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ÇARŞAMBA 

Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai 

GAZETESİ 

24 Mayıs 1939 

•••••••••• • ••••••••• 

i ELEKTRİK idaresinin O- 1 
• tomatik Sigortalarından 1 

takdırınız. 

Rahat edersiniz 

t::::~r::~:t ~~~:~:~.:.ı 
U.mum Tüccarların ve ~ ü t e a h. h i t t e r i n m e s 1 e ki O r g a n ı d ı r 

Kanun ar, 
icaret 

Kararnameler 
uahedeleri 

Türkiye - Amerika Ticaret Anlaşması 
(Devam) 

\ ~Üoıasil ehval ve şerait altın
tj ılti memleketten her hangi bi

Madde 15 - Bu Anlaşmanın 
hiç bir hükmü, 1 teşrinievvel 1929 
da Ankarada imza edilmiş olan 
Türkiye Cümhuriyeti ile Amerika 

Birleşik Devletleri arasında ticaret 
ve seyriıefain Muahedenametıin

deıı mutevellıd hukuk ve vec~ibi 
ihlal eder mahiyete telakki edilmi· 
yecektir. 

'tt ~alından üçüncü bir memleket 
~ IQ 1tıe olarak diğeri aleyhine indi 

~tltc farklı bir muamele tatbik 
~ ~emek şartile bu anlaşmama 

1'1ı11ııeri : 
1~ l) Amme emniyetine müteal-

' 
~~) Ahlaki veya intani maksat· 

nıevzu, 

~ c) Amme sıhhatini veyahut 
ı"- han veya nebat hayatını hima-
1· 'tt tııahıf, . 

-· d) Hapishanelerde imal edıl· 
't tfyaya müteallik veya 
') Aaayif veya varidııt kanun-

rf " ın tatbiki için alınmış tedabi· 
\it ?10teallik memnuiyet veya 

tıtlere şamil değıldir. 

)\ tdadde 13 - Türkiye Cümhuri
lılt \i. Hükümeli veya Amerika Bir
' Devletleri Hükümeli işbu An
~~. ahkamına mugayir olma-

• "'~• beraber, diğer memleket 
~ ~Unıetince Anlaşmanın müessi
~ni ihlal edici mahiyette le
' .i edilecek her hangi bir ted-

r'I 'ı •llibaı etliti takdirde, bu gibi 
\ •biri ittihaz eden Hükumet, 
,'''.elenin tarafeynce mucibi mem· 
~1l'et tekilde halli hususunda 
,, taraf Hükumetince yapılabi-
\ ı ~ tetcbbüı ve teklifleri naza-

-' 'lıbara alacaktır. Bu gibi teşeb
~ ~e tek.liflerin tebelluğu tari· 
~den itibaren otuz güa içinde 
~lra müteallik hır mutabakat 
~~~ olmadığı takdirde, teıebbua ve 

fi' ~~· fleri yapan Hükumet, sa lif üz
~ 1' otuz günlük müddetin hita
\ ~'o itibaren on beş gün için
~ 'tbu Anlaşmanın tamamını al
~ iÜo evvelden tahriren ihbar 

p10 ~'< fartile feahetmekte ser-
11 ol•caktır. 

.~dde 14 - Türkiye Cümhuri
~ti ile Ameri~a Birletik Devlet
~-t P•ralan ıuasındaki kambiyo 

r .~un, işbu Anlaimanın inızası 
e 41 ~i deki kura nazaran ehewmı-
1•0 ~ derecede tahavvül etmeıi ha-
1 '• iki memleketten hu b ı ri 

liGkume ıi, kurdaki detişikli· 
l i'-'tnıleketin sanayi veya ticare
ıl' larardide edecek derecede 

\ lbtniyetli telakki ettiti takdir
O. ' bu Anlllfmanın tadili için mü

~ teklifinde bulunwakta ıer
l Olacaktır. Bu müzakereler o· 
~ tllolük bir müddet içinde bir 
~•kata varmadıtı takdirde, 

l.t ere teklifinde bulunmuş o
qGkumet itbu Anlatmanın ta-
• 11lı otuz gQn evvelden tahri
İhbu etme tutile feaihdo 
•t olacaktır. 

Madde 16 - Bu Anlaşma Tür· 
kiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan tasdik ve Amerika Birleşik 

Devletlui Reisi tarafından ilan o· 
lunacakhr. 

Bu Anlaşma 5 mayıs 939 tari
hinden itibaren muvakkaten mer'i
yet mevkiine girecektir. Anlaşma 

Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti
nın, Türkiye Büyük Millet l\iecli-

si tarafından Aulaşwamn tasdik e
dıldiğiııi Amerika Birleşik Dev
letleri Hukümetiııe bildıre
ceai ve diğ1. r taraftan da Ame-

rika Birleşik Devletleri Hükümeli
ııiıı, Awerika Birleşlk Devlell.:a·i 
Reiai tarafından yapılan ılam 1 ür
kiye \..:üwhuriyctı Hükumetine 

rumen iş'ar edefıi iÜn kaıi ola
rak. mer ıyet mevkıiae guecektir. 

Anlatma l ,5, 13 ve 14 üncü 
maddeler ahkimı mahfuz kalwak 

şıuüle aşaaıda tasrih oluuan hü-
kumler daıre.sinde feshedilinceye 

k4dar wer'iycl wevkıinde kala1,;ak
tır. iki memleketteu her bırinuı 

lukuweti .r\nlaşmayi Jl kanunuev
vel HIJ~, .:H kanunuevvel lU4U ve-

ya 31 kaııunuevvei 1941 tarihle
rinde ve her aefasuıda ikı ay ev-

velden ldurireıı ihbar etmek ~ar. 

Ule fesheuebılır. Jl birrncıkaııun 

W41 aeıı ııooura, Aıılaşw11, daha 
evvel feıhedılwcuuş olduııu takdır-

de l ,:>, ıd v• l .\ uucv maddeler 
bükiıwlerı mahfuz katmak şarlıle, 

ikı memleketteu biri veya diğeri-
nin Hükuweti t<ırafıudaıı Anlaşma

ya nihayet verwek uiyetiuin diııer 

Hükumete liıldirildiği laı ihten ilı-

baren daha altı ay uıüddede meri'
yet mevkıiııJc kalmakta devaw e
decektir. 

Yukarıdaki maddelerle vaıolunan 
hükümler. tasdik etmek için her 

iki taraf Murahhasları bu Anla~

mayı imza etmişler ve mühürl~

mitlerdir. 

Her ikisi de muteber olmak ü
ıue Türkçe ve İngılizce iki nüsha 
olarak Ankara'd11 l nısan 1939 da 
tanılın edilmiştir. 

(Devamı var) 

mektedir. İspanya ile 936 sene- de fazla ve daha iyi randımanlı o
sinde 1,241,000 liralık ithalatııım; lacağı tahmin edilmektedir. Kuru 
ve 1,034,0UO liralık ihracatımız ol· ve eski mahsul kozanın kilosu 280 
muş iken 937 se r esinde ithalat kuruştur. Yeni mahsulün de ilk 
188,000 ve ihracat 20000 liraya müzayedesine 15-20 gün sonra 
düşmüştür. 93S senesinde ise da- başlanacaktır. İlk satışların 50-55 
ha ziyade teoeuül kaydedilmiş arasında açılacağı tahmin oluomak
ve ithalat 30 bin ve ihracat 3 bin 

1 
tadır. 

lira gibi hiç mesabesine düşınüt-

tür. Yeni bir anlatmanın iki mem· • 
leket arasında eski normal vazi- ltalya yumurta ahyor 
yeti iade edeceği tahmin edil
mektedir. 

---···---
Piyasamızda tetkikat 

yapan Alman iktisat 

heyeti dün gitti 

Son günlerde İtalya fazla mik· 
tarda yumurta ihraç edilmektedir. 
Aynca İtalya için mühim miktar_ 
da arpa, taze halık, kitre, keten 
tohumu ve kağıt kırınbları gönde
rilmiştir. 

Bir müddetteııberi şehrımiıde 
bulunmakta olan Almaııyanın es
ki permi ithalat el ireleri müdürü 
Foget ile beraberinde bulunan Al
man iktisatçıları dün Almaııyaya 

dönmüşlerdir. 

Emin bir membadan aldığımııs 

malumata göre Alman heyetinin 
yaptığı tetkikler sırasında yurdu
muzd n ihraç edilerek almanyaya 
gönd~rilecek Türk mallarının yal
nız bir kaç firmadan mübayaa c
dilmiyerek stoku bulunan müesse
seler ve firmalardan sahn alınması 
lüzumu tebarüz ettirilmi .tir. 

Almanya ile iş yapan bazı wü
eueseler evvelki güu Alman heye
tine Perapalasta bir ziyafet ver- 1 

mi§lerdir. 1 
Ziyafette iki memleket arasın- I 

daki iktisadi münasebetlerin daha 
ziyade inkişafı için temennillerde 
bulunulmuştur. 

~·~-

ipek kozası stoku 

ipek kozası piyasasından alın n 
malumata göre geçen ıened o 
k lmış bir miktar kuru koza sto
ku mevcuttur. Koza ve ipeğe ma
lik olduğumuz halde, bu malların 

ipekli çoraplar için kullanılmamasına 
sebep görülmemektedir Suni ipek 
ıstimalinın terki h kkmda dıı bazı 
teşebbüsler yapılması düşünülmek
tedir. Bu seneki koza vaziyetıni 

ge~ en seneden yuzde 20 nisbetiıı-

a) MUN 

Almanyaya barsak, mısır, ce
viziçi, av derisi, kuzu ve koyun 
d.erileri, yünlü paçavra, yapak, ke· 
pek. Fransaya kitre, çiroz, fındık 

içi, Amerikaya ipek balı, Kanada
ya av deriıi g<Snderilmiştir. 

---49• ...,_... 

Ankara Borsası 
23·5-939 

ÇEKLER 

Londra 5.93 

Nevyork 126.6575 
Pariı 3.3550 

Milano 6.662.5 
Cenevre 28 5450 
Amsterdam 67.97 
Bcrlio 50.8250 

Brüksel 21 56j0 
Atina 1.0825 
Sofya 1.56 
Madrit 14.035 

• 
Varşova 23.8450 

Buda peşte 24.8425 

Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 

Yokohama 34.62 
Stokholm 30.545 
Moskova 23.9025 

ESHA\1 ve TAHViLAT 

Ergani 

Sıvaı-Erzurum 5 
SıYas - Erzurum 3 
% 5 1932 HıtZine tahvili 

% 5 1938 Ha:ı:ine tabvli 

~ AL 

19.15 

19.72 
19.72 
16.75 
95.-

İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Doğanhisar Belediyesinden : 
Doğanhisar nahiyesine getirilecek 4 bin lira bedeli 

keşifli içme suyuna ait 1 kaptaj, 3 maslak, 12 bin metre 
beton borunun çimento, badana ve yerine tefrişi içine uza
tılan on gün içinde talip çıkmadığından 13 5.939 dan iti
baren bir ay zarfında pazarlık suretile· münakasanın yapı• 
lacağı ilan olunur. 

Naha V kAletinden : 

genel ~artname i, vahidi kıyasi fiyat eetveli f Pnni şartname, ah
aap traversle fer İ}at talimatnamesi çimento normu, telgraf 
hattı Ş<'lrtC?ame::-i plfın ve profilden mürekkep bir takım müna
ka!:la e'lfakı elli lira nıukauilinde Demiryollar inşaat dairesindea 
tedarik olunabilir. 

Bu münakasa} o girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma, 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazma mecbur olduk
ları evrak ve vesikaları muvakkat temınatlarım ve münakasa 
tarihindt>n en az sekiz gün evvel reteran larını ve diğer vesi
kalırı ' raptederek vekaletimize verP.cekleri bir isti· 
OH İlP hu iş lÇIO talPp edecekleri ehliyet Telİkala

flllı n fiat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflarını mH

kılr kanunun ve Pksıltnrn şartnamesinin tarifau dairesiııde ha
zılıyarak 12.6.939 t ırıhinde saat ön dörde kadar numaralı mak· 
buz mukabHindP. inşaat dairesi eksiltme komisyonu reisliğine 

t~vdi Ptmiş olmaları lazımdır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonnundan : 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat : 
Keşif bedeli 12300 lira olan yukarıda yazılı inşaat 

a~keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma ko· 
misyonunca 9.6.939 cuma günü snat 15 de kapalı zarfla İ· 
hale edilecektir Şartname 62 kuruş mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 922 lira 50 
kuruş havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ka
dar komisvona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Afyon Liıesi Direktörlüğünden : 

Afyon lisesinde yaptırılacak 4145 lira 13 krş. keşif be
deli elektrik tesisatı 8.6.939 tarihinde saat 15 de komis
yonda ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşifname, şartnameler lise direktörlüğünden ahnabilir. 
Muvakkat teminat 310 lira 88 kuruştur. İsteklilerin şimdiye 
kadar buna mumasil işleri yaptıklarına dair ellerindeki ve
saiki bağlı yarak ihaleden 8 gün cv11 ~l vilayete istida ile 
müracaatla alacakları vesika ve ticaret odası kayıt vesi· 
kasile lise komisyon reisliğine. müracaatları. 

Çankırı Bebdiyesinden : 

lhalei bt'iye~i 16 5.939 tarıhinde icrası mukarrer olan 
bdediye en ti la } oıı malzemesine talip çıkmadığı cibetle pa· 
zarlığa bırakılmıştır. Talıp olanların Çıınkm beledıye::ıine mü
racaatları ilan olunur. 

• • • 
Kesci enversör ve enterüpU5r ve teferruab alıoacakbr : Bak 

İst. Elektrik i,leri U. Müd. ilanlarına. 
S T ±t& b&&&t2f!Z23 4111 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Askt ri Fabrikalar Umum Müdürh.iğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bPdeli 15.000 lira olan 50000 metre tor· 
ı baiık bez A keri Fahrikalar Umum Miidiirlüğü Merkez Sa· 

l lınalma komi::ıyonunca 14 6.1939 çarşamba günü saat 14 te pa
zarlık! i~ale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan Vt rılır. Taliplerin muvakkat teminat olan 1125 lira ve 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaıkle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alftkadar tüccardan olduklarına dair 
Tıcare t Odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona mü
racaatları. 

il 
Diyart akır - Cizre hattının 'üz otuz birinci kilometresile 

- yüz elli dokuzuncu kilometresi arasındaki yedinci kısmın in-
1 Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

----- ıaat Ye ray fer§iyatı kapalı z.ırf usulile münakaaaya konul· 

i 
muştur. 

Münakasa ) 2.6.939 tarihine rnüsadif pazartesi giinü saat 
on beşte Veklil~tirniz Demiryollar inşaat dairesindeki münaka
sa komisyonu odasında yapılacaktır. 

1 
~•nya ile ticaretimiz ı paoyol. ~efirinin bu hafta itimat· biD 
~ Pao7a ile ticari münuebet- namesını verdikten ıoora müza-

llıl&lQ b8flaması için yeai İı- ı kerelere baılanacatı haber veril-

Bu işlerin mühammen bedeli iki milyon iki yüz yetmiı 
liradır. 

Muvakkat tem natı sPks n bır bin sekiz yüz Pili liradır. 

Mukavele projesi eksiltme §artnamesi, Bayındırlık ioleri 

İstanbul VilAyeti Basım Bürosu Şefliğinden : 

Matbuat Umum Miidürltiğü 1939 mali yılı içinde bastı
racağı 12 sayı ayın tarihi mecmuasını kapalı zarf usulile 
eksiltmeğe koymuştur; eksiltme 6 haziran 939 da saat 15 
de Matbuat Umum Müdürlüğü binasındaki Komisyonda ya
pılacaktır. lstiyenler eksiltme ıartnamesini Ankarada Mat
buat Umum Müdürlüğünden ve istanoulda VilAyet Matbuat 

l Bürosundan alabilirler. 
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inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Doğanhisar nahiyesine getirilecek içme su· Paz. 4000 -
ya ait 1 kaptaj 3 maslak 12000 m. be-
ton borunun çimento, badana ve yeri-
ne tefı işi işi (temd.) 

Kırklarelide yap. inş (şart. 62 krş.) 
Diyarbakır-Cizre hattı arasında 7 ci kısmın 

inş. ve ray fersiyab (şart. 50 lira) 

Kapalı z 12300 -

" 
2270000 -

Siird şehrine su isalesi (şart. 6 L.) (temd.) Paz. 120000 -

9'l2 50 
81850 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lvz· 

Doğat.hisar Beled. 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
Nafıa Vekaleti 

Siird Belediyesi 

13-5-39 itib. 1 ay 

9-6-39 15 -
12-6-39 15 -

24-6-39 11 -

Ecza, alat v.s. Paz. 479 78 71 97 lst. Belediyesi 25-5-39 14 30 
Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer teslsatve malzemesi) 

Elektrik malzemesi (temd ) 
Afyon lisesinde yap. elektrilc tesisatı 
Elektrik enstalasyoo malzemesi temd) 

Aç. eks. 
Paz.. 

4146 13 

Muhtelif cins kesıd, en\•ersör ve ente· Kapalı z. 48107 75 
rüptör ve tef rruatı: 18 kalem (Şart. 241 kr.) 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Torbalık bez: 50000 m. Paz. 15000 -
Yerli kaputluk bez: 11500 m. ftashih) Kapalı z. 2587 50 
Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Ayın tarihi mecmuasının bastırılması Kapalı z. 
Nakliyat Boşaltma - Yükletme 

Kütük ve kereste nakli Kapalı z, 

Butday tahmil ve tabliyesi Aç. eks. 
n nakli n 

Butday tahmil ve tahliyesi " 
n n n 

Tuz çıkarma ve taşıma işi: 1000 t. ,, 
,, ,, 900 t. n 

" " 2000 t. " 
,, " 500 t. ,, 

" " 500 t. " 
Erzak ve malzeme nakliyesi: 3020 t. (temd.) Kapalı z. 

800 -
720 -

1620 -
300-
200-

5057 -
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mahrukat 
Benıin: 80 t. 
Lavemarin kömürü 6120 t. (şart. 398 kr.) 
Sömikok: 50 t. 
Maden kömürü: 60 t. 
Makına yağı (temd.) 

" " Müteferrik 

26-6-39 da alınacağı ilan edilen muhtelif 
torna teıiibları şartna nesinde değişik
lik yap. mezki'.ir ihale hükılmsüı:dür 

Parke taşı: 100000 ad. 
Oekovil malzemesi (demir travers!eri ve 

küçük mal:zemesı iıe komple olarak): 
lOOO m. 

Demir gaz borusu ve teferruatı 
Yangın aö .. dürme aleıi: 3 ad. 
Çimento, künk, muhtelif boyda çivi, ka

la1, kiriş v.s. 
Yaası kayış: 400 m. 
Demir baskül 250-300 k.: 1 ad.-2000 ki-

loluk: 2 ad. 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

" Aç. eks. 

" Paz. 
,, 

Aç. eks. 

" 

,, 
Paz 
,, 

Aç. eks. 

" 

24000 -
79560 -

1137 50 
840 -

4000 -
3000 -

1820 05 
beh. 10 -

499 40 

890 
975 -

Çöplerin dc:ııiz dökülmesi iŞi (şart 160 kr.) 
Kamyon kiral nwası: 31 ad. 

K .. pah z, 32000 -
Aç. eks günde 15 50 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 
Yumurta: 475000 ad. 
Koyun eti: 20 t. 

Kapalı %. 

,, 
Sadeyat: 60 t. n 

Ekmek, et, sadeyağı, sabun, sebze, çay, Aç. eks. 
un, zeytinyağı, ıüt, nohut, tuz, mer-
cimek, v.ı. 

Erzak 
Sakız kabak: 19 t.-Çah fasulye: 19· t. Aç. eks. 
Bakla: 10 t.-Beıelya sultani: 4 t.- bezel- Kapalı z. 

ya araka 4 t.-ııemiıotu: 12 t.- taze 
kabak: 10 t.-aytekadın fasulya: 18 t. 
patlıcan: 18 t.- bamya 5 t.-pırasa: 28 
t.-ııpanak: 28 t. k. soğan: 30 t.-do-
malea: 16 t.-lahaoa: 25 t.-kırmızı bi· 
bir: 1,2 t.- patates: 30 t.-yeşil biber: 8 t. 

Pirinç: 58,5 t (temd.) Aç. eks. 
Beyaz peynir: 21500 k.-kaş~r 10550 k. ,, 
Sadeyat: 47 t. (temd.) n • 

Nohut: 9350 k.'- fasulye çalı: 2951.lO k.- ,, 
barbunya: 109 O k. - yeşil mercimek: 
7250 k. -kırmızı mercimek: 3450 
k.- (temd.) 

Sotan: 42,5 t.-patates: 58 t. 
Zeytinya~ı: 17450 k. (lemd.) 
Reçel: 4,8 t (t~md.) 
Ekmek: 25 t. (temd ) 
Sabun: 14,7 t. (temd ) 

(B MUzayedeler 

Çam odunu 
,, ,. 

Sandalya: 159 ad -demir soba: 5 ad. 

Bina ankaD 
Şevrole marka otomobil 
TQtüo tozu; 150 t. 

,, 
,, 
n 

n 

" 

Aç. art. 

" 
" 

Paz 

" Aç. ut. 

7125 -
k. o 40 

48000 -

20015 -

k. o 30 

k. o 95 

- -
k. o 48 
k. o 40 
k. o 09,50 
k. o 30 

90 -
600-
847 50 

Afyon Belediyeşi 
310 88 n lhesi Direk. 

26-5-39 14 -
8·6-39 15 -

3608 08 

1125 -

2850 -

250 -

6[) -
54 -

121 50 
22 50 
15 -

380 -

1800 -
5228 -

85 31 
63 -

3f.O -
225 -

136 52 
4 50 

74 91 

Çankırı Belediyesi 
İst. Elektrik İşleri U. Müd. 

Asi~ . Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
İzmir Memleket Hast. Baştab. 

İst. Vil. Basım Bürosu Şefliği 

Askeri Fabrikalar Akyazı Kerea· 
te Fabrikası Müd. 

Toprak Mahs. Ofisi Konya Ajansı 
n n n Çay ,, 

Toprak mahs. Ofisi Sarayönü Ajansı 
,, ,, ,, Ala,ebir " 

Ank İnhisarlar Başmüd 
n n 

" ,. n 

n " 
Ank. Lvz. SAK. 

Afyon Memleket Hast. Baştab. 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

. " " " inhisarlar U. Müd. 

.. " 

23-6-39 15 -

14-6-39 14 -
5-8 39· 9 -

6-6-39 15 -

12-6-39 14 -

19-6-39 IO -
1 ay zarfında 

19-6-39 16 -
15-fi.:29 ı o -
29-5-39 15 -
29-5-39 15 -
29-5-39 15 -
29-5-39 15 
29-5-39 15 -

8-6-39 15 -

13-6-39 15 -
7-6-39 15 -
7-6-39 15 30 
8-6-39 15 -
8-6-39 16 -

Afyon Belediyesi 

n " 

1 ay müd. 
12 5-39 ilib. 1 ay 

Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK. Ank. 

D. O. Y. 7 inci İşletme Afyon 
D. D. Y. Haydarpaşa 

n " 
iıt. Belediyesi 

,, " 

25.5.39 10 -
8-6-39 10 30 

8-6-39 10 30 
25-5-39 14 30 
25-5-39 14 30 

66 75 İnhisarlar U. Müd • 8-6-39 16 30 
9-6-39 10 30 73 13 D. D. Y. Haydarpaşa 

2400 -
72 os 

i ~t. Belediyesi 
l.st. Belediyesi 

534 37 Tophane Lvz. SAK. 
600 - Kırkl ıı reli Ask. SAK. 

3600 - Diyarbakır Lvz. ,, 

8-6-39 15 -
25.5.39 14 30 

Gaziantep Trahom Mücadele Hast. 

8-6-39 15 -
12-6-39 16 -
12-6-3~ 11 -
1-6-39 10 -

1501 13 

1316 25 
1279 50 
3348 75 

702 90 

646 51 
628 20 
144 -
178 10 
330 75 

153 10 
122 11 

13 50 
90 

127 12 

Afyon Memleket Hast. 
Selimiye Aık. SAK. 
Marmara Üssübahri Komut. SAK. 

13-6-39 15 -
9-639 14 -
7-6-39 15 -

İst. Liseler SAK. 

n " 

" " ,, . " 

" 
,, 

" " 
" 

,, 
" 

" n 

Karahior Orman Bölge Şefliği 

. ,, " " 
lst. 3 dl lcra Taksim Sineması 

kapısı önünde 
lst. Belediye ~ i 

İnhisarlar U. Mild. 

" . 

5-6-39 10 30 
5-6-39 10 45 
5-6-39 11 
5-6-39 11 15 

5-6-39 14 -
5 6-39 14 15 
5-6-39 14 30 
5-6-39 14 45 
5-6-39 15 -

30-5-39 14 -
30-5 39 14 -

26,30-5-39 16 -

25-5-39 14 30 
9-6-39 14 -
9-6-39 15 -

İstanbul elediyesinden: 
Taksimdeki yeni he lanın istinat duvan önilndeki yol; 

tünde bulunan toprabların yalnız taşıma işinde kuUao~·-' 
üzere beher yevmiyesine 15,5 liradan 31 kamyon kira~ .P-lr 
lığa konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde görülebılır· 
tekliler 72 lira 8 kı.. ruşluk teminat makbuz veya aıektıl 
beraber 25.5.939 perşembe ğünü saat 14 buçukta Dahol 
cümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Hepsine 479 lira 78 kuruş b edel tahmin edilen Fatih fi'( 

van hastanesi için ceza, alat vesaire pazarliğa konul11111' 

Lis tesile şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. fste1' 
71 lira 97 ktlruşluk teminat makbuz veya mektubile bi,,I 
25.5.939 perşembe günü ııaat 14 buçukta Daimi Encildl 
bulunmalıdırlar. 

• • • 
Beykoz Knymakamlığıııa lüzumu olan ve hepsine 499 

40 kuruş bedel tahmin edılen çimento, demir çubuk, kal"' V 
r iş baba, çimento künk ve wubtehf boyda çivi pazar~ıl-~~ 
ııulmuştur. Listesi Encümen kaleminde görülebilir. lıte ~ 
74 lira 91 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile bet' ,il 
25.5.939 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encildl1 

bulunmalıdırlar. 

• • • 
Hepsine 90 lira bedel tahmin edilen Eminönünde ~~ 

Mehmet Geylaııi mahallesinin Arpacılar sokağında yeni 
numaralı iki dükkan ankau satılmak üzre pazarlığa k~ 
maştur. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebı lir. Jıt• 
13 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile 
25.5.939 per~eınbe günü saat 14 buçukta Daimi Endi 
bulunmalıdırlar. 

• • • 
Bahçeler Müdürlüğüne lüzumu olan ye beherine ıO 

bedel tahmin edilen 3 tane yangın söndürme aleti .,
konulmuştur. Evrakı Encüıneu kaleminde görülebilir. 
ler 4 lira 50 kuruşluk teminat makbu:z veya mektubilo b 
ber 25.5.939 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Eoci 
de bulunmalıdırlar. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Askeri Fabrikalar Akyazı Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden : 

Akyazı askeri kereste fabrikası aşağıda yazılı 
ve kütük nakliyatını kapalı zarf usulile eksiltmeye 
muştur. 

Mudurnu ilçesi içinde Kürtkırığı ormanı mıntalı 
dan 6 bin metre mikab her cins kütük ve kereste 
mn Kuzuluk köyü civarındaki fabrikasına nakledil 
Beher metre mikabının muhammen bedeli 5 lira fi 
vakkat teminatı 2250 liradır. I 

Kuzuluk köyü civarındaki fabrika ambarlarındall. 
metre mikab her cins kütük ve kereste Adapazarı 
yonundaki ardiyesine nakledilecek beher metre ıoilı. 
muhammen bedeli iki lira ve muvakkat teminatı 600 

Adapazarında park karşısındaki askeri yollama · 
sinde l 2.6.939 Pazartesi günü saat 14 ayrı ayrı ibal,,. 
pılacaktır. 

istekliler Ticaret Odasında kayıdh bulundukJarıo' 
belgelerile· muvakkat teminat mektub veya makb ,ı 
havi kapalı zarftarını muayyen günde saat 13 e k•d 
misyona vermeleri ve ıartnamesini görmek istif 
Fabrika müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

Mahrukat, Benzi~, Makina yağları v. V 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü SatınalJIS' 

Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 24 bin lira olan 80 toO 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın•~ 
misyonunca 7.6.939 çarşamba günü saat 15 de kaP 
la ihale edilecektir. Şartname parasız olarak koıoi• 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1800 lir•t! 
teklif mektuplarını mezkur günde ve saat 14e kad•1 

yona verme!eri ve kendilerinin de 2490 numaralı Jı 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikJe komisyoncu olınad 

1 
ve bu işle aıakadar tüccardan olduklarına dair ticaff 
vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona miiracal 

* • • Tahmin edilen bedeli 79560 lira olan 6 ı20 vJ 
vamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdilrlüi'

0 
kez satınalma komisyonunca 7.6.939 çarşamba g~11 ~ 
15,30 da kaplı zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin ~ 
kat teminat olan 5228 lirayı havi teklif mektublat1111 

kur günde saat 14,30 kadar komisyona vermeleri ff 
dilerinin de 24YJ numaralı kanunun 2 ve 3 maddel 
ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iti'. 
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası ., 
mezkur gün ve saatle kemisyona müracaatları. 

• • • 
Sömikok ve maden kömürü alınacaktır : Bak 

U. Müd. ılıinlarına. 



Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

26.6.919 pazartesi günü saat l4,30 da kapalı zarfla 
edileceği ilan edilen muhtelif torna tezgahları 

ltnesinde değişiklik yapılacağından ihalesi hüküm· 

1~t Demiryollsn ve Limanları İşletme Umum İdaresinden: 
\tubammen bedellerile miktar VP. vasıfları aşağıd'l yazılı 2 
lllalzeme ve eşya her grup ayrı avrı ihale edilmek iizAro 

l939 perşembe günü saat \0.30 Haydarpaşada gar hinası 
1tıdeki komisyon tarafından açık eksiltme m.ulil~ satın B· 

ktır. 
Bu işp, girmek istiyeulerin her grup hizasında yazılı mu· 

~ lat teminat ve lrnnunun ta) in P.tti~i vPsaikle birlikte eksil· 
tiinu aaatin · kı:dar komisyona mü ııcaatlıırı llzımdır. 
&u işr. aid ~artnameler komisyondan parasız olarak dağı· 
hadır. 
IOQo metrelik deko\•il malzemesi (Demir traversleri ve 
t trıalzemesi ile komple olnrak) muhammen bedeli 3000 
'e ınuvakkat teminatı 225 liradır. 

şe~ lııuhtelıt cb'alta demir gaz bonı~u ve tefrrrüatı muham
y İ bedeli 1820 lıra 5 k.uruş murnkkat teminutı 136 lira 52 
o"il" tur. 
~ • * • Muhammen bedeli 975 lira olan bir adet 250M300 

~ ve iki adet te ~000 kiloluk demir baskül 9.6.939 
. ~Unü saat 10.30 da Haydarpaşa ger binası dahılindeki 
lsYon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
&ıı işe girmek isteyenlerin 73 lira 13 kuruşluk muvakkat 
~at ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlike eksiltme 
saatine kadar Komisyona müracantleri lazımdır. 

&u işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak da
ktadır. 

İstanbul Belechyesinden : 
Q"1ediye hududu içinde toplanan çöplerin tnyirı t>dilen 
erden nuıvnalara alınarak df'nize dökiilmrsi işi 32 bin 

~hınia bedP.Jile ve kapah zarfla ek iltmiye konıılnwı:tur. 
tlıe i 160 kuruş mukabilinde levazım müdurlüğünden 

İlir. Eksiltme 8 6.939 per0embe günü saat 15 de D ... iıni 
llıerıde yapılacalatr lısteklıledn 2490 sayılı kauunda y -
'~•ika ve 2-100 liralık ılk tem mat makbuz veya ınektu Liie 
le teklif mektuplarını havi kapı:tlı zarflarını yukarıda ya· 
~tide Qaat 14 c kadar Daimi Encümene vermelıdirler. Hu 
il sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

• • * 
lnhi:;arlar U. Müd. 

, Zahire, et ve Sebze : 

Vize Tümen Sutınalma KomiQyonundan : 

lornen birli~ Jni ihtiyacı için 2700 kilo beyliz peynir pl
~a aun alınacaktır. Talip it rın 23.5.9.39 pt~r~enıbc giiuü 

1'ümen Satmalma komi yoııuua bı:tşvurınal..ırı. 

Deniz Le\•azım Satınalına Komisyonundan : 

~'hrnin edilen bedeli 5270 lira olan 17 bin kilo ı:abun 
9 tarı hine rasthvan perşembe günü saat 11 de kapalı 
ı'lınnıak üzere eksiltmeye konulmuştur. 
k teminatı 935 lira 25 kuru~ olup şartname:,ı her gün 
~1°n~an parasız olarak alınabilir. . . . . 
~ tklılerin ~4~0 sayılı kanunun tnrıfatı dah1lınde tanzım 
~trj kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün \re saatte 

t ~vveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mu· 
de vermrlı•ri . 

MUZ ,YEDELER 

Mfinakasa Uazetesı..,,,....._. ____ ~---------------------------------------------------2_4 __ M __ a.yı_s __ 1_93_9 __ 

Cin~i Miktarı Muh. B. % 7,5 te. Eksiltmenin 
L. K. L. K. şekli saatı Müteahhitlerin Takvimi 

~~!!!!!!!!!i!!!!!!!!'!!!!!!!!!!i!!~!!!!!!!!!!!!ı!İ!!!'!!~'!!!!!~i!!!!!!!!!!!~!!!!~i!!!!!!!i!!!!!!i~~- - - ----- ---------

Perşembe 25.5.939 

Knmyon (Yozg t Beled.) No 1023 
Sürat kontrol snatı (D. D. Y.) No 1024 
Sıcak su pompa ı " n ,, No 1048 
Çuval tamiri için iplik (O. D. Y.) No 1048 
Amanyatlı bnkır rondela,, ,, ,, No 1048 
Me~e direğı (D. O. y. Kayseri). No 10t4 
Koodansör borusu (lst. Elefrik işleri) No 1036 
Buz fabrikası inş (Edırne Bel d.) No H 38 
Kalorifer tesisnh (İspartıı N fıa Müd.) No 1039 
Köprü iıış. (Samsun Su İşleri) Mübend.) 
Döküm kumu (Ask. Fabrikalar) No 1046 

,, koku ,, ,, No J 046 
Kanal iaş. ,, n No 1051 
Hava hast. inş. (M. M. V.) No 1050 
Fotin ,, ,, ,, No 1050 
Hangar inş. n ,, ,, Na l0J2 
Redresör ,. ,, P No 1062 
Kabak ve taze fasulye (lıt. Komut.) No 1051 
• Macar kıarağı ,. n No 1056 
• Hıayvao ,, ,, No I059 
Hangar inş. (f. H. K. Başkan. Ank.) No 1051 
• Meşe kerestesi (Bdgrad Devlet orman İşlet.) No 1052 
Dizel yağı (İnhisarlar U. Müd.) No 1052 
Tedavi v~ göz: khoiia ıçio tahta mobilya {lst. Uoiversite!i SAK. ) 

No 1053 
Gureba hast. su santralı yap. (İst. Uoiver. SAK.) No 1053 
Elektrik \esisııtı (İst. Beled.) No 1053 
°' Bina ankazı ,, ,, No J 053 
Kaldırım ioş. " ,, No 1053 
Beyaz peynir (Aok. Lvz.) No ıo·3 
Sadeyağ ,, ,, No 1053 
"' Otomobil ve pres makiı:ıui (Ank. Defterdarlığı) No 1054 
Ekmek, sabun, zeytın ve zeytin yağı (Gireıon Memleket Hut .) 

No 1055 
Kazioo, garaj ve şoför odııları İnf. (Gaziantep Vakıflar Müd.) 

No l0j6 
• Tahta (İzmir Tütün Fabrika11) No 1056 
Ekmek ve gaz (Keşan C. Muddeium,) No l058 
• Odun tKırkJareli orman Müd.) No IU58 
İç ve dış otomobıl !astığı (lsl Elektrik İşleri) No 105~ 
Elektrık ıantrah molörleri için ıo~utma kulesi yap. (Samıun Vil 

No 1059 
) 

Su kuleai inş. (Manİla Valalığı) No 1059 
Kilometre taşı {Bolu Nafıa Müd.) No 1081 
Bordür yap. . ,, n ,, No 1001 
Yeııı torbaaı ve gebre (Lüleburgaz Tümeni) No 1062 
Ekmek (Kemalpaşa C. Müddeıum.) No l06j 
• Taş ve kum ruliiumu {Ank. Valılığı) No 1063 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

-

Muhabere ve Münakale Vekaleti 

İstanbul Elektrik İşleri Vmum Müdürlüğünden • • 
u-J - C. İ. F. lstanbul teslım şartile satın alınacak olan ve m 

hammen bedeli 48.107,7:> kırk sekiz bin yüz yedi 11ra yetmiş b 

kuruş olan lö kalem muhu!lıf c,ns keaici, eoversör ve -.:nterüpt 
eş 

ör 
ve tefc:rıuatı kapalı zarf usuJÜ ıle ekı;iltmeye konwuilur. 

el 2 - Eksıltwe 2J.Vl.9J9 cuma güııu saat la de idarenin Tün 
ustünde Metro han biııasmııı 5 inci katında toplanan ek.iltme kom ıs-
yonuuda yapılacaktır. 

3 - Bu ışe uit şartnameler ve mukavele projesi idare vo.z.n e-
sınde 241 kuruş mukabi inde tev.z.i edılmektedir. 

4 - Muvakkat teminat .1608,08 üç bio altı yüz ıekiz lira ıek ı;ı; 
kuru§lur. 

un 
O· 

5 - Teklif mektuplarıoıo 2490 sayllı kanun ahkamına uyg 
olarak ve eksıltweden en az bır saat evvel makouz mukabaJinde k. 

miı;;you reisliginc ver.ilwiş buluı:ıması lazımdır. (J591) 
-,-

-_, , 
~ 

Cinsi Miktarı Muh. B. % 15 Te. Eksiltmen ın 
L. K. L. K. şekli ıa ati 

-------

s· ömikok 50 ton 1137 50 85 31 aç. eks. 15 
M aden kömürü 60 ,, 840 - 63 -

400 met. 890 - 66 75 " 
16 

16,30 M uh. eb'atta yassı 
kayış 

n 
1 - idaremizin Çamalh ve Yavşan tuzlaları için şart· 

ameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem 
alzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, ek• 
ltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

m 

si 

L 
111 - Eksiltme 8.Vl.939 perşembe gunu Kabataşda 

evaz1m ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
apılacaktır. y 

81 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
z alınabileceği gibi kayış numunesi de görülebilir. 

s 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gfin ve 

aatlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona 
g elmeleri ilan olunur. (3586) 1-4 

• •• 

b 

b 

I - 15.V.939 tarihinde ihale edilemeyen 5000 Kg. lık 
ır adet Baskül pazarhkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

il - Pazarlık 5.IV.939 pazartesi günü saat 14 de Ka
ataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 

nunda yapılacaktır. 
III - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 750 lira, Mu

vakkat teminatı 56.25 liradır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
s ı z alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler 1 gün evveline ka
dar fiatsız tekliflerini Tuz fen Şubesine vermeleri ve tek· 
iflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. ı 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel-
meleri. (35 l O) 2-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 250.000 metre düz beyaz 

kanav.içe kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli 38750 muvakkat teminatı 

2906.25 liradır. 
III - Eksilfme 30.V.939 !:alc günü saat 15 de Kabataşda 

Levazım Şubesi Müdüriyetindekı Alım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şube ile İzmir 
ve Ankara Başmüdürlüklerinden 194 kuruş bedel mukabi
linde alınabileceği gibi nümune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 
7,5 güvenme para ı makbuzu veya banka teminat mektu· 
bunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme için tayin edi
len günde eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mez· 
kur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. (3240) 3-4 

Nakloluna· 
cak tuz 

Miktarı Ton 
Sevk mm· 

tıkası 

• • • 
Ton başına 

Nakliye ücreti 
kuruş 

M bed. teminat 
lira lira 

18 000 
12 000 
10 000 

Karadeniz limanları 350 
300 
150 

63000 
36000 
15000 

4725 
2700 
1125 

Akdeniz 
" Marmaradenizi 
" 

40 ooo 285 ı 14000 s:;50 
1 - 919 mali senesi zarfında Çamaltı ve Foça tuz1ala

rından Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına 
ceman 40.000 ton tuzun nakli işi şartnamesi mucibince 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Her mmtakaya nakil olunacak miktar ve mu· 
hammen bedellerile teminatları yukarda yazılıdır. 

Ilı - Eksiltme 5. VI 939 pazartesi günü saat 15 de Ka· 
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

tütün tozu satılacaktır: Bak Şevrole marka oto· 1 adet 600. - 90. - Paz. 14 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şube ile Ankara 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde 
alınabilir. 

~lJliABERE VE MÜNAKALE VEKALETİ fSTANBUL 

~tl<TRIK İŞLERi UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN iLAN 

a l' envirat müşterilerimizden bazıları sayıcı üzerindeki 
~ttaları µatlatarak memurumuz gelinceye kadar karan· 
\. kalmakla beraber bunun masrafım da ödemek wec
\~C~inde bu~undukları nazarı dikkate alan . l~are~iz 
~ 'tılerine bır kolaylık olmak ve bu suretle bır mud
~ lt..ranhkta kalmalanna meydan vermemek Üzere sa
\; r Üzerinde bulunan sigortaların 3,50 lira mukabi
llq ~ birer otomatik sigorta ile tebdilini kararlaştırmış 
~ 11

l1.tnu bildirir ve arzu edenlerin Merkez ve Şubemi· 
ı,i \·~Gracaatle bu babda faıla tafsilat talep etmele· 
... 1 • 

tica ederiz: • 

mobil 
Tütün tozu 150 ton 847. 50 127. 12 aç. art. 15 

le, 1 - 934 modeli 1 adet Şevrole marka otomobil i 
Haziran 939 tarihinden ikinci teşrin 939 tarihine kadar 
bali fabrikasında birikeceği tahmin olunan 150 ton tüt 

Ci-
ün 

tozu hizalarında gösterilen usullerle satılacaktcr. 
il - Muhammen bedellerı, muvakkat teminatları, e k-

slltme saatleri hizalarlnda gösterilmiştir. 
e• III - Arttırma 9. Vl.939 Cuma günü Kabataşda L 

vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satışı Komisyonun da 
y apılacakttr. 

en iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubed 
alınabileceği gibi mallar da her gün Cibali fabrikasın da 
ve nakliyat Şubesinde görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün 
saatte % 15 güvenme paralarile birlikte yukarda adı 
çen Komisyona gelmeleri. \3588) 1-4 

ve 
ge· 

V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 
1 veya 2 mıntaka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde 
verecekleri teminat akçası teklif edecekleri mTntakaya ait 
miktarlarda olmalıdır. Fiatlar haddi layik görüldüğü tak
dirde 3 mıntıka için birden yapılan teklif tercih edilir. 

VI istekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni Ye· 
saik ile % 1,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi· 
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 de kadar) mez
kur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabi linde vermeli· 
dirler. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3476) 2-4 

lmUya:.ı sahibi •e yazı işleri Direktörü. : bmail Girit 

Ba1ıldığı yer : Merkez Ba11mevi, Galata 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 

d'adjudicat. 

Prix 

e1timatif 
Caution. 
proviıoire 

Llea d'adjudication et du 

Cahier des Cbarg .. 
Jours Heuru 

Constructlon• - R6paretlons - Trav. Publlcs-Mat6rial da Can•trdction-Cartograptıhı 

Con.tr. 1 captage, 3 rhervoirı des tu
yaux en eiment et leur mise en place 
pour adductioo eau potable a Doğan-
bi.ar (aj.) 

Conıtr. a Karıkkale (Cab. eh. P. 62) 
Coa.tr. et poıe railı du 7 eme tronçon 

de l.a voie ferree do Diyarbakır·Cizre 
(Cah. eh. 50 L.) 

Adduction eau a la ville de Silrd (Cab. 
eh. 6 L.) (aj.) 

Gre a gre 4000 -

Pli cacb. 12.m -

" 2270000 -

Gre a gd 120000 -

922 50 
81850 -

Municıp. Doğanhisar 1 molı l partir du 13-5-39 

Com Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 9-6-39 15 -
Miniıt~re Trav. Pub. 12-6-39 15 -

Mur.icip. Siird 24-6-39 11 -

!:!~d'!lt• C:hlmiques el harmaceutlqu s-lnotruments Sanltalres-Fournıtur pour Hopftaux_ 

lnıtramenh medicau:ıı: et produih phar- Gre a gıe 479 78 71 97 Com. Perm. Muoicip. Iııt. 2:ı-5-39 14 30 
maceutiques 

Electrlclt6·0az·Chauff age Central (fnstallallon el Mat rlal) 

Article• electriquCI (aj ) 
laıtal. electr. au lycee Afyoa Publique 4145 13 

48107 75 Differenteı ıortea d'appareils d'ioverseur, Plı cach. 
d'interrupteur et pour couper le eou-
rant electr. avec acceu. Cab.cb. P. 241) 

Materi.el d'inıtal. electr. (aj.) Gre a gre 

Hablllament - Ch•ussur • - Tlssus - Culr• 

Toile pour 1acı: 50000 m. 

Travau.x d'lmprlmarla - Papaterla 

lmpre1Sion de la revue "Ayın tarihi'' 

Gre a gre 15000 -

Pli cach. 

Tr-anaport - chargemant - d6chargamant 

Tranaports de racine& de bois et de eooıtr. 
Cbarıemeot et decbarıement ble 
Tranıport de ble 
Cbargemeot et decharıement de b1e 

,, ,, " " 
Extraction et trauport de ıel : 

" " " " , " 
" " • " 

,, 
• " " " " ,, ,, " " " 

" 1000 t. 
900 t. 

2000 t. 
5 o t. 
500 t. 

Transport prov ıioa et div. autre elfets 
milit (aj.) 

Combustlble - C rburant - Hu ile• 

Semi-coke : 50 t. 
Cbarbon de terre : 60 t 
Combuıtible 
Beoıine : 80 t. 
Charbon lavemarin : 6120 t. (Cab. eh. 

p 398} 
Huile pour macbine ( j.) 

• " 
,, 

" 
Dl vere 

Pierrea parquets : 100000 p. 
Materiel de voie Dt:cauviilc (traverıea en 

fer et pelit materiel) : 1000 m. 
Tuyau en fer pour gıız avec acceas. 
Extincteurs d'iucendie: 3 p. 
Cimeot, tuyaux, douı de dıff. diw. ma

drierı ete. 
Courroıe plııt : 400 m. 
L 'adjudication qui dev ait avoir lieu le 

26-6-39 pour l'achat dea maebinu a 
tour a ete, par ıuite modification cab. 
eh. annulee 

Ba1cule en fer. de 250-300 k. : l p. - id. 
de 20 0 k. : 2 P• 

Entreprise de jeter dana la mer lem or· 
durH do voierle (Cah. eh. 160 P.) 

Provlalon• 

Ri:ı : 58,5 t. (aj.) 
Fromaııe blanc: 21500 k. • id. kacher: 

10550 k. (aj.) 
Beurre : 47 t. (aj) 
Poiı·chicbe : 9350 k. - baı icots nrta : 

29500 k. • id. barbounya : 10900 k. -
lenülleı vertes : f250 lr. - ld, rouge : 
3450 k. (aj.) 

Oiınooa: 42,5 t. - pomme de terre: 58 t. (aj.) 
Huile d'olivea : 17450 k. (aj) 
Marmelade : 4,8 t. (aj.) 
Paha: 25 t. (aj.) 
SaYoD : 14,7 t. (aJ.) 

Pli cacb. 
Publique 

" ,, 
" 
" 

" 
" 

Pıi cncb. 

Publique 

" 
" Pli cach. 

n 

800 
720 -

1620 -
300-
~oo -

5 57 -

1137 50 
840 -

24000 -
79560 -

Gre a gre 

" 

Publique 

" 

4000 -
3000 -

" 1820 O!S 
Gre a ırela p. ıo -

" 
499 40 

Publique 890 -

Publique 975 -

Pli cacb. a2000 -

Publique le k. O 30 

" 
• 
" 

" • ,, 
• 
• 

le k. O 95 

ı. k. o 48 
" o 40 
" o 09,50 
" o 30 

310 88 
3608 08 

1125 -

2850 -

250 -

60 -
54 -

121 50 
2l 50 
15 -

380 -

85 31 
63-

1800 -
5228 -

300 -
2l5 -

136 52 
4 50 

74 91 

66 75 

73 13 

2400 -

1316 25 
1279 50 

3348 75 
702 90 

646 51 
628 20 
144-
178 10 
330 75 

Municip. Afyon 
Dir. Lycee Afyon 
Dır. Gen. Electr. lst. 

Municip Çankırı 

26-5-39 14 -
8-6-39 15 -

25-6-39 15 -

Com. Acb. Dir. Gb. Fabr. Mil. Ank. 14-6-39 14 -

Cbef Bur. lmpre11ioe1 du Vil. d'lst. 

Dir. Scierie Akyazı d s Fab. Mil. 
Office Cerealcs Agence Konya 

,, ,, ,, Çay Dans 
Offıce Ce e leı Agence Sıırayöııü 

" ,, ,, Alaşehir 
Dir. Princip. Monop. Aok. 

" ,, 
" " ,, ,, 
" " Com. Acb, lnt. Aokarıa 

. 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

" " Hôpital Regional Afyon 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

" 

6-6-39 t5 -

12-6-~9 14 -
19-6-39 10 -
1 mois 
19-6-39 16 -
15.5.39 10 -
29.c;.39 15 -
29-5-39 15 -
29-5-39 15 -
29-5-39 15 -
29.5.39 15 -

8-6-39 15 -

8-6-39 
8-6-39 

13-6-39 
7-6-39 
7-6-39 

15 -
16 -
15 -
15 -
15 30 

Municip. Afyon 

,, " 
Dans un mois 

1 moiı a partir du 12-5-39 

7~me E:ıı:pl. Ch. Fer Etat Afyon 25.5.39 10 -
lere Expl. Cb. de fer Et.t Haydarpaşa 8-6-39 IO 30 

" Com. Perm. ~unicip. iıt. " 

" ,, 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbtr 
Com. Acb. Dir. Gen. F ab. Milit. Aok. 

1 ere E:ıı:pl. Cb. fer Etat Haydcrpaıa 

Com. Perm. Municip. i.t. 
• 

Com. Acb. Lydea lst. 

" 

,, 
" 

" 
" 
" • 
• 

" 

" • 

" 
• 
" 

~39 10 30 
25-5-39 14 30 
25-5-39 J4 30 

8-6-39 16 30 

9-6-39 10 30 

s.e-as ıs -

5-6-39 10 30 
5-6-39 10 45 

5-6-39 11 -
5-6-39 11 15 

5-6-39 14 -
5-6-39 14 15 
!5-6-39 14 30 
ô-6-39 14 4~ 
5-6-39 ıa -

-.................................................................................. _.,..... ~ 

vıs OFFICIE~ 
De l' Administration Generale des Cbe 

de Fer et des Ports de l'Etat f urc 
tift 

68 artic1es de pıecea de rechangc pour }ocoıJJ0~ 
fabrication aT glaise d·une valeur estimative de Lıq. 57,

1
, ~ 

ront echctes pnr \ oie d'udjudicaıion sous pli cacbet6 G~ t 

6 juillct 1939 a 11 h. au local de l' Administration 
a Ankara. 

c~ux qni ıle-irf'nt y prendre part doivent rcrrıetttt 
Presideııce de la Commiı;sion Je meme jour juıqu'~tf 
1t u rs offre~, une garanıie pı ovisoire de Ltq. 4.125 et 
titicats t:xiges par la loi. 

Le calıiı.;rs d s chargcs ıont en venle au priı d~) 
287 aux Caı St'S d'Ankara et de Haydarpaşa. (35~ 

(3 ncü sayfadan deva.m) .,,; \ 
• ipekli kordela, auai ipek, npur direği v.ı. (lst. Güıorl 

No 1065 
Arpa ve eaman (Ordu Tecrübe Tarlan Mem.) No t065 t.) 
Karaman eti, odun ve kömfir (Yedikule Türk Ermeni fi•' 
Ekmek (Malatya C. Müd. Uaıumıliti) No 1066 
Beyaz peynir (Vize Tümeni) No 1066 
Battaniye (Tophane Lv:ı) No lo.53 

Memento 

Jeudi 25.5.939 

Camion (Municip. Yozgat) No 1023 ' 
Montre de contrôle de vituıe (Cb. Fer Etat) No 102-' 
Pompe d'eau chaude ,, ,, ,, No t048 
Fil pr. reparer lu IBU ,, " ,, No 1048 
Rondelleı en cuivre a amie.nte ,, ,, ,, No 1048 ... d 

Poteaux en bois de ebene ,, ,, Kayseri) No Jv-r ' 
Tuyaux condeoseur tDir. Gen. Eleclr. lst.) No 1036 
Conıtr. fab g-lııce (Municip. Edirne) No I038 

1
(J 

Inıtall. ehauffage cectr•l (Dir. 1 rav. Pub. lıparta) No ) 
Constr. pont (lvgenieur du Aff. Hydrauliques Sa111•"11 

Sable de fooderie (Fab. Mil.) No 1046 
Coke ,, ,, ,, ,, No 1046 
Conatr. canal ,, ,, No 1051 
Constr. bôpital pr. uiation (Mın. Def. Nat.) No 1050 
Botlioeı ,, ,, ,, No ıOOO 
Constr. hangar ,, ,, ,, No 1052 
Redruseur ,, ,, ,, No 1062 
Courges et haricots verts (Command. Iat.) No 1051 
• Jument Hongrqiı ,, ,, No 1056 ~-
• Chevaux ,, ,, No 1059 
Conıtr. hangar (Ligue Aviation T. Ank.) No 1051 t 
• Boiı de constr. en boiı de cheoe (E:ıı:ploit Etat for& 

No 1052 
H uile Diesel (D'r. Gen. Monop.) No 1502 (el' 
Meubles en bois pr. clıniqueıı oeulaire et traitemeotl \ 

Uoiveraite 1.t.) No 1053 
Constr. centrale eau a hôp. Gureba (Com. AcJı. tJoi 

No lOjJ 
Inetall. eletrique (Municip. lst.) No 1053 
• Decombrea bitiıae ,, ,, No 1053 
Conıtr. pave ,, ,, No 1053 
Beurre (lot. Ank.) No l053 
Frorncg~ blanc (lut. Ank.) No 1053 1 
• Automohile et macbine-pres1e (Defterdarat Aak.). ~'..,ı 
Pain, savon, olives et huile d"olives (Hôp. Refi' 

No 1055 
cvıt· 

Constr. caıino, garage et chambrea pr. cb111ff~ur• 
Gaziantep) No 1056 

• Planche (Fabrique Tabacı lzmir) No 1056 
Pain et petrole (Proeureur Gen. Ke,an) No 1058 
• Boiı (Dir. Foretı Kırklareli) No 1058 "' 
Chambre a air et poeu:ıı: d'automobile (Dir. Gea. il~ 

No 1059 
Tour frigorifique pour moteurs centrale electr. (Vll· 

No 105Y 
Con1tr. tour d'eau (Vil. ManiH) No 1059 I 
Pierres kilometriquea (Dir. Trav. Pub. Bolu) No 1~1 
Conıtr• bordure ,, ,, ,, ,. No 1 fi 
Saca a fourrage et gants pr. etrier (Div. Lulebarı••) 
Paio (Procureur Gen• Kemalpaıa) No 1063 ff' 
• Affermaıe de droit de aable et pierru (VU. AokJ/ 
• Ruban en aoie, ıoie artificitlle mit ete. (Dir• 

lıt.) No 1065 (/Jf 
Orge et paille (Prepoı6 Cbamp d'E11at Ordu) No !,ı.
Viande de karaman, bois et eharbon (H6p. A,_ 

Yedıkule) No 1065 
Pala (Procureur Gen. Malatya) No 1066 
From•a-e blano (Div. Vize) No 1066 
Couvertur1 ea lalDe (IDt. Topbaaı) No 1053 


