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Umum Tüccarların ve •• u ahhitler·n mesleki Organıdır 

lstanbul ve Trakyanın 
tnahsullerini Arttırahm 

ilanlar Emirler ve Tebliğler 
lstanbul Belediyesinden : 

E LERi Belediye zabıtası talimatnameıine a9ajıdaki madde ilin edil. 
miştir. İlan olunur. 

Yazan : L. A. KENBER 

-5-

ıhulun merkez kazalarının dışında kalan 
ttle bütün T rakyada sınai ve gıdai bazı 

~ ullerin arttırılması ve bazılarının ye
bir ziraat mahsulü olarak yetiştiril

'-ıtsi bu mıntakanın ziraat kalkınma 
~tograinında yer tutmalıdır. Bu su
tetıe iklimin verim kabıliyetinden 

Sergi Hazırhkları 
Galatasarayde. aeılacak sanayi 

sergisinin avnn projesi yapılmış· 

tır. Sergiye iştirak edeceklere 
dünden itibaren teblıg ta baş nn· 
mıştır. Bu arada Sümerbank, Eti
bank, İş Bankası, İnhisarlar gibi 
büyük müesseselerin daha geniş 
ölçüde iştirakler. temin edilmiştir, 

raatin ıslahı için Avrupadan 50 
selektör, 30 tohum ilaçlama ma· 
kinesi getirtmiştir. Aynca 12 se· 
lektör de İstaubulda bir müesse· 
sede yapılmaktadır. 

Madde - (Billımum dükkan ve miieS1eselerde 'zami fiyatları 

muayyen mevaddın narhtan fazlaya, ve narha gayn tabi mevaddın da 
etiketlerinde yaz.ılı fiyatlardan ziyadeye dükkia ve müe11eıe sahip· 
)eri veya memur ve müstahdemleri veyahut yerlerine ikame edecek· 
leri kimseler tarafından satılmaaı memnudur.) 

-·-

Pfiyasa Hareketini 
Muhafaza Ediyor 

her veçhile istifade edilebileceği 
Yapak Sat.şiarı 

Yerli fabrikalarımız yapak mü· 
bnyaalarına devam etmektedirler 
Dün Çanakkale malı yapaklardan 
beş bin kiloluk bir paıti kilosu 
30 dan, Trakya kıvırcık on bin 
kılo, kilosu 65 ten ve Karacabey 
malı kilosu 65 kuruştan yedi bin 
kilo satılmıştır. Tifrik üzerine de 
muameleler açılmıştır. Deri malı 

tiftiklerden beş bin kiloluk bir 
parti kilosu 71-75 kuruştan ih· 
racat icin utılmıştır. 

Dün piyasamızdan dış memle
ketlere epeyce mal satılmış ve ih
raç muameleleri ikmal edilmiştir. 

Satılan mallar arasında Almanya
ya tütün, yumurta, k ·pek, tiftik 
ve av derisi vardır. İtalyaya kuş· 
yemi, Bulgaristana balmumu, İs· 
viçreye afyon, Danirnarkaya susam 
küsbesi, lngiltere ve Kanadaya 
Mikset, Mısıra tütün gönderilmiş· 

tir. 

gibi, bu geniş mıntıkada mahsul 
çeşitleri arttırılmış ve müs-
tahsile de fazla kazanç im-
kanları temin edilmiş 

olacaktır. 

• 
~ ;nk;ıaf cım;ş mcmlek:t- •kesafet; ka'Ş•smda yetişen, yeHşe
tt ~.her fırsat düştükçe bir bilen ve yetiştirilebılen miktar on· 
llilıklere rast gelinmekte· lan doyuracak kadar değil fakat 

Ankara Borsası 
10·5-939 
ÇEKLER 

'- i_-n azami istifade temi-
bıi şartlann müsaadesi 

faaliyet sarfedilır. Yeni 
~· Ueria yetifUrilmesine ça· 
~aıaa uzak memleketler-
h ltn ve nakliye maıraf· 
\/••alara pahalıya mal o
,,~. ve nebat mahsullerin
~~ ~ldimlerile, topraklarile 
t ilıyeti göıterebilecek o· 

t.tı;.:ela tecrübe walıiyetin
"-i dilden sonra bunlann 
iti.. •ekılde ıiraahnı yap
~ b laer çareden İ.5tıfade edi· 

la 7.aruret ile dir ki.ı; A· :t Aıyanın, bazı mutedil 
'"\f "L 
~ l'i-.a ve Avuıtralya ada· 
t 'hıuUeri Avrupaya geti
t "• . l . . "1 ""'l•ttırı mıştir. Muz., a· 
•tıdalina, grap früi, soya 

•t '•çina, kuş konmaz, pa· 
tı~ıre gabi. Hele : lezyi
"44lllndan muhtelif süs a
Çiçek soğanları, çiçekli 

'ç eıı•aı bep aynı düşünce 
ttairi ile bütün Avrupada 

'tiraat usullerile yetişliri· 
~~ ana yurdundan i?etirt· 

d, her memlekete bu 
~dtn ihracat ya~bilmek 

""' Yiikıeltilmiştir. lstanbul "" . bq ıçın de bu tecrübele· 
b tcetine şüphe yoktur. 
li1ük bir ıermayeye if

t~tcek olan bu gibi işler 
\t tlarin verecej"i oetıce · 
\ 1'1tvcud arazinin randı
\1 "ll.iyete getirilmesi de 
~~ktır. Meıeli: Avru
'tb tbiktarda istihlak ey· 

:teler araaıoda Brüksel 
~;~tam, havuç, kuş kon· 

' kuru aofıan ve oisbe· 

~~ ~e biber bulunmak· 
• 

1kıai ancak büyük bir 
*lu tarafından az mik· 

k edilir. Fakat dij"er· 
lt~~irlerin halkına kafi 

>, . lbın edilemeyecek ka· 
~titi için daima pahalı· 
~· ıebze sarfı kılo öl· 

~~· Onlarda ise kilonun 

l.it • Ye ancak bu miktar 3-4 
.. ~lenin ihtiyacına kar· ....... 

ır. Çünkü, aufuıuo 

dalacak kadardır. Bu itibarla 3-4 
günlük bir müddet içinde bozul· 
mayan, yola ve nakliyeye teham· 
mül edebilen bu gibi sebzeler 
Trakya için çok kıymetli birer ih· 
raç mahsulü olabilmek vaziyetine 
gire bilirler. 

Bilhassa Polonya ~e Almanya 
için bu mahsullerin ehemmiyeti 
büyüktür. Almanlar fazla lahana 
yerler. Lahana Almanyada boldur. 
Fakat Brüksel lahanası azdır. La· 
hananın kilosu bazım pnrıımız.lıı 

15 kuruş iken Brüksel lahanasının 
kilosu 2j kuruştur. Şalğam ve ha
vuç vitamıu itibarile çok yüksek 
sayıldığından istihlakı fazla ve pa· 
halıdır. Halbuki bizde havuç ve 
şalgamm kiıosunu 4 f> kuruşa 

mal etmek ve Al manyadaki kilosu 
30-35 kuruş fiyatı eyi bır piyasa 
telakki etmek mümkündür. Kuru 
soğan esası:n yetıştırilmektedir. Bu 
mahsul için Almanların tercih ey· 
ledikleri tiplere ehemmiyet ver 
mek lazımdır. Oiğer sebzeler için 
de Alman ve Polonya piyasaları· 

nı tetkik ederek yetiştirilen çeşid

lerin bizdeki yavaş yavaş dejene· 
re olmuş tiplerin yerine ikame 
etmek fırttır. ~ıraıı gelmişken 

bir de karpuza temas etmek fay· 
dala olacaktır. 

Vaktile Tekirdağa mahsus di· 
limlı, beyaz ve erken kemale ge· 
len bir karpuz vardı. Boyları kü
çük ve orta, tatlı, sulu ve İstanbul 
piyasasının en çok tuttuğu bir tip 
idi. Bu Tekirdağ karpuzlan tema· 
men ortadan kayıb olmuştur. Tek 
tük olarak şurada burada rastla
nıyorıada eski karpuzların yanın· 

da temamea evsafı bozulmuş gibi· 
dir. İşte bu 1 ekirdıi~ karpuzu 
Trakya için mühim bir servet 
menbaı olabilecek bir mabsüt 
dür. 

Afyo Kongresi 
Geııevrede toplanacak nfyon 

yetiştiren memleketler mümessil· 
teri önümüzdeki hafta görüşmele· 
ruıe başlayacaklardır. Memleketi· 
miz 

0

namınn gidecek afyon mebu· 
su Hamza Osman ile iktisat Ve· 
kaleli teşkilatlandırma müdürü 
Servet Berkin yann Cenevreye ha· 
reket edeceklerdir. 

-·-
Ağaçhk Sahası 

Vilayet zira t müdürlüğü vilu· 

yetin muhtelif yerlerindeki ağaçlık 
sahaların hndutlannı genişletmiye 
karar vermiştir. Bu arada Dudul· 
lu, Umraniye, Üsküdar ve Hay
darpnşada yeni ağn\; fidanları dik
tirilmiştir. Bunlardan başka Kar· 
tal ve Yakacık civarmdnki yabani 
ağaçlara Antep fıstığı aşılan· 
ması ve ~İne bu civarda bir man· 
dalina bahçesi tesisine karar ve· 
rilmistir. 

so Selektör Ahnıyor 
Vilayet ziraat müdürlüğü, :ıi· 

.... 1 
.. 

Londra 5.93 

Nevyork 126.6525 
Paris 3.3550 
Milino 6.662.5 
Cenevre 28.4725 
Amslerdam 67.9375 

Berlio 50.825 
Briikael 21 5625 
Atin 1.0925 
Sof}a 1.56 
Madrit 14.035 
Yar9ova 23.8450 

Buda peşte 24.8425 

B'"kreş 0.9050 

Belgrad 2.8925 
Yokohamıı 34.62 
Stokholm 30.545 

Moskova :?3.9026 

ESHAM ve TAHViLAT 

Ergani 
% 5 1934 Hazine tahvili 

19.05 
44.-
19.-
19.67 
19.53 

1938 % 5 İkramiyeli 
Sıvas • Erzurum 3, 

SıYu - Erzurum 1 
Reji 1.125 

SES& 

Avnıpa pivasalannda hakim bir yetindedir. Almanya, Holanda, Da· 
rol oyoıyabilecek ve Cezayır, Fası niruarkn bu küsbeluden satın al
Mısır Surıye karpuzlarına kolay· mak için her vakit memleketimiz 
lıkla rekabet edebilecektir, ka- piyasalarrna müracaat eylemekte· 
naatindeyiz. dır. Hatta mevcud mikdann kif-

Sonra Trakyanın sanayi ham fesi de ihraç olunmuştur. 
maddesi yetiştirmesine de imkan Trakya istihsal kooperatifinin 
vardır. Sanayi nebatlarından soya bu mevzular üzerinde de faaliyet 
ay çiçeği, reçina keten ve kenevir göstereceğine emınız. ~ahalline 
gibi mahsulleri Trakyanın mubte· masruf olan her siy daima iyi ne 
lif yerlerinde eyi neticeler verebi· tice verir. 
leceğıne şüphe edilmemelidir. Bil· Ana yurdumuzun merkezi Av· 
hassa makinalaşmağa mecbur olan rupa ile komsu denilecek kadar 
milletler için soya fasulya, ay çi· yakın bir bölgesi olan güzel ve 
çeği, reçine gibi nebatların zirna· verimli Trakyamn iktisadi iıtik
tmda çok büyük istifadeler oldu· bali daima göz önünde tutularak 
ğu gibı bu nebatları yetiştirmek ekonomik kalkınmasını 
de yavaş yavaş bir zaruret bük- oranın 

- · kt d" T 'l"k kuvvetlendirmek lazımdır. Ayni Bunun ihracı da kola••dır. mune gırme e ır. ayyarecı ı , 
J t" "l-k f b ı"kacıl k 'b' .. amanda iktisadi olan bu serhad· 

Ç - k- Al İ T . l mo orcu u , a r ı , gı ı ma· ,.. 
un - u_ man ve ngı. ız pıy~sa a- kine mücehhezlerine muhtaç olan din kıymet ve mahiyetini Trak· 

rı kuçu k ve her ailenın alabılece· ·sanayide bu ne hatların gayet yalıbr gayet iyi takdir ederler. 
ği fiyatta olmak üzere karpuz ve kıymetli olan yağlaı;ından isti· Çünkü refahtan saadetleri emni· 
kavun almağı tercih idiyorlar. Bu fade edileceği gibi kusbeleri yet ve huzurl rı güz.el yurdlarının 
karpuzl1ı1nn esas tipine ait tohum• de Tı:akyada süt hayvancılığı ba· mutlak ve sıstemli olarak yüksel· 
lardan tedarik ederek bu tipi ye- kımından en mükemmel hayvan mt'Sine inkişafına bağlı olduğunu 
niden ihya etmelıyiz Bu tip mün· yemi olur. hemen her Trakyalı artık anla· 
buıran Trakya tipi olarak bütün Bu küıbeler bile ihraç kabili· mıtlır. 

l 

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

l::ıtanbul Defterdarlığından: 
f tanbul San'at mektebinin arka bahçesi tarafında ve 

ha~tıme altında bulunan duvarın yıktırılması 20 lira 
0

bedeli 
keşif üzerinden pazarlık suretile ihale olunacaktır. Pazarlığa 
iştirak edeceklerin X 7,5 teminat akçrsile 12 5.939 cama gü

nü saat 14 te Defterdarlık Milli Emlik Müdürlüğünde top anın 
komisyona gelmeleri. 

Silivri Malmüdürlüğünden : 
15 5.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 Silini 

Malnıüdürlüğünde müteşekkil Eksiltme Komisyonunda 6986 
lira 98 kuruş keşif bedelli Sılivridc yeniden yapılacak HükQmet 
konağı açık eksiltmeye konulmuıtur. • 

Mukavele, eksiltme, hususi ve tennı şartnameleri, proıe 

ke~if hulisa::ıile buna müteferri diğer evrak Komiayoo~a veri· 
lecektir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. 

Talihlerin en az 5000 liralık bu işe benzer i§ yaptığına 
dai r id re]ninden almış oldukları vesikalara istinaden lst:.nbul 
Vilfi)Ptinden ahnmış ehliyet ve 939 yıh Ticaret odaları veıika
larile Komisyona gelmeleri ilAn olunur. 

Tunceli Nafıa Müdür1ügonden: 

lholcsi 2.5.939 sah günü Eaat 15 te yapılmok: üzere kapı· 
lı zarfla Pksilımeyft konulan 31,000 lira bedeli ketitli Ovacık 
köprüsü in .. aatına mezkur gün ve saatte talih çıkmadı&ından 

bu inşaat 2.5.939 tarihindtn itibaren bir ay müddetle pazarlıta 
konulmuştur. 

Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır : 
Eksiltme" şartnamesi 
Mukavele proj~si 
Bayındır1ık işleri genel şartnamesı 
Keşif hulasa cetveli 
Köprüler fenni şartnamesi 
Hususi şartname 
Fenni ~artname 
Proje. 
Istiyenl"r bu işe aid evrak ve şartnameyi 2 lira mukabi

linde Tiinl(.Pli Nafıa Miidiirlö~ünden safin alabilirlt:r. 
Pazarlık Tunceli Naha Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
Pazarlığa girebilmek için ist~klinin 2325 lira teminat ver· 

mesi ve aş ğıdaki ve~ikaları haiz olup göstermesi lazımdır : 
Ticaret ve Sanayi Odası vesikası. 
lhaled~n t>ıı az 8 gün evvel Tunceli Vilayetine müracaat 

ederek bu İŞP girebilmek için alınmış ehliyet vesikası. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

Çorluya yakın bit mesafede dört aded cep~anelik kapalı 
zarfla ek ilıme}e konulmuştur. İhalesi 24 5.939 çaroamba gü· 
nü saat 16 da Çorluda Kor Sa. AJ. Ko. da yapılacaktır. İlk 
pey parası l 710 lira 25 kuruştur. Şartname, keşit ve proj~le· 
rini ~örmelıc istiyenler her gün Çorluda Ko. na müracaatla ıö
rebilirler. 

Ltanhul Belediye~inden : 
Keşif bedeli 15993 lira olan şehir yolJarı içinde mevcud 

parke taşlarile yapılacak kaldırım ve diğer mühtelif işler kı· 
pah zartla eksiltmiye konulmuştur. Ek!iltme 25.5,939 perıembe 
günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. 
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u gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler 
Cinsi • Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri 

A) Münakasalar 

ln,aat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

LüJeburgazda gaz deposu inşası 
Ayazağada ot ve saman anbarı tamiri 

Aç. eks. 

" 
3570 -
2067 73 

Lüleburgaz Belediyeıi 
156 - İst. Komut. SAK. Fındıklı 

iUlçlar, Klinik ve lspençiyart atat, Hastane Lev. 

Sıhhi alat ve malzeme: 27 kalem (şart. Kapalı z. 61350 - 4317 50 M. M. V. SAK. 
307 krş.) 

Elektrlk Havagazı-Kalorlfer ,teslsatve malzemesi) 

Kurşun muhafazalı lastik 'İzoleli 2 ve 4 Kapalı z. 7173 -
nal illi kablolar 

Lastik izolelı tel ve ko donlar Aç. ek. 3544 75 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Sivil elbise: 185 taLım 
Krem renkte keten kumaş: 4700 m. 
İş elbisesi: 150 ad. 

Kereste, Tahta ve alre 

Kapah .z. 
Paz. 

m. 1 08 
750 -

Çıralı çam kere tui: 24.228.4 m 3 m a 42 -
Travers ana hht iç n rıormnl: 2800 ad.- Kapalı .z. 

makaslık: 90 ad. ve dekovil battı için 
normal: 20 .. 0 ad.-makaslık: 90 ad. 

Nakliyat Boşaltma - YUkletme 

Maden kömürü nakli: 12000 t. Kapalı z. 

Mahrukat, Benzin, Makine yafiları v.s. 

Marinlave maden kömOrü lst. Adliyesi 
için. 75 t. 

Aç. ekı. t. 13 50 

Benzin: 800-900 tenek ,, tenek. a 17,5 

Müteferrik 

Yapı malzemesi: 7 çeşid. Paz. 
Vioç vagonu 6 tonluk: 6 adet Kapalı z. 150000 -
,, ,, 25 tonluk: 1 ad. 
,, ,, 100 ,, 1 ad. (şart. üç 

grup için 425 krş.) 
Kum: 100 m 3 
I.kara: 40 ad. 
Fotofıraf camı ve kafııdı, kontak ve ctfa 

fılmi, metol amonyak y.s. fotoaraf 
malzemesi 

Tel örgülü cam: 260 ad. 
Püskı.irme makioası: l ad. 
El teneke ve saç kordon makinesi 3 ad. 

el saç bükme makinesi: 3 ad.-aaç 
kesme makinesi: 1 ad.-kabili nakıl tez
ıab: 1 ad.-ıabit ocak vanl:ilalörü: 1 ad. 
makaa tezgahı: 1 d. 

Levha amyant: 2150 k.-kord amyant: 2 ,O 
k.-Kenevir salmastra: 100 k.-mutik 
maog,oez: 75 k. 

Küçük yangın söndürme aletleri doldu-
rulması: 7 ad. 

Kaolin kumu: 15 t. (temd.) 
Demir polrel: 60963 k. 
Çubuk demir: 190 t. 
Lama ,, v .ı. : 5 kalem 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

Y oiurt: 22250 k. 
Yo~urt: 70144 k. 
Yofıurt: 158!:!0 k. 
Tt:reyağ: 5 
Kafar peyniri: 3600 k. 
Tavuk: 10000 ad. 
Yoğurt: 50 t. 
Süt: 60 t. 
Ekmek: 135-160 t. 

" ,, 

Paz. 

" Aç ekı. 

" 
" 
" 

" 

Paz. 

Aç. eb. 
Paz. 

,, 
" 

Kapalı a. 

" 
" 
" Aç. ekı. 

Kapalı z. 
,, 
• ,, 

Tavuk ve piliç, tereyağı, sadeyağ ve zey
tinyağ, tuz, k üzüm, k. kaysı ve k. 
bamya 

Aç. ekı. 

Sebze: 11 kalem-makama, ebriye, nt· 
ıasta v un 

Ekmek francela aüt v yoturt 
Sabun, ıoda, patateı, toz ve ke1me ıe· 

ker vo pirinç 

B) MUzayedeler 

,, 

Kapalı z. 
Aç. elu. 

Çayır otu Paz. 
Ford otomobil kamyon, komprime pre. Paz. 

makinesi, yazıhane ve masa 
Odun: 110 çeki Aç. art. 

Buz makinesi 

85000 -
lı5000 -

300-
480 -

~037 95 

1053 -
1125 -
&021 -

1356 25 

1425 -

4150 -

3560 -
1194 48 
2858 40 
7500 -
2340 -
6000 -

537 98 lıt. Elektrik İtleri U. Mftd. 

265 86 

384 75 
56 25 

" " 

Ank. Emniyet Müd. 

,, " " 
M. M. V. SAK. 

76 aı İnbiıarlar Çamalh Tuzla11 Mtıd. 
Stlmerbank U. Möd. 

612 - D. D. Y. 4 cü fıletmeıi Kay.eri 

7~ - fıt. C. Mtlddeiumumilifi 

2lft - Ank. Adliye Vekaleti 

8750 -
5500 -
7500 -

45 -
72-

133 25 

78 98 
84 38 
76 58 

101 44 

ist. Komut. SAK. 
D. D. Y. Ank ve Haydarpaşa 

" " " ,, ,, 

İıt. Belediyeli 
,, ,, 

Ank. Emniyet U. Mftd. 

D. D. Y. Haydarpqa 

" " 
" ,, 

Ank. Lvz. SAK. 

106 88 Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
l.t. Komut. SAK. 

,, ,, 
311 25 P. T. T. Fabrika Mfid. 

267-
894 34 
214 38 
562 50. 
175 50 
450 -
507 -
517 50 

--

Tophane L'f'I. SAK. 

" ,, 
,, " 

Ank. L•.ı. SAK. 

" ,, 
" " Çorlu Kor. SAK. 

,, . ,, " 
Sivas C. Müddeiuın. 

Ank. Nümune Ha1t. 

• 

• 
" • 

Kadık3y Vakıflar Direk. 
Ank. Defterdarlıkl 

İst. 3 ncü icra Mem. Fandıklı 
Kalafat Sok. No. 19 

l.t. Üslit Ş. P. K. 314 

• 

Lls • 
Si 

Gün Saat 

23-5-39 16 -
22-5-39 11 -

22-5-39 15 

9-6-39 ıs -

~1-5-39 16 -

15-5-39 14 -
2().5-39 11 
12-5-39 11 -

~s-ag 14 -

~-39 ·~ -

31-5-39 15 -

ıT-5-39 11 -

1-6-39 15 -

16-5-39 IO 
27-6-39 l l -
27-6-39 11 -
27-6-39 11 -

12-5-39 14 30 
l 2-5-39 14 30 
26-5-39 16 -

28-:h19 10 30 
29-5-3U l O 30 
29-5-39 1 o 30 

29-5-39 1 o 30 

12-5-39 11 

27-5-39 l l 
l~-39 14 30 
15-5-39 15 -
26-5-J9 IO -

26-5-39 15 
26-5-J9 15 -
26-5-39 15 -
26-5-39 15 -
26-5 39 15 -
2'-5-39 15 -
29-5-39 15 -
29-5-39 16 -

1-6-36 14 -

29-5..JO 10 -

29-5-aS 14 -

30-5 39 10 -
31-6-39 10 -

2.>5-39 14 -

20-5-39 12 -

inşa t Malzeme i 

İstanbul Piyasası Toptan Flyatıar• 

-------
Alçı yerli 50 kt.lık torbası 

,, " 4-0 ,, " ,, alman 50 " 
Asfalt yerli kiloıu 

,, ecnebi ,, 
Çimento yerli 50 kr. çuntı 

,, ecnebi 50 ,, ,, 
Çini (mo.zaiktea) tanesi 

,, (çimentodan) ,, 
Fayans ecnebi ., 

,, ,, (aksamı) ,, 
Kireç (ıu) tonu 

,. (toz) ,, 
,, (taş) ,, 

Kiremit (Bakıköy) taneai 
,, (Eskişehir) ,, 
,, (K8tabya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Kilnk (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,, 

Mermer (yerli işlenmiş) metre mikabı 
Tutla (Büyükdere preae} bini 

,, (Feriköy delıkaiz) ,. 
,, (Kaa-ıthııne deliklı) ,, 
,, ( ,, dellkılz) ,, 
,, (ateş, yerlı) tane i 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (fransiz prese) ,, 

aoo 

• 375 

il 
85 

5 

-
-~ -- ,, 
- rJ ---

/ 

1 

' - 1 
5 75 - ıO 
6 so - ,o~ 

800 - ? 
600 - 1 

O 75,... ıO 

4 
17 
19 

ısoo 
1800 

.... ' .... / 

.... / 

.... J 

.... f 

.... ,. 
- ıJ 
-~ 

:~ 
-~ 
:~ 
; ; -

Kcrette (döşemelik kôknar) metre mikabı 
20 

3900 
4200 
4200 
4200 
4500 
4500 

1 1 

lir. 

,, (çıralı, lambalı) • 
,, (tavanlık köknar kordoolu ,, 
,, (kaplamalık çıralı) ,, 
,, (ııvadibi köknar) ,, 
,, (penulık köknar) ,, 

İstanbul Belediyesinde~ 
1e~"~ 

Muhammen be· ,..../~' 
-------AS/ 

Kadıköy Kaymakamlığına lüzumu olan 300 -
yüz metre mikabı kum, il/ 

Kadıköy Kaymakamlığına lüzumu olan 480 -
40 adet beheri 60 kiloluk kilosu 20 
kuruştan 11knra. 1(1'~ 

Yukanda muhammen be-delleri yazılı itler •1"6,a1•' 
~arlığa konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde 1, ~' 
istekliler hizarlarıcdn gösterilen teminat makbuı "e~-i,ı 
bile beraber 12.5 939 cum fGnü aat 14 buçukta 
oumendc bulunmalıdırlar. 

Ke~ıf evrakile şartoıımesi 80 kuru~ nıukabilıOde 
~ 

b8~~' 
İsteklıler 2490 sayılı kanunda yazılı veı:ıikadall ~ 

lar §Ubcsinden alacakları ehliyet vesika mı Fen lşterı~ 
Jüğüne tasdik ettirdikten sonra 1199 lira 48 k.uru~l~ıst'~ 
mınat ma buz veya mektubile beraber teklif nıektll ~,d.V 
vi kapalı zarflar101 yukarıda yazılı günde aat 14. e el~ 
mi Encümene vermeiıdırler. lfa saatten sonra verılC 
kabul olunmaz. . 

o,_ 
MiUi Müdafaa V .:kaleli Satmalıoa KomisyoPtJfl pıt 
Keşif bedeli 27 2.6:> lira 53 .kuruş olan Aokarad~; 

hangar ınşantı kapalı zartla eksiltmeye konmu~ıot· ~ 
25.5.93~ t'er~embe gunü ::ıaat 11 dedir. İlk teıniD8~ 1' 

olup şartnameıi 136 kuruş mukabılıude komisyon ' . 
. ~~· 
lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ~-~ 

Ayazağada Süvari Binicilik okulunda ot vo 8~ ıı 
barı tamir ettirilecektir. Açık eksiltme ile ihale5'ıısısıl. 
939 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. ıvıubS6 P 

şif bedeli 2067 lira 73 kuruıtur. lik teminatı 1 .,~
Şartnamesi ~e keşif cetveli vesairoıi bedeli ~etil' 
Komutanlık lnşaat Şubesinden verilebilir. lstekl• ~,o~ 
minat makbuzu veya mcktublarile 2490 sayılı.161eı ve ~ üncü maddelerinde yazılı Tesikalarile Vı I ,ııC 
Fen Müdürlüklerinden ihaleden sekiz gün e'V~~ıd' ~ 
vesika1arile beraber beUi gün ve ıaatte F 111dı1' 
tanlık Satıoalma komiıyonuna gelmeleri. 

Lüleburgaz Belediyesindeo : ~f 
.. ıete 

Lüleburgaz mezbahası cifarında B"lediyenio gos ~11t· 
si mucibince gaz deposu açık eksiltme ile yapıla~bııJ~ ~ 
ke§fi 3570 liradır. f aliblerin Yo 7,S teminat ına 11 f~ 
kanuni vesaikile ihale günü olan 23 mayıı 939 511sı t! 
on altıda Lülebargaz Belediye Encümenine milr•oS 
n iJ9.o olunur. 

50 ~~ 
Gureba hastanesinde yapılan payyonları? e'j 

Bak Mobilya sütUnünda İstanbul Üniversıt 

••• 

Kom. illlmn . 
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lıaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğüoden: 

Tahmin edilen 30000 lira olan 100 ton to ol Ası<eri 
Fabrikalar umum müdürliiğü merkez satınalma komisyo· 
~Unca 1 haziran 939 perşemQe günü saat 14 te pazarlıkla 
ıhale edilecektir. Şartname 1 lira 50 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
2250 lıra ve 249J numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madde
ltrindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala· 
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile 
llıezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan 

Hepsine tahmin edilen fi atı 61310 lira olan 27 kal~m 
111hhi atat ve malzeme kapalı zaafla eksiltmeye konulmuş· 
hır. Eksiltme 22.5.939 pazartesi gilnü saat 15 te M. M. V. 
Satınalma Ko. dadır. İlk teminatı 4317 lira 50 kuruş olup 
fartnamesi 307 kuruş mukubilinde Ko. dan alınabilir. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

İstanbul Belediyesinden : 
Keşif bedeli 1647 lira 6 L kuruş olan Taksim bahçesin

de yapılmakta olan hela ile diğer kısımlarda yapılacak elek
trik te isab eç1k eksiltmiye konulmuştur. Keşif evrakile 
fartname i Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

lstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka 
Fen işleri Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasile 
123 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 25.5.939 per.şembe günü saat 1 ı, 30 da Daimi En 
CÜaıende bulunmalıdırlar. 

Afyon Belediye Riyasetinden : 
471 lira 70 kuruş muhammen bedelli elektrik tesisatı 

!balzemesi 15 gün müddetle münakasaya konulmuştur. İha
:esi 16 5.39 sah gilnü saat 14 de Belediye.encümeninde yapı-
ilcaktır. Eğreti teminat 1 muhammen bedelin % 1,5 dur 
Şartlarını sair bususatını ôğrenmek istiyen her gün beledi
Ytden öğrenebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatte bele
diyede bulunmaları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
l Birinci muhabere alayının binaları ile Davudpaşa kış
llsının tavla müştemilatının elektrik tesisatı için malzeme 
'•hı:ı alınacaktır. P::ızarlığı 12.5.939 cuma günü saat 1 t,30 
da yapılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklı
da J<omutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri. 

Ünye Belediyesinden: 
. Muvakkat kabul heyetinin Ünye belediyesi elektrikte-
81•atında tesbit ettiği noksanların ikmal ve islabi işi ~8.4.39 
2iirıünden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarıl
Iıııştır. 
Q Keşif bedeli 1207 lira 55 kuruştur. Muvakkat teminat 

l lira olup malsandığına yatırılacaktır. 
l İhalesi 18.5 939 tarihine gelen perşembe günü saat 
5 de Belediye encümeninde yapılacaktır. 

b Keşif mlifredatını vesair evrakı isteyenler her gün 
tlediye dairesine müracaat. etmeleri ilan olunur. 

~nsucat-Elbise-Kundura-Çaınaşır v. s. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden : 

Ciıı,.i Mikdarı Eksiltme günü 

"-..... -- --------· 
Si,il elbise 185 takım 15.5.39 pazartesi günü saat 14 

Yukarda mikdarı yaz1h sivil elbise eksiltmeye konul· 
:uştur. isteklilerin gösterilen gün ve saatte Emniyet mil
lirlüğfinde toplanan komisyona gelmeleri. 

• • • Elde mevcud nümunesine ve şartnamesinde yazılı 
~'sıfları dairesinde zabıta memurları için azı 4500 çoğu 
70() metre yazlık elbiselik krem renkte keten kumaş ka

l>alı zarf usulile 26.5.939 cuma günü saat 1 1 de münaka· 
''Ya konulmuştur. 

Behe metrosuna 108 kuruş fiya• biçilen kumaşa ait nü
"1\lneyi görmek ve şartnameyi almak isteyenlerin umum 
lbüdürlük satın komisyonuna müracaatları. 
~· Eksiltmeye girmek istiyenlerin 384 lira 75 kuruş te
tt.'llat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif mek
tırlarını ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya
ı.a-' belgelerle birlikte eksiltme günü saat 10 a kadar ko-

111ona teslim etmeleri. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

~Qmun•lİ vo;hile 150 adet iş elbisesi alınacaktır. Mu· 

Münaku 

hammen tutarı 750 lira olup ilk teminat miktarı 56 lira 
25 kuruştur. 

Pazarlığı 12.5.39 cuma gfinü saat i 1 de vekAlet sabn 
a1ma komi · 'ln•,nda yapılacaktır. 

Nümunesi komısyonda görülebilir. 
İiteklilerin ilk teminat makbuzlariyle belli gün ve sa· 

atte komisyona gelmeleri. 

Kereste, tah a ve saire 

Sümer Bank Umnmi Müdürlüğünden 

30.6.939 tarihinde İzmit kağıt fabrikamız iskelesi üze• 
rinde teslim şartile: 
Ana hat için: 2800 Adet Normal Tıavers 

9J ,, Makaslık ,, 
Dekovil battı için: 2000 ,, Normal ,, 

90 ,, Makashk ,, 
Kapalı zarf usuliyl; mübayaa edilecektir. Eksiltme 29 

Mayıs Pazartesi günü saat 15 Ankarada Sümer Bank Umu
mi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi Sümer Bank İstanbul Şubesi ile 
Ankara Umumi Müdürlük Ticatet servislerinden talep etme· 
leri. 

İnhisarlar Çnmaltı Tuzlası Müdürlüğünden! 
Tuzlamız için muhtelif eb'atta 24.228.4 metre mikabı 

çıralı çam kerestesi satın alınacakhr. 
Mabammcn bedeli 42 lira olup muvakkat teminatı 76 

lira 32 kuruştur. 
Şartname eb'at listesi ve nümunesi müdürlüğümüzden 

alınabilir. 

Taliplerin ihale günü olan 26.S.939 cuma günü saat 
14 de müdüriyetimizde toplanacak komisyona teminat ak
çelerile b:rlikte müracaatları. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Hah v.s. 
,,,_,.,,.,...,,.._._..._ __ ._. ______ --'! ________ ,_,. __ 

İstanbul Univeraitesi A. E. P. Komisyonundan : 

Yapılacak iş Muhammen b. 

Tedavi kliniğine yaptırılncnk mobilya 
Göz kliniğine yııplırılacak tahta mobilya 
Gurab~ hastanesinde yapılan paviyonların 

su snnlrıınlı 

Lira 
1090 
1854 
4431 25 

İhale 25.5.1939 perşembe günü saat 15 le. 

Teminatı 
L. kş. 
81 75 

140 -
332 34 

Yuka.ıda yazılı üç iş Üniversite Rektörlüğünde ayrı ayrı açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

lsteklılerin mobilyalar ıçin en az 1200 liralık bu gıbi işler 
yaptıklarına dair Üniversite Mimarlığından ve su santrali için d~ 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 10,0 O liralık vesika getirmeleri, 
şartnameler her gün Rektörlükte görülür. 

Devlet Demiryolları İşletme U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 89 l lira olan komodin, resim san
dalyası (döner), tabura, iki gözlü storlu dolap, döner ya
tar koltuk ve 4 metrelik çift tahta merdiven gibi ah§ap 
eşya 26.5 9 ~9 cuma güaü saat 10 30 da Haydarpaşa gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu· 
lile satın alınacaktır 

Bu işe girmek istiyenlerin 66 lira 83 kuruşluk muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte ek
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazım
dır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da
ğıtılmaktadır. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

D. D Y alları 2. ci işletme Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Çankırı deposuna 1.6.39 tarihinden 31.5.40 tarihine ka
dar gelecek takriben 17 bin ton maden kömürünün vagon· 
}ardan stok yerlerine boşaltılması ·re stok yerlerinden ma• 
kinalara yükletilmesi ve depo ile civarının temizlenmesi 
işi 23.5.39 tarihine rastlayan salı günü saat J 5 de Ankara' 
da ikinci işletme binasında toplanacak komisyonda ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 5440 liradır. Bu işe girmek istiyen
lerin 408 liralık muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektuplarım kanunun tayin ettiği vesika ve beyannamele· 
rile birlikte tekliflerini kanunun tarifntı dairesinde ayni gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri ikinci işletme kaleminde 
ve çankırı istasyonunda parasız dağıtılmald:adır. 

• * • Ankara deposuna 1.6.939 tarihinden 31.5J)40 ta
rihine kadar gelecek takriben 40 bin ton maden kömürün 
vagonlardan stok yerlerine boşaltılması ve stok yerlerin· 

n .M•11• 1939 

den makinaiara yükletilmesi ve depo ile civarının temizlen
mesi işi 24.5.39 tarihine rastlayan çarşamba günü saat l5 
de Ankarada ikincı i~letme binasında toplanacak komisyon· 
da ihalesi yapılmak üıere kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

Muhammen bedeli 11200 liradır. Bu işe girmek istiyen· 
lerin SJO liralık muvakkat temın~t makbuz veya banka mek 
tublarmı kanunun tayin ettiği vesika ve beyannamelerile 
birlikte tekliflerini kanunun tarifatı dairesinde ayni gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şart· 
name mukavele projeleri ikinci işletme kaleminde parasız 
dağıtılmaktadır. 

Kayseri D. D. Yolları 4 İşletme Müdürlüğünden : 

939 mali senesi içinde Samsun limanına vapurla ıele
cek olan tahminen 12 bin ton kömürün vapurdan aupafan 
olarak alınması ve idare iskelesine nakledilerek supalan 
olarak teslimi knpalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

Bir ton kömürün muhammen bedeli 68 kuruıtur. 

. Eksiltme 31.5.939 çarşamba günü saat 15 te Kayıeri
de işletme Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 612 liralık ilk teminat ver· 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesika ve beyannamelerini 
havi teklif mektuplarını ayni gün saat 14 e kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri veya posta ile jadeli (aabhüdlü olarak 
göndermeleri lazımdır. 

PostJda olacak gecikmeler kabul edilmez. 
liu işe aid ın kavele ve §artnaıne projeleri Haydarpaıa 

Ankara ve Saıuımn Gar Müdiırltiklerinden ve 4 l~letıne Mö
dürliiğünden parasıc. olarak dağılmaktadır. 

l!'l:Jırukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

55 liralık benzinle 45 liralık petrol satın alınacaktır. 
Pazarlığı 15.5.939 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
Isteklılerinin belli gun ve saatte Fındıklıda Komutanlık ıa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

. İstanbul C. Müddeiumumiliğinden ; 
Istanbul Aaliye dairesi için satın alınacak 75 ton Ma

rinlave maden kömürü açık eksiltmiye konulmuştur. Mu
hammen bedeli beher tonun yerine teslimi 13 lira 50 ku
ruştan I012 ~ira 50 kuruş olup muvakkat teminat 75 lira 
93 kuruştur. istekliler şartnameyi tatil günlerinden maada 
her gün Sirkecide Aşirefendi sokağında 13 no. da İstanbul 
Adlıye Levazım Daıresinde görebilirler. Eksiltme 27.5.939 
cumartesi günü saat 11 de Adliye Levazım Daireıinde ya
pılacağı ilan olunur. 

Adliye Vekaletinden : 

Vekalet binek ve hiı.met otomobilleriyle motosikleti için 939 
mali yılı ihtiyacı içın asgari 800, azami 900 teneke benzin açık 
eksiltme ile nhnncnkhr. 

1 - Eksiltme 1.6.939 tarihine tesadüf eden perşembe gün6 
saat 15 de T cmyiz binasında vekalet Leva21m ve Daire MüdQrlDtfi 
odasında t.oplanan Komisyonda yapılaoakbr. 

2 - istekliler bu hususa ait şartnameyi Vekalet Levazım ve 
Daira Mü~ürluğündcn her zaman parasız alabilir. 

3 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 cü maddesindeki 
ı)eraitte haiz bulunmaları şartbr, 

4 - Beher tenekesi 317,5 kuruştan mecmuu için 2857,5 Ura 
bedel tahmin edilmiştir. 

5 - Eksıltmeye gireceklerin mubamm&n bedelin Yo 7 5 tu 
olan 21:> lira nakten veya 2490 sayılı kanunda kabul edil;n ~abvi· 
lab mal sandığına teslim ederek alacaktan sandık makbuzlariyle 
birlikte eksiltme Komisyonunda hazır bulunmaları ilin olunur. 

Müteferrik 

Af) on D. D. } olları 7 ci İ§letme 1üdürlü~ünden: 

Eksiltmeye konan iş : 100.000 parke taşının Çiğıltepe is· 
tasyonuna 5 kilometre mesafedeki Başağaç taş ocaklarından ih
zar ve Ç1ğiltepe istaRyonundıı rampa üzerinde teslimi (Muham· 
men bedel 4000 liradır.) Ekfiiltme şartnamesi i~letme Müdür
lüğünden pıırusız nhnahilir. Eksiltme : açık eksiltme usulile 
13.5.939 cumartesi günü saat 10 da Afyonda 7-inci iıletme 
hına ındaki İ§lctıne Komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat te• 
minat 300 liradır. Ek iltmeye girmek için ikamergAh vesikaıı 
getirmek lazımdır. 

lstanbul Komutanlİğı Satınalma Komisyonundan : 

7 çeşid yapı malzemesi satın alınacaktır. Pazarlığı 16 ma· 
yıs 9'39 sah günü saat 10 da yapJlacak.tır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyona gelmelt'ri. 
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D. D. YoHarı ve Limanlarl İsletme U. İdaresinden : Ankara Bmniyet Umum MüdürlOğünden : 

ıt·ktarı Beheri Tutarı 

Cinsi Markası Eb'adı düzine kilo kuruş Lira kş. 

---- ---- ---- ---- ---

Muhammed bedeli 1053 lira olau 260 adet l 150X700 
m/m eb'adında tel örgülü cam 26.5.939 cuma günü saat 
10.30 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. Fo.ograf camı Havf 9x 12 340 100 340 

" " " 
6x 9 180 50 90 

" 
,, ,, 4 x 6 JOO 45 45 

JJ " " 
13x ıs 30 200 45 

,, ,, 
" 

18x24 20 420 84 

Bu işe girmek istiyenlerio 78 lira 98 kuruşluk muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la· 
:ı:ımdır. F otoanf kifıdı Atfa ı8x24 300 paket 325 975 

Bu işe ait ıartoameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

* • • Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda 
yazılı liç grup malı:eme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 29.5.939 pazartesi günü saat I0.30 da Hay· 
darpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tar fından açık 
ekı;iltme uıulile saten alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı 
muvakkat teminat ve kanunan tayin ettiii vesaikle birlikte 
eksiltme günü ıaatine kadar Komisyona ınüracaatları la
zımdır. 

Bu ite ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

l - Bir adet renkli işler için püskürme makinesi (70X 
100 eb'adında M. A. N. çifte türlü tabı makinesine göre) 
muhammen bedeli l 125 lira ve muvakkat teminatı 84 lira 
38 k•ruştur. 

2 - a adet el teneke Ve HÇ kordon makinesi, 3 adet 

el saç bükme ve bir adet el saç keame makinesi. 3 adet 
kabili nakil tezgih boru mengenesile beraber, 1 adet sa

bit ocak vantil!tôrü 1 adet saç kesmeğe mahsus kollu 
makaı tezgAhı muhammen bedeli 1021 lira muvakkat temi
natı 76 lira 58 kuruştur. 

3 - 21 SO kilo muhtelif kalınlıkta levha amyant. 200 
kilo örülmüş kord amyant, 100 kilo grafitli yağlı dört köıe 
kenevir salmastra, 75 kilo mastik manganez muhammen 
bedeli 1356 lira 25 kuruı ve muvakkat teminatı 101 lira 
44 kuruştur. 

P. T. T. F'abri:.:a Müdürlüğünden : 

Lima demiri ve sair~ beş kalem malzeme açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Muhammen hedeJi 4150 lira, muvnkkat teminatı 31L lira 
25 kuruştur. Eksiltme 26.5.939 tarihine mü a dıf cuma sabahı 

Kontakı filoıi ıo adet 80 8 
Atfa filmi 9X 12 3 paket 135 4 5 
Metol 10 kilo 1000 100 
Hidrokinon 12 " 

750 90 
Sülfit de ıut 69 

" 
60 41 40 

Karbunat depotas 105 ,, 130 136 50 
Hiposülfıt 135 " 30 40 50 
Biıülfit 8/250 125 10 35 
Brlimer depotaı l/700 300 5 25 
Amonyak l ,, 140 ı 40 
Asit a•etik 2 

" 
75 l 50 

ispirto (saf) 1 ,, 125 ı 25 
Siya nur 0/5 300 l 25 
Süblüme 0,2.50 lOoo 2 oO 

Yekun 2037 95 

Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı fotoğraf 
malzemesi 26.5.U39 tarihine müıadif cuma iÜnÜ saat 15 te açık 
eluiltme ile münakasaya konulmuştur. 

Eksiltmeye girmek iıtıyeolerin 133 lira 25 kuruş muvakkat 
teminat makbuz veya banka mekubu ve 2.ıYO sayılı kanunun 2 ve 
J.cü maddelerinde yazılı beliclerle birlikte tayin edilen gün v u
ntte Komi1ı1yona sıelmeleri. 

Haymana Hüktımet Tabipliiinden : 

14.4.939 tarihinde on beş gün müddette kapalı zarf usuliyle ek· 
ı.Htmeye koııulaıı 60 çift öküz.e ihale günü olan 24.4.UJ9 tarihinde 
talip zuhur etmediğinden arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 
40 ıncı maddesi mucibince bir ay içinde hazine menfaatine uyiun 
olmak şarüyle pazarlıkla alınacaiından talip olanlarıo Haymana 
lıükumet tabipliğine müracaatları 

• • • 
8 adet vinç \7aionu alınacakbr; Bak D. D. Y. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

İstanbul Levaıaru Amirliği Satınalma Komisyouundan : 

Cinsi Miktarı T. Bedeli İık teminatı 
Kılo Lıra Ku. Lira Ku. 

saat 10 dadır. lsteldilerin şart ıameyi görmek üzere h~r gün ·-----
eksiltmeye girmek için de muayyen gün ve sa1ttc teminat Anadolu ciheti 
ma"Luzlarile fabrikada müte§ekkil komisyona müracaatları. Yoğurt 22250 3560 00 267 00 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komibyonundan : 

190 ton çubuk demir satın almacaknr. Pazarlığı 15 Mayıs 
939 pazartetti günii saat 15 de yapılacaktır. lstf'klilerinin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

* • • 60968 k.ilo 400 Gr. 20 No. lu demir potrel satm alı
nacaktır. Pazarlığı 16 Maycs 939 salı günü ı:ıaat 14,30 da ya· 
pılacaktır. lstddileriein belli gün ve saatte Fındıklıda Komu 
tınhk Satıoalma komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden ; 

Muhammen bedeli 30400 lira olan dökme boru ve te
fcrrüatt 26.6.939 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe 
girmek istiyenlcrin 2280 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği veaikaları ve tekliflerini ayni t.:ün saat 10 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartname
ler 152 kuruıa Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde satıl
maktadır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komi yonundan ! 

Genel kurmayda mevcud iki bUyDk tekerlekli ve 7 a
det kilçilk yangın söndürme aletlerinin doldurulması pazar· 
lıkla yaptırılacaktır. 

Aletler mahallinde görülebilir. Taliplerin 12.5.939 cuma 
günü saat 11 de Ankara lav. im. sa. al. ko. na gelmeleri. 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdlirlüğü Merkez Sahnalma 
Komisyonundan : 

Sur dahili 
Yoğurt 

~ur harici 
70144 11924 48 894 34 

Y uğun 1588tl 2858 40 214 l8 
i.taubul Levazım Aıuırliğine bağlı ınüessesat için yukarı· 

da miktarları' tahmin bedelı ve temioutl n yazılı yoğurt 26 
Mayıs 939 cuma günü saat 15 te kapalı zarfla alınacaktır. He· 
yt:h umumiyeı1i hır wüteahhıd~ verilebilcccktır. İsteldilerıu ka· 
nuoi vesiıı:alarile b~raber teklif ruektulıJnrıuı ihale saatınden 

bir saat t:vvel Topl.ıantdö Awirlik Satınalma Kowı:syouuııa ver
nıeleri, 

Ankara Levazım Amirliği Satıonlma K.omiıyonuodan 
Garnizon birlik ve müest11Selerı ıhtiyacı için 60 ton patatu 

açık eksiltmeye kooınuılur. 
Tahmin bedeli 4l00 lıra olup munk at teminatı 315 liradır. 
Ekiiltmesi 24.5.939 çarşamb.a günü saat 10 dadır. 

• • • Gıırni.zon birlik ve müe11eseleri ibtıyacı için 23000 kilo 
beyaz peynir K Z. eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 10350 lıra olup muvakkat teminatı 975 lira 75 
kuruştua. 

Ekıiltme1i 25.5.9J9 perşembe günü aaat 11 de dir. 

Ankara Leyazım Amirliti Satınalma Komiayonundao : 

1 - Harp okulu, baatane, Gedikli okulu ihtiyacı için 5000 kilo 
tcreyajı kapalı zarfla ekıiltme1 e konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7500 olup ilk teminatı 562 lira 50 ku
ruftur. 

3 - Ekıiltmeai 26.5.939 cuma günü ıaat 15 dedir. 

• • • 1 - Harp okulu ihtiyacı için 3600 kilo kaşar peyniri açık 
eksiltmeye konmuflur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2340 lira olup muvakkat teminatı 
175 lira 50 kuruttur. 

3 - Eluıltmui 26.5.'*39 cuma aünü saat l 1 dedir. 

• • • Harp okulu haıtRne, Gedikli okulu ihtiyacı için 10.000 
kilo tavuk kapalı xnrfla eksiltmeye konmuştur. 

2 ·• Muhammen bedeli 6000 olup ilk teminatı 450 liradır. 
3 ·• Eksiltmeıi 2t5.939 çarşamba günü c:ıat 15 dedir. 

Istanbul Adliye Le' azııo Dairesinden : 

------------~---------~ 
!9 mayıs 935 tarihine musadif pazartesi günü ıaat 1~ ~ 

ihale edileceğinden talihlerin muvakkat teminat akçesi olan 1 . 
lirıılık banka mektuhu veyn nakid ve §artnamede yazılı k116 
metle· iizerindı>n i .. tıkrazı dahıli veya Ergani madeni tabfl 
yatırarak yl'vmi mezkurda dairemiz Mubayaa Komisyonuna ~ 
şartname ini görmek istiyenlerin de Cezaevi Müdürlüğüne JJI 
raacatleri ilin olunur. 

Ankara Nürııune Hastanenesi BaştabipliğindeA : 

Miktarı Tutaı ı Muvakkat teminatı 
Cinsi Kilo G. Lira K. Lira K. 

---
Tavuk ve piliç 2700 adet 1620 121 50 
Birinci nevi 
Tereyağı 450 630 47 25 
Sad~yağı 4000 4000 300 -
Zeytin yağı 500 275 20 65 
Tuz 37000 220 116 so 
Kuru bamya 2fl0 275 ıo 65 
Kurn üzüm 900 270 20 25 
Kuru kayısı 600 390 29 25 
Taze banıya 1500 300 22 60 
Semizotu 2500 500 37 50 
Taze fa~ulye 3000 450 33 75 
Patlıcan 6000 900 67 50 
Kabak 4000 400 30 -
Taze Lakla tOOO 100 7 so 
LabJJa 800 56 4 20 
Pırasa ıooo ıso 18 76 
Tııze domnteı 3000 450 33 75 
Limon 18000 adet 900 67 50 
Ispanak 8000 1200 90 -
Pirinç unu 1000 300 22 50 
Şehriye 700 210 ıs 75 
Makarna 1500 450 33 75 
Nişasta 700 210 15 75 
pn 900 108 8 ıo •f 
ihalesi 29.5.939 saat 10-15130 a kadar açık eksiltme ile 1 
lacaktır. 

Birinci nevi 
ekmek 68000 6970 522 75 
Fraacola 5000 750 66 25 
Süt 60000 9000 675 -
Yoğurt 35000 7000 525 - ~~· 
İhalesi 30.5.939 saat lO-J 4,30 da kapalı zarfla yapıJarJ 
Soda 3000 210 15 7~ 
Sabun 7500 2850 213 75 
Domates salçası 400 120 9 00 
Kuru fasulye 2500 375 28 13 
Patates 20000 1400 105 -
Kuru soğan 4000 280 21 -
Y umurla 25000 adet 500 37 50 
Mercimek 350 56 4 20 
Nohut 1500 210 15 75 
Toz sekeri 12000 3120 234 -
Kesme şeker 1000 320 24 -
Pilavlık pirinç 15000 3900 292 .. 50 

'na 
'4lt: 

~: 
"it. 

~~ 

~~ 
'<l.J 

' 

Lapalık (Jİrİnç 5000 1100 82 50 
İhalesi 31.5.939 saat 10-14, c kadar atık ıksiltme il• ' 
pılacak tır. f 't 

1 - Ankara Noınune Hastaneılntn 1939 malt yılı•' v~ 
erzak mikdarlarile tutarı ve muvakkat teminatı ve ihale ' O' 

ve saati yukarda gö~terilmiştir. isteklilerin yeni yıl Ticare'111; 
dası ve ikası ve ilk teminat makbuzu ve Ticarethane o• ., 
hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekAletnamelerİ}'1~1:; ~1-
likte ve kapalı zarfların 2490 sayılı kanunun tarifatı d•

1 ~' 
dd bazırlıyacaklıırı tektit mektuplarını Lelh gün ve ıaattt.ıl l ~ 
saat evvelint! kadar Nüm une Hastanesinde müteoekkil ~o ~ 
Yona vermeleri. i 11 .. 

N~ııı.. "'(( 
2 - Şartnameleri görmek istiyenler her gün " 

Haıtımesi idaresine miiracaat etmeleri. ~' 
Çorlu Kor Satınalma Komiıyonondan ! ~ \ ~ 

Çorlu insan ha tanesi için 50 bin kilo yo~urt kaP9!1 ~~ 
uıulile eksiltme~i yapılacaktır. İhalesi 29.5.939 Pazartt51 ;J 
saat 15 dedir. llk pey parası 507 lira olup oartname ve e~ ~./ 
görmek istiyeuler her gün Çorluda Kor satınalma koı:Di•1° 
müracaatla görebilirler. I \, 

* • • Çoıluda insan hastanesi ihtiyacı için 60 bin 1',il; f ': 
kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktar. ihalesi 29.5·3,tlf ~b 
zartesi günü saat 16 dadır. l~k pey parası 517 lira SO 1'ÇotJl ~~ 
lup şartname ve evsafını görmek iıtiyenler her gün t '> 
kor Satmalma komisyonuna müracaatla görebilirler. ~ 

Sıvns Müddeiumumiliğinden : . ,i~ \1 

Sıvas ceza evinin 9-tO senesi mayıs nihayetine kadar b;;,o" 
ekmek ihtiyacı beher çifti 960 gram hesabiyle en a:& 135 ı•·; l 
çok 160000 kılo olarak alınacak olan ekmek çartıda ıatıl•~, ~ ·" 
nui ekmekten ve belediye nark.ı üzerinden tenzilatla ~b~' f".J \) 
mek üzere l l.5.939 tarıhinden itibaren kapalı zarf usulı1 1,6 ~ 

Tahmin edilen bedeli 1425 lira olan 15 ton kaolin ku 
mu milteahbid nam ve Hesabına Askeri Fabrikalar umum 
mUdtırlüğü merkez satınalma komisyonunca 27.5.939 cumar
tesi gllntı saat l 1 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart 
name paraıız olarak komi yondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan 106 lira 88 kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 •e 3 maddelerindeki vesaikle komiıyoncu olmadık
larına ve bu işle alAkadar tüccardan olduklarına dair Tica· 
ret odaıı vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona mü· 
racaatları. 

Muğla Ce\a Eviniu 1.6.939 tarihinden ] 6 .940 tarihine ka
daı bir :ıenc1iıı; tahminen 988.c.O Kilo ekmek ihtiya~ı kapah <&ıırf 

usulile olbabdaki şartnamesi mucibince ınünakasaya çıkarılmış· 
tır. 

gün müddetle münakasaya konulmuttur. Talip olanlanP % 11 1 ~ 
ıabiyle teminatı muvakkate ve banka makbuzu ile haı.lr•1111~~ ~L.,1 
perşembe a-ünü saat 14 te Sıv&1 Cumhuriyet Müddeiuıııuıs> ,~ \~I 
resinde müte~ekkil Komisyona ve daha ziyade maluaıat alO' hJ 
yenlerio cezaevi müdüriyetine mürac:aatları ilio olunur. 
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et poulds, beurre, huile d'olives, 
"1. taiıin et abricob aeca. combeau:ır; 

•ı : l J lob, macaronia, vermicelleı, 
"-idotı et farioe 

lrıDıreole, lait et yoırbourt 
.. ade, pomme de terre, ıucre en 

t.•dre et earre et riz: 

Pli cach. 
,, 
,, 

Publique 

" 
PU cach. 
Publique 

a la surenchere 
ı, armoirea articlea de menuiıerie Publique 

tt diy, autrea articlea: 100 lota 
-.,.que Ford (aj.) 

: 3356 k. (aj.) 
de eonıtr. : 100 m3 Publique 

Ylkıak Ziraat &mtitflsl Rekt6rJGfilndea : 

l - Kuramumuz talebe ·ye mGıtabdemininia 1 ha:airan 939 
aı lllayıı 1940 tarihine kadar bir aenelik iaıeJeri aıatıda gC>ı· 
· • l:ıere ve kapalı zarf uıulile eksiltmiye konulmuıtur. 
2 - Azami adet Gftnl6k iate Muhammen bedeli 

,,585" talebe ,,54" kunt 105,329,70 
" 10• muid ,,54" " 1,971,00 
,, 150" mhtabdemln ,,30• ,, 16,425,00 

12.1,725,70 
lıerindea beherinin ıünlGk İafelerinin 1 haziran 939 tarihine 
lf perpmbe giinl ıaat 11 de Rektörlük binaıında müteıekkil 

1•1oada ih11lnl yapılacaktır. 
. 3 - Mav.klrat teminat 7431,30 lir11dır. Teklif melrtubları ihale 

•ıı bir saat evvel kabul edilir. 
4 - Fazla izahat ve perauz: şartname almak isliycmlerin En· 
Daire MGdGrlGtlne mGrecaatleri. 

41akara Levazım Amirliği Satıualma Komisyonundan : 

'Y&ı ton sade yq kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
\~in bede!i yüı Lin lira olup ilk teminatı 6250 . liradır. 
\ıltıneıi 25 ınsrıs 939 perşembe günü saat 15 te dır. Ka· 'il 2 n 3 iincii marldeJerinde i~tenilt•n belgelerile beraber 
~ lün ve saatind~n bir _saat P.YVe) tr.minat ve teklif mek· 
\..lrını Ankarada Levı. Amirlıği ~atınalma Komisyonuna 
"'~leri. 

Burıa Cumhuriyet Müddeiumnmiliğinden : 
. 8tıraa ceza evinin 939 ıenesi haziran iptidasından 
tıı 940 gtlnüne kadar 930 mali yılı zarfında B~rsa. Ce· 

'tinin ekmek ihtiyacı aşağıda yazılı şartlar daıresınde 
l Zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıftır. 

\ . Safi bu~day unundan yapılmak ve Belediyenin . pi yas~· 
\L!~iQci nevi addedeceği ekme~ten olmak ve . ~ynı. şeraıt 
~de pişirilmek üzere beben 960 gr.am ı.tibarıl~ her 

1çiıı en aı 300 en çok 9)0 ekmek teslım edılecektır. 
tk.nekler her gün ıababları saat 9 da Ceza evine tes
'dilmiı olacakbr. 
~ l•lafı ve mikdarı . göıte~ilen ekmeğin r~yi~i hazırası~a 
4 1'a11bammen bedelı üzennden ahnmaıı ıktıza . eden % 
~1'ainat akçesi 1977 lira 9.J kurut olarak tespıt olun-

r • 
. l't•inat: Banka mektubu veya Malsandığına yatırılan 

••ya tabYilAta aid nakid veya ayniyat makbuzunun 

~le 24.5.939 çarfamba glntidftr, ıaat 16 da. 
~e Bursa C. M. Umumiliğiode yapılacaktır. 
l'.Ubler teklif mektublarını ve teminatlarını ayrı ayrı 

• koyarak 24.5.39 da Bursa C. M. Umumiliğinde 
llacak komisyona saat 16 ya kadar vermeleri lazımdır. 

'-llddet geçtikten ıonra yapılacak teklif 1er kabul ediJmi· 
~r. 
"1 huusa aid masraflar ve ilAn 6cretleri alıcıya aid 
lctır. 
lt.ııuni evsaf ve ıeraiti haiz olup da münakasaya iıti
'hııek istiyenler fula malumat almak ve şartnameyi 

it anlamak tızere Buraa C. M. Umumiliğ'ine veya Bur
(1._ Evi Direkt6rlöğnne miracaat etmeleri ilin olunur. 

l.t.ııbul Komutanlığı Satınalma Komisyonnundan : 
Çatalca müıtahke• mevkiine bağlı birliklerin ih· 
olan 7200 kilo ıaloı kabağı ile 7200 kilo taze fasul· 

'-tııı alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 25.:>.939 per
ıtlnfi saat 15 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 

liradır. lk teminatı 79 liradır. Şartnameıi her glln ko 
01acla ı&rtllebilir. lıteklilerinin ilk teminat makbuzu ve· 

'-'lctublarile 2490 .. yılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde 
• .. ikalarile beraber belli ınn ve ıaatte Fındıklıda 

ık Satıaalma komiıyonuna gelmeleri. 

• • • Haydarpata Hutanesi için 1500 tane pilicle 4000 
ı_tuk ıatın alınacaktık'. Açık eksiltme ile ihaleai 26 

939 cuma gtınü ıaat 14,30 da yapılacaktır. Muham· 
~rı pilicin 600 tavuğun 680 l~radır. lık temi.~tları 
:"'ciır. Şartnameai her glln komııyonda görülebılır. ls
'riııi11 ilk teminat makbuza veya mektublarile 2490 

k1Q11111111 2 •• a maddelerinde yuılı veaiblarile be· 

507 -
517 50 

Müoak.ua lfazetesı 

Com. Ach. Corpı Armee Çorlu 

" 
,, 

Procureur GEn. Sivas 
H6pital Mod~le Ank. 

" " 

" 
,, 

,, " 

Dir. Fabr. Tabacı Moaop. Samınn 

Defterdarat Samsun 
Dir. Fabr. P.T.T. 

127 50 Exploit. Foret Etat Bell'l'ade 

29-5-39 15 -
29-!l-3P 15 -

1-6-39 14 -
29-5-39 10 -

29-5- ~9 14 -

30-5-39 10 -
31-5-39 10-

22-5-39 9 -

12-5-39 14 -
19-5-39 15 -
25-5-39 ı 1 -

raber belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
komiıyonuna gelmeleri. 

Haydarpaıa hastanesi için 7000 kilo ıüt satın alına. 
caktır. Açık eksiltme ile ihalesi ~3 mayıı 939 ıalı günü sa 
at 14,30 da yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuzu veya mek
tublarile beraber 2490 ıaydı kanunun 2 ve 3 madelerinde 
yazılı vesikalarile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• • • Gümüşsuyu hastanesi için 2U bin kilo süt satın 
alınacaktır. Açık ekıiıtmo ile ihaleıi :13.5.939 salı gilnQ ıa· 
at 14 te yapılacaktır. Muhammen tatarı ~2UO liradır. lık 
teminatı 165 liradır. Şartnameıi her gün komı•yo11da gö
rülebilir. isteklilerinin ilk teminat makbuzu veya mektubla
rile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesika
larile beraber belli gün.re sa.ıcte Fındıklıda Komutanlık 
Satıaalma komisyonuna gelmeleri. 

b) YEDEL - R 
te!l!!t •W 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden: 

3356 kilo grafite talip zuhur etmediğinden arttırma· 
sının on gün temditle IU.5.939 tarihine rastlıyan Cuma K"Ü· 
nü ıaat 15 de yapılacağı ilin olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
Terekesine manKemece el konulan Ö1Ü Danyel Ohanes· 

yana aıd lstanbul i''incancıiar Selamet matbaasında buJunau 
ve mahkemece tespit .:dilen matbaa makineleri alit ve •· 
devatı 2ı.5.939 tarihine müıadif pazartesi günü saat 15 te 
mahallınde satılacaktır. 

Müzayedeye ıştirak edenler muhammen kıymetin . % 
7 .~ nııpetıııde pey akçesi verecekler ve ihale vukuunda sa· 
tıı beae1i tamamen ödendikten başka pey akçesı teminat 
olarak alıkonulacaktır. 

Muıterüer ihale edılen malları en çok bir haf ta zarfın
da kaldırmaiıa mecbur olup kaldırmıyanlardan yevmiye 
beş !ira tıesabıie tutarı teminat akçeıinden kesilecektir. 

lıtekliierin yukarıdaki şartlar daıresinde müzayedenin 
yapılacaiı iÜn ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

İıtanbul Belediyesinden : 

Muhammen bedeli 4000 lira olan Tepebaşı bahçesindeki Gar
denbar binuıoın ankuı aatılmak üzre açık artırmaya konulwu,tur. 
Şartnameai Levazım Müdurlüğüode ıörülebilir. istekliler 2490 ayı
lı kanunda yaz.ılı veıika ve 300 liralık ilk temioat makbuz veya 
mektubile birlikte 25.5.ll~ Pertembe aünü ıut 14,.lU da Da.imı 
Encümende bulunmalıdırlar. • 

2 L 55 § ' -· EWI 22 • f Bir 

Müteahhitlerin Takvimı 

Cuma 12.5.939 

Muhtelif ete (Aık. Fab.) No 1005 
Can kurtaran yeleli (M. M. V.) No 1009 
Sömikok (lahisarlar U. Müd.) No 1021 
Kapıcı oduı ve duvar iuş. (Aok. Beled.) No 1037 
Torbalık bez (Aık. Fab) No 1037 
Ekmek, et, pirinç, aad.ayağ, :ıeytan Y•tı, aabun. teker, nohut, fuu-

l1a va ıaire (Çanakkale Deniz Komut. SAK.) No 1038 
Hırdavat malzem .. i (Aak. Fab. lıt.) IOJS 
Muhtelit kırlaaıye (İıt. Elektrik U. Müd.) No 1039 
Otobüı karne v_, biletleri baatırılmaıı \Ank. Beled.) No 1039 
Fatih okul biauı tamiri (İat. Maarıf Müd.) No 1040 
İnhisarlar mamulatı nakli (Ank. İnhiaarlar Batmüd.) No 1040 
Fuulya, kabak, hıyar (Tophane Lv:ı.) No 1041 
Mecra büzleri için kalıp (Ank. Beled.) No 1041 
Boya v. ı. malzeme (Güm. Muh. Gen. Komut.) No 1041 
Mazot ve makine yağı (Dikili Beled.) No 1041 
Mazot (Ank. Beled.) No 1041 

(Devamı 6 inci sayfada) 

l J Ma111 1939 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri af&ğıda ya
zıla muhtelif cins vinç vagonu ayrı ayn ihale edilmek ıuretiyle 
27.6.1939 Salı günü saat 11 de sıra ile Ankarada İdare binaıında 
kapala :r:arfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı mikdarlarda teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 10 a 
kadar Komisyon Reiıliğine vermeleri lizımdır 

Şartnameler 425 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpap 
veznelerinde satılmaktadır. (3190) 1-4 
Ekıiltme Eşyanın cinai Kalemin Muhammen Muvakkat 

No. sı miktan bedeli teminab 

1 
2 
i 

6 toDluk vinç Vaionu 
25 
100 " 

" 
" 
" 

6 
1 
1 

Lira Ura 

150.000 
85.000 

125.000 

8750 
5300 
7500 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Gin•i Miktarı 1 metre1inin tab- Muvakkat teminatı 

mini fiyab L K. 

----------
Renkli cilt bui 2210 m. 46 k. 76 25 

2.5.939 ııalı ııünü aaat 15 de açık ekalltmHİ yapılacak olan 4 
muhtelıf renkte cilt bezi için iltekliler mOddetin ullfını Ye bir 
rengin tamamının bulunamıyautını ileri ıtlrerek mClaalraaadaa el 
çekmiş olduklarından bu ihtiyacın açık eksiltmHinln 15.5.939 pa• 
zarteıi uat 15 e bırakıldıtı ilin olunur. (3024) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri C.H.P. İlyönkurul Baskanlığindan: 

1 - Ekliltmeye konulan iı. Kayıeride yapılacak balkeviaia ıat. 
hız:emine kadar temel hafriyatı ve inıaatı yapılmakta oldutu cihet• 
le uthı zeminden itibaren binanın heyeti umumiyeainin intaab ek• 
ıiltmeye konulmuıtur. İnıaabn heyeti umumiye.inin bedeli keıfi 
127749 liradır. Su bedeli keıiften aathı zemine kadar yapılan temel 
hafriyat ve inşaat keşifnamedekı niıbet üzerinden tenzil edildikten 
ıonra geri kalan kıımın heyeti umumiyeıi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait ıartnameler ve evrakı saire ıanlardır. 
A - Eksiltme prtııamesi 

A. B. - Ekıiltme şartoamuine ek ıartname 
B - Mukavelename projeıi 

C - Bayındırlık işleri Genel şartnamesi 

D - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli ; metraj cet·nli 
E - Proje ve aair evrak 

İsteyenler bu prtnemeleri ve enakı 1aireyl Kayseri parti ba .. 
kanlığında ıörebilirler. 

3 - 29 Nisan 939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksil· 
tmeye konulan bu kurağıo ıhaleıi 10 mayıı 939 perşembe pnü aut 
11 de Vilayet parti Merkezinde iıyönkurul tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

5 - Ekaıltmeye ittirak edebilmek için Nafıa Müdiirlütünclea 
almmıı ehliyetname ile cari aenenin ticaret oduı vesika11nı ibraz 
etmui ve bir möhendiı veya fen memuru iltibdam ; eylemesi tut-
tır. 

6 - Muvakkat teminat miktan 8500 liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukarda yazılı gOo ve saatten bir saat 

evveline kadar Parti Bafkaolafına makbuıt mukabilinde nrileeeldir. 
Poıtada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (300J) 4-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine otuz dokuz: kuruı kıymet biçilen 64512 
metre vasıf ve örneğine uygun yatak ve yastık kılıflık bea kapa· 
h zarf usulü ile 17.5.939 çarıamba srünü saat 10 da satın alına· 
cakhr. 

2- Şartnamesi 129 kurut karııhtında Komiıyondaa alıaabile
c:ek olan bu eluiltmeye girmek isteyenlerin 1887 liralık ilk temi
nat banka mektubu veya vezne makbuza ile tarbıamede yazılı 
belgeleri muhtevi teklif mektuplannı belli gGn Hat dokuza kadar 
Komiıyona vermit olmalan. (1566) (2946) 3-4 

Taklit hiç bir zam•D 
aslının yerini tutamu 

MUNAKASA 
OAZETESI 
Rakipsizdir 

Kiralık ve satılık depo 
Galatada Karaoğlan sokağında tramvay caddesine 

20-30 metre mesafede ve iki ıokak yerinde, halen 
makine ardiyesi ittihaz edilmiı olan, 100 metre murab
baı ( IOX 10) vüs'atinde, kubbeli klrgir bir bina satılık 
veya kiralıktır. 

Arzu edenler İdarehanemize milracaat edebilirler. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimatiE 

A) Adjudications au Rabais 
Constructlono - R6paratlons - Trav. Publtcs-Mat6rie1 d 

Conllr. de~ôt de petrole a Lüleburgaz 
Repar. hangar de foia et paille iı Ayazağa 

Publique 
,, 

3570 -
2067 73 

Caution. 
provisoire 

Ueu d•adjudication et du 

Cnbier des Cbarıes 
Jours Heures 

Municip Lüleburgaz 23-5-39 16 -
156 - Com. Acb. Comm. Milıt. lat. Fındıklı 2~·5-39 11 -

Prodult• Chlmlqu s et Phnrmac utlques-lnatrum nts Sanltalr s-Four,~.!!~.r pour Hopltaux 

Articlea sanitairea : 27 lots (Cah. eh Pli cach, 61350 - 4317 50 Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 22-5-39 15 -
p 307) 

t Materlel) 

C4blu ıi 2 et 4 rbeophoreıı avec iso ation Pli cach. 7173 ~ 537 98 Dir. Gen. Eleclr ist. 9-6-38 15 -
en caoutcbouc 

Fila et cordons avec iıolation en caou- Publique 3544 75 265 86 
" 

31~ 15 -
tchouc 

Hablllemcnt - Cheıussuros - Ttssus - Culrs 

Habits ciYil• : 85 complets 
Etoffe en Jia couleur ereme : 4700 m. 
Habits de travail: 150 p. 

Pli cach. le m. 1 08 
Gre iı gre 750 -

Bola de Constructlon, Planches, Poteaux ete. 

Boia de constr.en bois resineux: 2 t.223.4 m3 le m3 42 - · 
Treverns de voie normale : 2SOlJ p. - id. Pli cach. 

pour aiguillcs : 90 p. • ld. normales 
pour voie Decauville : 2000 p. • id. 
pour aiguilleı : 90 p. 

Tranaport - chargem nt • d6ch rgem nt 

Tranaport houılle : 12000 t. 

Combustlble Cerburant - Hulles 

B~nzine et petrole 
L'adjudication concernant l'achat de 128 t. 

de benzole iı ete ajournee 
Cbarbon de terre marialave pour palaiı 

judice lst. : 75 t. 
Benzine : 800-900 bidona 

Dl vere 

Materiaux de conıtr . : 7 lota 
Vagon ıırue de 6 tonnea : 6 p. 

,, n de 25 n 1 P• 
• ,, de 100 ,, 1 p. (Cah. clı. 
pour les lroia groupes P. 425) 

Sable: 100 m3 
Grille : 40 p. 
Verrea et papier de photos, filmı de Con

taxe et Agfa, methol, ammoniac et 
autres articles de photoırraphie 

Vitre treHee de fil de fer : 260 p. 
Macbioe foulante : 1 p. 

,, pour fer blanc, tôle et cordon : 
3 p. - ld. pour tordre la lôle : 3 p. -
cisaille pour tôle : 1 p. - machine ou
til mobile : l p. • ventilateor de fo· 
yet fixe : 1 p. • machine cisaille pour 
tôle: 1 P• 

Amiaate en plaque: 2150 k. • corde en 
amiante : 200 k. • aalmastre en chan
vre : 100 k. - mıınganhe·mutic : 75 k. 

Rempliaage pelitt extincteurs d·incendie: 

7 P• 
Sable de caolin: 15 t. (aj.) 
Poutrelle en fer : 60963 k. 
Barre en fer : 190 t. 
Fer lama ete. : 5 lota 

Provlalons 

Avoine 
Fromage blanc: 23 t. 
Haricots aecs : 45 t. 
Nourriture annuellc des eleves et du per• 

sonnc.I de l'loıtitut Aıricole 
Avoine 
Blh concasıeı : 5 t. 
Soude: 3 t. 
Paio pour leı penitencier de 
Beurre : ıco t. 
Y oghourt : 22250 k. 

15880 k. 
,, 70144 k. 

Sucre en poudre : 9 t. 
Beurre : 5 . t. 
Fromage kacher: 3600 k. 
Poulcı: 10000 p. 

Samsua 

Pli cacb. la t. O 68 

Gre a gre 100-

Publique la t. 13 50 

• le bid. 3 17,50 

G1'e a gre 
Pli cacb. 150000 -

,, 

Gre a gre 
,, 

Publique 

,, 
" ,, 

,, 

Gre iı ııre 

85000 -
125000 -

300 -
480 -

2037 95 

1053 -
1125 -
1021 -

1356 25 

Pub\ique t425 -
Gre i ıır~ 

,, 
" 

Gre a gre 
Plı caoh. 

Pli cacb. 

Gr6 a ıre 
,, 
,, 

Pli cacb. 
,, 
" 
" 
" Gre a ııre 

Pli caclı. 
Pl;blipue 
Pli cach. 

4150 -

4268 -
10350 -

105329 70 

3348 -
575 -
180 -

100000 -
3560 -
2858 40 
ı 194 48 
2367 -
7500 -
2340 -
6000 -

384 75 
56 25 

D.r. Surete Ank. 

" " Com. Ach. Min. D~f. Nat. Ank. 

15-5-39 14 -
25-5-39 l l 
12-5-39 11 -

76 32 Dir Mooop. ialine Çamaltı 
Dir. Gen. Sümerbank 

26-5-39 14 -
~9-5-89 15 -

612 - 4eme Expl. Cb. de fer Etat Kayaeri at-5-39 15 -

75 -

21~ -

8750 -

5500 -
7500 -

45 -
72 -

133 25 

78 98 
84 38 
76 38 

101 44 

106 88 

31 l 25 

649 20 
975 75 

7436 30 

44 -
13 -

543 75 
6250 -

267 -
214 38 
894 34 
178 -

562 50 
175 50 
450 -

Com. Ach. Comm. Milit. lst. Fındıklı 15-5-39 1 l 
Com. Ach. Min Def. Nat. Ank. 

Procureur Goa. lıt. 27.5.39 l 1 

Ministere Juıtice Ank. 1-6-39 16 -

Com. Ach. Comm. Milit. lst. Fındıklı 16-5-39 10 -
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 27-6-39 11 

Caisset Haydarpaşa 
,, 
,, 

Com. Perm. Munlcip. lat. 

" ,, 
Dlr. Geo, Surde Ank. 

,, 
" 

27-6-39 11 
27-6-39 11 

12-5-39 14 30 
12-5-39 14 30 
26-5-39 15 -

lere E:ıpl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 2S.5-39 tO 30 
" ,, 29-5-39 1 o 30 
" ,, 29-5-39 1 o 30 

" 
,, 29-5-39 1 o 30 

Com. Ach. lnt. Anh. 12-5-39 11 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 27-5·39 11 
Com. Ach. Comm. Milit. lat. F111dıklı 16-5-.19 14 30 

" " 15-5-39 15 -
Dir. Fab. P.T.T. lııt. 26·5·39 10 -

Com. Acb. lnt. Tophane 
Com. Ach. lnt. Ankara 
Com. Ach. Div. Vize 
RıcteÜr laılitut Sup. Airİcole 

Com. Acb. Comm. Milit. Fındıklı 
Com. Acb. Surveıl. Douaa. ist. 

,, 
Procureur Gen. Samsun 
Com. Acb. lnt. Ankara 
Com. Ach. lnt. Tophane 

,, 
" ,, ,, 

,, 

Com. Ach. Surveil. Douan. lst. 
Com. Ach. lnt. Ankara 

" 
,, 
• 

12-5-39 15 -
. 25-5-39 11 -

15-5-39 
1-6-Jg 11 -

11-5-39 
ıı.5.39 

12-5-39 
22-5-39 
25-5-39 
26-5-39 
26-0-39 
26-5-39 
12-5-39 
26-5-39 
2&.5-39 
24..S-39 

15 -
14 -
14 30 
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
il -
15 -

(Lire la ıuite on 3~me pare) 

(6 inci sayfadan devam) 

Yaya kaldırımı inş. (İzmir İnbis. Başmüd.) No 1042 
• Boş teneke (Ank. Lvz.) No 1044 
Beton yol inş. (İzmir Beled.) No 1043 
Hint yağı (Türkkuşu Gen. Dir) No 1044 
* Karı~ık kömür (İzmir Ormıın Müd.) No 1043 
Mezbaha etraf duvarı inş. (Af yon Beled.) No 1046 
içme suyu Tuzla için (Konya İnhis. Ba4müd.) No 1049 

1
()50 

• Teneke, çuval, sandık, kavanoz, şişe (Tophane Lvz.) N° 
Çelik kürek (Sivas Nafıa Müd.) No 1050 
Laboratuvar dolnbı (İıt. Erkek Öğretmen okulu) No 1052 
Bulgur (Güm. Mu~. Gen. Komut.) No 1052 ,~-
Yapı mı:ılzemesi (lst. Komut.) No 1052 
Üsküdar 22 inci mektebin tamiri (İ,t. Beled.) No 1053 
Bozhane köy okuluna camekan ve sıva (İat Beled.) No 1053 

Beyo~lu 29 üncü mekt. tamiri No ıo53 ıtt' a. " ,, • r-Jo ııı 
Erat çamaşırhanesi yap. (Orman Koruma Gen. Komut. ı.t.) ' 
Duv r yıktırılması list. Def ter.) No 1U53 
Elektrot ve kaynak malzemesi (lıt. Beled.) No 1053 1 
Davutpaşa kışlası tavlasında elektrik teei1atı (ist. Komut.) rJo 
Otobuı bildi !>astırılması (Ank. Beled.) No 1053 
Matbu evrak (laıt. Beled.) No 1053 
Makine yağı (Afyon Beled.) No 1053 
Yem torbası ve _yular (Vize Tümeni) No 1053 
Benzin motörü (Lıt. Beled.) No J053 
Motopomp ,, ,, No 1053 
Deve boynu, rekor bora v. s. (İst. Beled.) No 1053 
Muhabere malzemeıi (lıt. Komut.) No 1053 
Yapı ,. ,, ,, No 1053 
Toz şeker (Gümrük Muhaf. Gen. Komut.) No 1053 
Soda ,, ,, ,, ,, No 1053 
Yulaf (Tophane Lvz.) No 1053 
• Fort otomobili (Samıun Vil.) No 1053 
• Köhne çerçeve domir parmaklık kapı v.'a. (l.t. 

M · mento des 

Vendredi 12.5.939 

Divcrses limes (Fab. Mil.) No 1005 
Col de aauvetage (Min. Def. Nat.) No 1009 

' · Semi-coke (Dir. Gen. Monop.) No 1021 
1 Constr. mur et chombre porticr (Municip. Ank.) No 1037 

. 1 

Toile pr. sac (Fab. Mil.) No 1037 .i 
P · · d · b h ·11 d' l oi• 1 aıo, vı.ao e, rız, eurre, uı e o ives, aavon, ıucre. P ~o 

harıcots ete. (Com. Ach. Command. Marit. Çanakkale) 
Articles de quiocaillerie (F ab. Mil . lat.) No 1038 
Fournit~re d~ bureau (Dir. Gen. Electricitc ltt.) No 1039 oJf 
Impressıoo bıllets et carnts autobuı (Municip. Ank.) No 1 
Repar. bitiss~ ecole a F ati_h (Oir. Culture lst.) No 1040 ıD"' 
Transport artıcles monopolısh (Dir. Pr. Monop. Ank) No 
Haricots, courges, concombreıı (lnt. Tophane) No 1041 
Ca~ibres pr. huses de ~analisation (Muoicip. Ank.) No 1041~1 
Peınture et autres meter. (Command. Gen. Surv. DouaD•) 
Mazout et huile pr. macbine (Municip. Dikili) No 1041 

,, (Municip· Ank.) No 1041 
Constr. trottoir (Dir. Princip. Monop. lzmir) No 10!2 
• Bidonl! vides (lnt. Ank.) No 1044 
Cooatr. route en beton (Municip. lzmir) No 1043 
Huile de ricin (Dir. Gen. Türkkuıu) No 1044 
• Charbon melange (Dir. Foreta lzmir) No 1043 
Constr. mur abattoir (Muoicip. Afyon) No 10t6 
Eau potable pr. aaline (Oir. Pr. Mouop. Konya) No 1049 
• Bidona, aacı, caiıses et bouteilles (lnt. Tophane) No 1()50 
Pelles eıa acier (Dir. Trav. Pub Sivas) No 1050 
Armoire de laboratoire (Ecole Normele lst.) No 105~ 

Ble •oncaase (Command. Gen, SurY. Douao.) No 1052 
Mııter. de. c~ostr. (Co~m~nd. Iat.) No I052 ~o 1 

Conatr. vıtrıne et enduıt ecole Boıhaneköy (\tunicip. fıt.) fil' J 

Repar. 22·eme ecole Scutari ,, ,, ~o 11 
,, 29-eme ecole Beycğlu ,, 1IP" 

Coastr. buanderie milit. (Command. Gen. Prot." For~t•) rl• 
Demolition mur (Defterdarat Ist.) No 1053 
Electrode et materid de ıoudure (MuDieip. lıt.) No 1053 r" I 
lnstall. electr. ecurie caserne 9avutpaşa (Command. Iıt.) 
lmpreasion biletı autobua (M'1nicip. Ank.) No 1053 
lmprime• ,, lat. ) No 1053 
Huile pr. machine ,, Afyon) No 1053 
Saca a fourage et brides (Oiv. Vize) No 1053 
laolateurs, ıraccords, peinture eto. (Municip. lat.) N• ıOSJ 
Motopompc ., ,, No ı053 
Moteur a benzine ,, ,, No 1053 
Articles de correspondance (Command. lst.) No 1053 
Materiaux de conatr. ,, ,, No 1053 

imtiyaz nhibi ve yazı itleri Direktörü : l.aı•U Girit 

Basıldıtı yer : Merkez Baaımevi, Galat• 


