Municip. Akhi•"'!ıP' 6 
,, eau pr. exbnchon d ıncendıe (Dir. Pr. J\fo 

No 1044 

Articles d'amenblement (Dou ne lmport. lzmir) No ı(J.f5 
Constr. ıtatioo ıelection (Vil. Bahketir) No 1045 
Cbaises et feutcuilı (Command. lıt.) No I046 
MaHriel de eı>nıtruction ,, " No 1046 
Constr. mur (Vilayet Afyon) No 1046 
Repar. bain (Vilayet Samıuo) No 1018 1 ~ı 

lnıtruments wetalliquea de veterinaire (Coınmand· ıst· 
Cilicium Fnyreston-Goodrich (Min Def. Nat.) No ı049 
Ci~eat, fe~ et benzine (Vi!· Diyarbakır) No 1050 

1 1 
• Bıdons vıdes et peaux d animaux (lnt. Ank.) No ıOS ıııl ~ 
Constr. mur et clôture en fil de fer (P. R. P. €ağal•f 
Avoin• (Command. lst,) No 1052 

imtiyaz sahibi ve yazı 

Baeıldıtı yer : Merkez Buımevi, GalaU 


