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Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai 
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Umum Tü cca rl arın ve ü eahhitlerin mesleki Organıdır 

' ME LE KET a) MUNAKASAL R i ngilizlerle Ekonomi 
Münasebetlerimiz 

Yazan : L. A. KENBER H BERLERi inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

D. D. Y. İşletme U. Müdürlüğünden : 
lngiliz arılnşnwsma ba?Jlanacak yeni nulka11e

leleri11 nııiznkcnlerirıe ynkmdn bedolwıacnktır. Ru 
miiznkerelı•rirı twşmda yerıi • bır ticaret anlaşması 
yapılması için lıer ıki nıemlekc/i11 ekonomi snhasm· 
darı ba=ı tcnıwmler yıikselmel.tcdiı. Böyle bir <111• 

taşmaya ueya meucud anlaşmanın tadili sıirelile 

varılacak netice ile Turk-lngiliz ekonomı birli!Jı ıçf 11 

de en geniş ve lıayırlı bir adım alılmıs olacaktır. 

* * • 
••uk bir menbadan Öğrendi· ifa edecek vaz.iyelte olmadıkların
RÖre bu hafta içinde Lon- dan İngiliz ticarethaneleri ile ge

, Ankaraya gitmek üzere niş ölçüde iş yapmak kabil ola
~t bir lngiliz Ti~aret Hey- mamaktadır. Çünkü kendi yedi 
~ ilet edecektir. lngiliz hey- ihtiyarında olmayan bir bloka pa
' 

11ktrada iki dost ve mütte- rayı tüccarımızım kısa bir müddet 
tlllleketin iktisadi oıevzula- içinde göndermesine imkan yok
'- eden meselelerini görü- tur. Merkez Bankaıında bloke o
tdir. Görüşmeler daha 2i· lan paralar ancak sıraıı gelince ve 

>tııi bir ticaret anlaşması ile sırası bozulmadan gönderildiğine 
~t İki memleketi birbırine nazaran tüccarlanmızca böyle bir 
~11~vetle yaklaştıracak mü- teahhildde bulunmak imkanı yoktu. 
tııadi meselelere tealli'ık İngiliz fabrikalarından bir çoğu o
~· ingi!tereye gidecek olan radaki az faizi hesap etmezler. 

tyt ti, lngiliz Heyetini bek- Mal gönderen fabrika ilk altı ay 
~~r. İngiltere ile olan Tica- vadeli olarak malını gönderdikten 
"<lllebellerimiz iki yazımız- sonra temdıt hakkı da verilmek 
•t •tlitimiz gibi hayli ge- suretile faizsiz olarak mal bede

it i. Evvelce 23-24 milyon linin valdında gönderilmesini ister
'~lııda temevvüc eden itha- ler, İngillerede bu bir ihtiyat ha-
1hracatımız azalmıştır. Fil- lindedir. Halbuki bu fabrikaların 
l'Grk Ofi.inin bültenlerine her biri paralannın ıenelerce bu

l olursa bu işler aylardan- rada bloke kaldığını hesap etme
o_ 11 milyon lira arasında ye başlamışlardır. Son zamanlarda 

L·~~ etmektedir. Tüccarları- iki hükümttce bu işe ebemmiyct 
~1lıt Kliringi ile iki memle- verilmektedir. İngilterede bazı 
t,~•ında iş yapmak isteyor- malların azlığı, bazı fırmaları ha
tUt kartımızdaki Almanya, rekete getirmışti. Mestla : istıh&al 
~ ~r ve diğer intere9anjabl olunan tiftikler ihtiyaçlarını koru

li) uzlatmalarla gerek bazı madığından bu bakımdan par la
~~•ıın kliring usuline daha rını debloke edebilmek için kıy
ıft: ielmesinden, gerek p~rala· met itibarı le yekün tutabilecek 

0 loke etmek bakımından mıktarda tiftiklerimizi takas sure-
'le nıemleketimizle alış ve- tile satm alabilmek şeklini düşün

tlt isleyen ve fakat ihtiyat- müı;ler, ve takas malları arasına 
tt~et etmeye ahşmış olan tiftiği de ithal etmişlerdir. 
... ~Gccarlannca anormal sayıl- Tiftikten gayn diğer türk mal
ıııı birkaç senedenberi İngi- !arının dahi takasa tabi tutulmak 

it yapmak imkanları az.al- ıuretile inkitafına yardım edılmiş 
olabılır 

~lice olarak İngilizler de Kli- İngilizler Türk mallarına ancak 
~lllleri~e dahıl olmak iste- son altı ay içinde fazla ehemmi· 
·~dı. ilkin 939 senesinden yet vermeye başlamışlardır. Fa
~ııı Sovyetlerle ve 1932 de kat bizım için İııgiltereden ithal 
h ile olau bu tarzı İngil- edilebilecek ve mensucat fabrika-
~t Amerika kabul etme- larımmn ham maddelerini tt:şkil 

~eli, Fakat İngilizler bizimle edecek olaa yün iplik, pamuk ip
~ tı!aklı alış verişe lüzum gö- liği, ham yün ile bazı manifatura 

J(liriog şeklini kabul ı.aru- ve kumaş gibi eşyalar ehemmiyet
kalmıtlardı. Devlet mü- li bir yekün tutabilir. 

l İçin hususi ve kredili an- İngilterede anormal (fiyat itiba
. bir tarafa bırakılırsa, in- rile) telakki edilen bazı malları

~Q tüccarlarımızla olan mü_ mıı.dan ihtiyacı olanların alacak~ 
~titrinde en fazla ithal ettik- la;ı vakıt İngiltere hükümetioin 
~a.ıa,, yün ipliği, ve müı· bir müşkülat çıkarmaksızın hatta 
•lerinin yapaklarile sair icab ederse bu mallar için ithalat-

'ltri evvelce bilakayd ve cılarına prim vermeleri ikli&adi 
it~Qderirken, ıonraları d6Yiz.- vaı.iyeti umumi şekilde sanılmış 
,~ '.•zla bekleyeeej'İDİ hesap olan piyasalar için pek yerinde o· 

ıtbalatını azaltmağa mec- lacaklır. Şimdiye kadar İngiltere
'-ı~lıruılardır. İngiliz tüccarları nin yapmamış olduğu prensip fe. 
•~ı •ize fob te1lim ettiiimiıdea dakarlıiını bundan sonra yapması 

i bir ıene ıonra puamızı a- muvaff ık olur. logilterenin böyle 
>c:ıruı.. Binaenale) h bu kadar bir prensip fedakarlığını yapma
~ iı~~iıe gelmiyor diyorlard_ı. ması yüzünden dünyanın biricik 

Arpa Talepleri 
ftalya ve Almanya için piyasa

larımızdan arpa talep edilmiştir. 
l:.tenilen miktar fazla olduğundan 
mevcut stok, ihracatçıları tarafın
dan toplanılmış ve arpalar 4, 18 
kuruştan 4,32,5 kuruşa fırlamıştır. 
İtalyadan diğer ba:.r.ı maddelerimiz 
için istekler artmakt:adır. Balık al
mak için de dün bir İtalyan ge
misi gelmiştir. 

--~----·-----

Almanya Bizden Tiftik 

Salln Almak için Yeni
den Permi Veriyor 

Almanya permi dairesi, Türki
yeden ithal edilecek yapak ve tif
tikler için yeni permiler gönder
miye başlcmıştır. Bu sene bu iki 
madde için Türkiye fırmalarına 
dört yüz bin marklık permi tahsis 
edildiği bildirilmiştir. Şehrimizde 

bir müddet tetkikat ve görüşme

ler yaparak avdet etmiş olan Fo
get heyeti hareketinden evvel şeh
rimiz.deki yapak ve tiftik depola
rını gezmiştir. 

----·-----
ÇUrUk kadın çorapları 

İpekli kadın çoraplarının çü
rüklüğü hakkında yapılan şika

yetler üz.erine yapılan t tkikat 
biımiştır. Ticaret Odası ıanayi şu
besi müdürlüğünce sanayi birliği 

ıle birlıkte hazırlanan rapor Tica
ret Odası idare heyetinde tetkik 
ve kabul edilerek İktisat Vekale
tine gönderilmiştir. 

-·-
Sovyetler piyasadan 

yapak topluyor 

Bugün gelecek vapurla Ruıyadan 

bir deri eksperinin de gelmesi 
beklenmektedir. Sovyetlerin deri
lerimizden fazla miktarda müba
yaatta bulunacağı söyleniyor. 

-----------
İngilizler Palamut 

istiyor 
İngiliz firmalanndan bir kaçı 

piyasamızdan valone denilen pa
lamut hulasası satın almak için 
müracaata bulunmutlardır. Ayrıca 
iz.mir ve Çanakkaleden de mal 
talep ' edilmiştir. 

Ankara Borsası 
25-5-939 

ÇEKLER 

Loodra 5.93 
Nevyork 126.6575 
Paris 3.8550 

Milano 6.6625 
Cenevre 2852 
Amsterd m 68.035 
Berlio 50.8150 
Brüksel 21 56 
Atin o 1.0825 
Sofya 1.56 

Madrit 14.035 
Varşova 23.8430 
Budapeştc 24.8425 
Bükreş 0.9050 
Belgrad 2.8925 
Yokohama 34.62 
Stokholm 30.5475 
Mo&kov\ 23.90?..5 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Sıuı - Erzurum 1 19.59 

Anadolu Demiryolu 40.70 
Bugüıı bir Sovyet vapurunun ı Mümessil peşin 

limanımıza gelmesi beklenmekte- ~===============~ 
dir. Vapura Yüklenmek üzere bii-
yük partilerde yapak hazırlanmış
tır. Sovyetlere ııalılan malları ta
!llamlamak için Ankara vnpuriyJe 
lımirden bin balya kadar yapak 
getirilmiştir. 

Sovl etlerin aldıkları bu son 
parti 4UO,OOO kiloyu bulmuştur. 

E 

Bütün Müteahhıtler 

M ü N A K A S A 'Y 1 
Okur ve takip ederler 

Çünkü bu Gazete 
onların en emin rehberidir 

KM± & Efil 

koymuştur. Bu harekctlerile İngi- ı re müesseselerine teklıf yaptığımız 
liılerin hem bıze hem kendilerine takdirde fiatlarımıı. pahalı dır diye
zararı dokunmuşdur. Çünkü Al- rek kabul etmeyorlar. TüccarlarımJa 
manya hem daha ucuza mal ithal her vakıt İng ltereye mal satma
etmekte, hem de dünya piy sala- ğı tercih ederler. Fakat buna im
rına daha ucuza satarak İngiltere- kan bulamıyorlar. Bu imkanı bun
re kuvvetle rekabet etmektedir· dan sonr.ı temin etmek yolları a
lngılterenin ihtiyacı olan ve takas raşlırılmalıdır. Mevcut İngiliz Ti
anlaşmasına dahıl bul unao diğer caret anlaşması tadil edilmelidir. 
mallara yeni diğer maddeler ili- Eğer takas usulü kabul edilecekse 
ve edilirse ve karşılıklı bir prim bütün mullarımız takasa tabi tu· 
yerilmesi imkii.nl rı hazırlanırsa tulmalı veya ikı memleket arasın
lngiltere ile olan ihracat ve itha- da yeni bir formül ile normal ti· 
lıit münasebetlerinin tabiati ile in- caret sistemine doğru avdet etme-
kişaf edeceği t~min edilebilir. lidir. 

Samsun istasyonunda yapılacak istasyon bina"ı inşaatı fiat
larında tadilfil yapılarak yeniden kapalı zarf usu Jile ve \ a· 
hidi fıat üzerinden ek::-iltmiye konulmuştur. 

Bu in aulın keşif bedeli 93,500 liradır. 
İstekliler bu işe aid şartname vesair evrakı Devlet De· 

miryollarının Ankara, Sirkeci, Samsun veznelerinde alabilir
ler. Bu işe ait.i evrakı e~kiden alanlar Yol d~ire inde wiıra· 
caatla vahid fiatl~rını değiştirebilirler. 

Eksiltme J 4 6.939 tarihinde çarşamba günü saat 15 te 
Ankaıa Devlet Oı miryollnrı Yol dairesinde toplanacak Mer· 
kez Birinci Komi y0nunca yapılacaktır. 

Eksillmiye girebilmek için isteklilerin tPklif mektuplarile 
hirlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün iaat 
14 ~ kadar Komısyon Rei::,liğine tevdi etmeleri liıımdır. 
2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 5925 liralık mu· 
vakkat teminatı-

Bu kanunun tayin ettiği vf'...ikalar. 
Muhabere ve Münakale Vekületindrn alınmış "Ehliyet 

vesikac;:ı içm ih:ıle glıniınden t>n az sekıı gün eHel hır i tida 
ile Mu hı bı re ve Müııakale Vekaletine müracaat edılnıef!i ve 
elılıyet vesıkası vnilnıesine esııs olarak heJge ve bonservis
lerin istidaya eklenmesi lazımdır.,, 

Bornova Belediyesinden: 

1 - Bornova halihazır haritasına ilaveten 100 hektar 
miktarında 1/2000 ve 1/500 mikyasındaki sahası tersimatı 
münkasaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 1000 liradır. 
3 -- Muvakkat teminat 15 liradır. 
4 - Eksiltme açık olarak 5.6.939 pazartesi günü saat 

on beşte Bornova Belediyesinde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ihtisas vesikası 

ibtaz etmeleri mecburidir. 

Yemliha Köyü Muhtarlığından : 

Yemlıha köyli kaplıca hamammda yapılacak: inşaat için ta
lip zuhur eımerHğınden 2Y 5.939 pazarte~i günü ihale edil
mek üzere bir hutıa müddetle temdit edilmiotir. Taliplerin o 
giin Yemliha kö)il ilıti}·ar heyetine müracaatları ilan olunur . 

İçel Vakıflar Müdürlüğündcnı : 

Yeni cami civarında bulunan depoların tadilen lokanta 
haliue iirııgı açık eksiltme suretile yaptırılacaktır. 

Ke~if bedeli 69-15 li~a 73 kuruştur. 
Muvakkat teminat 520 lira 92 kuuruştur. 
Eksiltme müddeti 23.5.939 gününden itibaren 15 gün

dür. İhalesi 6.6.939 salı günü saat onda icra kılmacaktlr. 
Hu işi yapma~a istekli olanlar 2490 sayılı kanunda ya

zılı ve~aikle ıeminatile ve eksiltme ve tenni şartname ve projP
yi görmek fazl11 malümat almak arzusunda bulunanlann içel 
vakıflar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

ErzuJUm İmar Birliği Başkanlığından : 

iilız firmaları muayyen hır tiftik ipliğini imal ve ihrac eden 
~ zarfında paramızı ve- cihan şümul fabı ikalan bu işi el
itt l'!rı.iz.i temia edebilirse.~ bi- lerinden Almanya lehine kaçırmış
U tdıtami:a: kadar mal gonde- lardır. Bu da KJiring ile. bnğlandı
t~klerini bildirdikleri halde, ğımıı. memleketlerle lngiltereyi 

tanı•~ böyle bir teahhüdün rekabet edemeyecek bir vaziyete 

ingillere hala yeniden mal al- Bu haf a içinde memleketimi· 
mak için muhim tekliflerde bu- ze oelmesi beklenilen İngiliz Ti-
lunmuyorlar. Halbuki Almanlar "' . . 

Erzurumda Ilıca nahiye merkezine 4 kilometre mesa• 
fedeki Ağviran köyünden on santim kutru dahili çelik bo
rular içinde getirilecek içme su yolunun inşaatının 7870 li
ralığı keşif mucibi kapah zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. Eksiltme 7.6.939 çarşamba günü saat 15 de Erzu
rum Belediye Başkanlık odasında teşekkül eden İmar Bir
liiğ Komisyonunda yapılacaktır. istekliler teklif mektupları· 
nı ve ticaret odası vesika ve 590 lira 25 kuruşluk muvak
kat teminat mektub veya makbuzunu ve bu işe aid Nafıa 
Vekaletinden 1939 takvim yılına mahsus müteahhidlik ve~ 
sikalarile birlikde ihale günü saat 14 e kadaJ imar Bir· 
liği Başkanlığına vermeleri ve bu zarfların iyice mühür mu· 
mile kapatılmış olması lazımdır. Mektubların postada gecik
mesi kabul edilmez. Evrakı fenniye ve keşfi on lira bedel 

1 

bÜlÜn kritik vaziyetlere rağmt.n c ret H yelı ıle bu mevzulara te-
mal tolebinde bulunuyorlar. inıilt•- mas edileceAine şüphe yoktur. 

1 

.. 
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Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri 

A) M ·inakasalar 
inşaat, Tamirat, Nalla lşlerl, Malzeme Harita 

Bornova halihaıır haritası tersimatı 
Yeni Cnmi civarında bulunan depoların 

tndilen lokanta haline ifrağı 
Kaplıca ham .mında yap. inş. (temd.) 
Ahır inş.: 2 ad. (şart. 81 O krş.) 

,, ,, 2 ,, ( ,, 405 krş.) 
Erzurumda içme su yolunun inş. (şart. 

10 L.) 
Sinema binası ikmali inş. (şart 25 L.) 
Çorlu halihaur haritalarının ahın işi fim· 

dilik ekıiltmedeo kaldırılmıştır. 

Aç. eks. 1000 -
Aç. eks. 6945 -

Kapalı :ı. 161804 82 

" 
80902 41 

,, 7870-

" 
65000 -

75 -
5~0 92 

9340 -
529j 12 
590 25 

4500 -

Bornova B"lediyesi 
lçel Vakıflar Mt;d, 

Yemliha köyü Muhtarlığı 
M. M. V. SAK. 

,, ,, 
Erzurum imar Birli~i 

" ,, 
Dahiliye Vekaleti 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer ,teslsatve malzemesl) 

Ampul muhtelif mumluk: 510 ad 
,, 

" 
,, ve elektrık mol· 

zem esi 
Telefon kabloları muhtelit cins 
Gerze kasabası elektrik tesisatı (temd.) 
Elektrik teaiuh (temd.) 

Paz:. !61 
,, 426 02 

Kapalı z. 5960 -
Paz. 

,, 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yazlık elbise: 230 tak.-kışlık elbise: 
230 tak. 

Garderop için • kadife v ı. 
Kö,eL: 100 t.-sarı vaketa: 50 t.-siyah 

vaketa 10 t. (şart. 1575 krş.) 

Aç. eks. beh 8 50 
ve 20 -

Pnz 408 -
Kapalı 2. 315000 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Katıl: 606 k. Paz. 199 98 
Teleıon rehberi basılması: 6000 ad. 3000 -

Kereste, Tahta ve saire 

Kontrplak Paz. 320-

Nakllyat Boşaltma - Yükletme 

Kömür nakli, tahmil ve tabliyesi: 12500 t. Aç. eks. 
Maden kömürü tahmil ve tah iyesi: 17000 t. Kapalı z. 5440 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Kriple maden kömürü. 20 t.-sömikok: 80 Aç. eks. 
t.- Çam odunu: 50 t. 

MUteferrlk 

24 15 lıt. Belediyesi 
63 90 ,, 

447 - İzmir \•e İst. Telefon Müd. 
G~rz.c Belediyesi 
Milas Küllük Nahiyesi, Küllük 

köyü Muhtarlığı 

Kayseri Kültür Direk. 

61 20 ist. Belediyesi 
16350 - İst. Jandr. SAK. Gedikpaf& 

30 -
225 -

48-

46 88 
408 -

İst. Belediyesi 
Ank. Telefon Müd. 

İst. Belediyesi 

D. D. Y. 4 cü işletme Kayseri 
D. D. Y. 2 inci İşletme Ank. 

- - Kayseri Vilayeti 

Listesi 
Gün Saat 

5·6-39 15 -
6-6-39 10 -

29.5.39 
12-6-39 il -
12-6-39 15 -
7-6-39 15 -

19-6-39 15 -

27-5-39 il -
27-5-39 11 -

14-7-39 10 -
ay içinde 

1 ay içinde 

2-6-39 14 -

27-5-39 11 -
17-6-39 ı 1 -

27-5-39 11 -
9-6-39 15 -

27-~-39 11 -

29-5-39 15 -
12-6-39 16 -

81-5-39 - -

Sahil sıhhiye mrk. vesaiti nakliyesi 
Tebammür kahı: 7 ad. \fart. 115 krş ) 

Samsun Sahil Sıhhiye Mrk. Tababeti 3-6-39 IO-

(temd.) 
Bel ipi: 25000 kg. 
Tütün tozu çuvalı: 6000 ad. 
Toz p .. ket kolası: 32 00 k. 
Can kurtaran yeleği: 5000 ad. (te ·nd.) 
Skandırak kayışı: 2500 ad.-•kc1ndırak 

düğmeıi: 5lı00 ad. (t.emd.) 
Uçuş elbise cilaıı: 3 ı OO ad. 
Ank.-Kırşehir yolunun arasında kum ih· 

zan: 1300 m 3 
Ank.-lıt. yolunun arasında kum ibıarı: 

2500 m 3 
Ank.-Çan\ıırı yolunun aruında kum ihza· 

n: 800 m 3 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Paz. 

Kapalı z. 
Aç. ekı. 
Kapalı z. 
Paz. 

n 

Aç. eks. 

,, 

., 

Ekmek ceza evi için Kapalı z. 
,, et, makarna, pirinç, tuz, çny ve sebze Aç. eks. 

Ekmek: 13 t.-k. soğan: 500 k.-toz şe· Aç. eks. 
ker: 2,5 t.-tuz: 450 k.-süt ve yo· 
turt: 9800 k.-koyun eti: 7 t -sade· 
Y•ğ: 700 k.-aabuo 600 k.-yumur· 
ta: 3000 ad. 

Bulgur 
Taze bakla: 30 t. 
Yulaf: 144 t. 
Kabak: 60 t. 
Sebze: 38 kalem 
Yumurta: 455000 adet 
Süt: 3500 k. 
Tereyatı: 800 k. 

(B Müzayedeler 

Binek otomobili 
Ceviz kiltüğO, muhtelif eşya ve av tüfengi 
Mermer: 90 16 m 2 
Dükkan ankazı 

Paz. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 

" Paz. 
,, 
• ,, 

Aç. art. 

" Paz. 
,, 

23000 -

11250 -
1605 -
5644 80 

2550 -
3900 -

3750 -

1600 -

2400 -
3000 -

10080 -
6000 -

550 -
78 20 

450 80 
25 -

1725 - inhisarlar U. Mild. 

843 75 
" " 120 37 ,, ,, 

423 36 
" " İst. Denizbank U. Müd. 

Tophane Lvz. SAK. 

191 25 M. M. V. SAK. 
292 50 Aok. Valiliği 

281- " " 
120- ,, 

" 

663 - Ö.-ıemiş C. Müddeium. 

225-
758-
450 -

1229 07 
580 12 

31 50 
69 -

41 25 

67 62 
3 75 

Trabzon Lis• si Direk. 
Kayseri Vilayeti 

Vize Tümen SAK. 
Ank. Lvz. SAK. 

,, ,, 
,, ,, 

İıt. Liseler SAK. 
,, ,, 

" 
,, 

" " 

D D. Y. 8 ci İşletme İzmir 
fst. DefterdarlıQ'l 
lst. Belediyeıi 

" 
,, 

12-6-39 15 -

12-6-39 16 -
12-6-39 16 30 
15-6·39 15 -
9-6-39 15 -

29-5-39 14 -

12-6-39 11 -
12-6-39 15 -

12-6-39 15 -

12-6-39 11 -

6-6-39 15 -
5-6-39 9 30 

31-5-39 

27-5-39 il -
12-6-39 il -
10-6-39 11 -
12-6-39 11 -
5-6-39 15 30 
5-6 39 15 45 
5-6-39 16 -
5-6-39 16 15 

12-6-39 15 -
5-6 39 14 -

27-5-39 11 -
27.5.39 il -

mukabilinde imar Birliği Mühendisliğinden alınabir. caktır. istekliler teklif mektuplarını ve ticaret odası vesika 

• • • Erzurumda başlanılmış olan sinema binasının ik- ve 45oo liralık muvakkat teminat mektub veya makbuz
mali inşaatının 65 bin liralık kısmı vahidi fiat üzerinden ları ve Nafıa Vekaletinden 1939 takvim yılına mahsus mü
kapah ~arf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 19.6.39 teahbidlik vesikalarile birlikte ihale günü saat 14 e kadar 
pazartesi günü ıaat 15 de Erzurum Beledi}re Başkanlık o· imar Birliği Komisyonu Başkanlığına vermeleri ve bu zarf· 
daıında teşekkül eden imar Birliği Komiıyonunda yapıla• !arın iyice mühür mumilc kapatılmıt olmaıı lAzımdır. Mek-

İstanbul elediyesinde~ · 
Mubam. bedeli ~ 

Balta limanı civarında yıkılan bina· 
lardan çıkaralan 90/ 16 metre murab· 
baı mermer 

- 67,61 450,80 

Galatada Y enikapı cadde.inde 34 25,00 
No. dükkan aokazı f 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayt' b~~· 
zarlığa konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde göriile tıi'' 
İstekliler bizalannda yazılı temiaat makbuz veya ııı~kt:,; 
birlikte 27.5.939 cumartesi günü aaat l l de Daimi EocııOI 
bulunmalıdırlar. 

• • • Mubam bedeli 

Düşkünler evi müdürlüğüne lGzumu 
olan muhtelif mumluk 510 adet ampul 
Şehir tiyatrosu gardrobuoa lüzumu o
lan kadife vesaire 
Şehir tiyatrosuna lüzumu olan koqtrplak 

,, ,, ,, muhtelif 
mumluk ampul ve elektrik levazımı 
Şehir tiyatrosuna afişler için lüzumu o· 
lan 605 kilo kist 

161,00 

408,00 

320,00 

426,02 
199,98 

fe~ _ .... 
z.t,1~ 

61,'1' 

48.~ 

63.~ 
1),~ 

f 
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı •'1'1 b•~ 

zarlığa koııulınuıtur. Evrakı Encümen kaleminde göriile bJ1 
İstekliler hizalarında yazıla teıuinat makbuz veya ınelıl:,; 
birlikte 27.5.939 cumartesi günü 'aat 11 de Daimi EnciiOI 
bulunmalıdırlar. 

tubların postada gecikmesi kabul edilmez. EYrakı ~ 
Erzurum imar BirJiği Fen Şefliğinden 25 lira nıuk' 
alınabilir. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve 

lzmır Teleton Müdürlüğünden: 
~ 

İdare ihtiyacı için muhtelif cins telefon kabloları 
sari usulile eksiltmiye çıkarılmı~tır. 

Muhammen bedeli 5960 beş bin dokuz yüz altOJ~ 
muvakkat teminatı 4~7 dört yüı kırk yedi lira olup, e~·~ 
14 temmuz 193~ cu ına günü saat l O da İzmir Telefoll 
luğü binasında müteşekkil Satınalma Komi yonunda 1•P 
tır. 

Talibler, muvakkat teminat makbuz veya banka ıııe~ 
kanuni vesaiki muhtevi kapah zarilarlllı o gün saat 9' 
mezkur Komisyona ver~ceklerdır. 

Ş rtnameler hergün İzmir Telefon Müdürlüğile .J; 
Telefon MiidürJüğü Levazım Amirliğinden parasız ver~ 

Gerze Belediyesinden : t 

18.5.939 per~embe günü saat 15 te ihalesi ilAo edil~ 
lan Gerze kasabaeı elektrık te isatrna talih çıkmadığılld• 
ğıdak1 şekilde ve bir ay içinde pazarlığa konmuştur. 

Tesisat üç kısma ayrılmıştır. 
Birinci kı ını : Dizel makine Ye elektrik kısmı. 
l~inci kısım: Şebl'ke, malzeme ve montajı. ,p 
Üçüncü kısıın : Si!nlral biuası, makiae temeli v3 ,bf 

reklerdir. • ~ 
Şartnamenin 33 ve 34 üncü maddeleri kaldırıl•" 

masraflar Bdediyeye bırakılmıştır. ~ "-. 
Şartnamenin 19 uncu maddesinin O fı~rasındaki ~ 

taksit mukavele tarihinden itibaren bir yıl içinde tediye 
olacaktır. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Lev 

Ank ra Telefon Müdürlüğünden : f' 
6000 adet Telefon rehberı basılması açık: eksillıOe 

nuloıu~tur. 
Muhammen bedel 3000 lira, muvakkat 

liradır. 

Şartnameler müdürlük muamellt bürosundan 
hnab1lir. 

Eksiltme 9.6.939 cuma giınü saat 15 te teleforı 
iJ1 

lüğünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. ıı 
lstek.iılerin 2490 numaralı kanunda yazılı vesika!-' 

mi yona müracaatları ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v-__!:./ 

Sömikok, çam odun ve kriple maden kömüıü ' 
tır. Bak Euak sütununda Kayseri Vilayeti ilanına. 

Müteferrik 

İstanbul Deniz Bank Umum Müdürlüğiinderı : 

Yaptırılacağı evvelce ilin edilen bf!§ bin csP ~ 
taran yeleği için teklil edilen bez nümuneleri ibtiyac• 
görülmediğinden, mevcud nümunemiz evaafı dahiliııde il 
mak §artile ve gene açık pazarlık suretile istekli:ııne ib' 
lecektir. ~~ 

Pazarlık 9.6.939 günü sııat on beote Tophane v.e 
nında Alım Satım Servısinde yapılacaAından ietekliJerıtl 
kur Servise müracaatleri. 
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~tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : Trabzon Liıesi DirektörliiğGnden: 

. 2500 adet sakandırak kayışı ve 5000 adet sakandırak 
tsi müteahhid nam ee ahına 29.5.939 pazartesi gü

.. ıt 14 de Tophanede le\'az1m amirliği satmalma ko
tonunda pazarlıkla alınacaktır. Nilmunesi Ko. da gö· 

- Lise panıiyonunun 1.6.1939 dan 31.5 1940 tuihioe ka
dar ihtiyaçı olan aşaiıda müfredata yazılı erzak ve aaire 21.5.1939 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

bilir. İsteklilerin kati teminatlarile beraber belli gün 
"•tte Ko. na ıelmeleri. 

M M. V. Satınalma Komisyonundan : 

Nı munesi veçhiyle 3 000 adet uçuş elbisesi cila ı satın 
•caktır. Hepsinin muhammen bedeli 2550 lira olup ilk te· 
t miktarı 191 lira 25 kuruştur. 
Eksiltmeıi 12.6.939 pazartesi giınü saat 11 de vekAlet 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve nümunesi her gü komisyonda görülebilir. 
lsıekJilerin ilk teminat mektub veya rnakbuzlariyle belli 

ite komisyonda bulunmaları. 

Samsun Sahil Sıhhiye Merkezi Tababetinden: 

Nevi 

Ekmek (birinci neyi) 
Bide 
Koyun eti 
Koyun ciğeri 
Sığır eti 
Tereyat (Vakfıkebir) 
Zeytinyatı (Ayvalık) 
Pirinç (Toıya) 
Makarna (Çapa marka) 
Şehriye 

Soda 
Sabun (Ayvalık) 
Keame teker 
Toz şeker 
Patates 
Kuru faaulya (teker) 

,, • (horoz) 
" " (barbunya) Merkezimiz vesaiti nakliyesi 19.5.939 tarihinden itiba

OQ beı gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 3.Hazi-
939 cumartesi günü sabahleyin saat onda sahil sihhiye 
kezi dairesinde ihalesi yapılacaktır, mukavele müddeti 

Kuru üzüm (ekistra ekiıtra) 

•eneai Haziraoı ibtidasından 1940 senesi Mayıs sonu
.le.dar bir senedir talip olanlar şeraiti öğrenmek üzere 
•rniıe mfiracaat ve % 7,5 pey akçasını ıetirmeleri ilAn 
Ur, 

• • • 
l'oz paket kolası, bel ipi ve tütün tozu çuvalı 

'Btk 1nbi111rlar U. Müd. İlAnJarına. 

Zahire, et ve Sebze : 

Dfizce C. M. Umumiliğinden : 

alınacak· 

Dtızce ceza evinin (1500) lira bedeli muhammineli bir 
lik ekmek ihtiyacı 11.5 93g dan itibaren 31.5.939 tari· 
lllüsadif Çarşamba günü saat on dlSrtde ihalesi icra kı· 

. 'le: üzere yirmi gün mtlddetle eksiltmeye konulmuştur. 

.P olanların ıartnameyi öğrenmek üzere Düzce C.M. Umu
~ne ve ihale gOnü yüzde yedi buçuk kuruş teminat pa
ıte komisyona müracaat eylemeleri ilin olunur. 

İatanhul Liseler Alım Satım Komiıyonundan : 

Mikdan Mabam. fık le· ihalenin nni yapıla-
Kilo fiab miaat catı ~n ve 1&atı 

,, incir 
Pirinç unu 
İrmik 
Gendime 
Tuz 
Çay 
Un 
Süt 
Yoğurt 
Peynir (İıtanbul) 

" 

,, (kaıar, Kar1) 
Bulgur 
Mercimek 
Fııtık 

Kut üzümG 
Yumurta 
Salça 
Gftmüthane elma11 

.. armudu 
Kayıı (Malatya) 
Ekmek kadaifi 
Tel kadaif 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Sirke 
Sarmıaak 

Sotan 
Zeytin 
Fıodık içi 
Ceviz içi 
Taban 

Kurut Sa. Lira K 

30 - 1316 25 
Taban helnıı 

5 haziran pazartesi Sekmez (Zıle) 
ıaat: 10,30 açık ekı. Nohut 

21500 45 - 1279 50 n ,, ıaat 10 45 
10550 70 -
47000 95 - 3348 75 n " 

11 
93.50 15 -

29500 17 -
10900 12 - 10'l 90 n n 11, 15 
7250 17 -

" 
3450 ıa -

42500 8 - 646 51 ,, .. 14 
58000 9 -
17450 48 - 628 20 ,, • 14, 15 
4800 40 - 144 - " ,, 14,30 

2.5000 9 50 178 10 ,, " 14,45 
11 147VO 330 75 ,, " 15 
l(01niı} onumuza baAlı yatılı liselerin 1 haziran 1939 gününden 

-.,,ıı 1940 ıonuna kadar ihtiyaçları olan yukanda cins, miktar 
'ehammen fiyatlarile ilk teminat ~e ihalenin nev'i gün ve ıaat
,>,tıh yiyeceklerini Kapalı zarf uıulile yapılan e)uiltmeainde 
, htı ve ıabuna iltekli olmadıtından ve reçele Haydarpaşa 
ladeo maada1ına istekli çıkmadığından ve diter eruklara ve
fi1atlar y4kaek gariildütünden pazarlıkla ihaleleri 5 haziran 
~rteai günQ Beyotlu İıtiklil caddui 349 numarada Liaeler 
S.tım Komiıyonunda yapılacaktır. 

Tan faaulya (meVlime 
Taze kabak (dolmalık) 
Tazk bamya 
Kuru bamya 
Patlıcan 

Tomates 
Taze biber (dolmalık) 
Kuvun 
Karpuz 
Portokal 
Limon 
Hıyar 

Maydanoz 
lıpanak 
Pıraıa 

Üzüm yaprafı (Tuzlu) 
Top )ihanR 
Havu~ 
Krnaerva (Muhtelif) 
Şam baba 
Arpa 
Gazyagı 

" 

gare) 

Miktarr 
----
40000 kilo 
2000 adet 
10000 kilo 
1000 'adet 
4000 kilo 
3500 

" 1200 
" 5000 
" 1000 
" 300 
" 1000 
" 1000 
" 2000 " 3000 
" 5COO 
" 1500 
" 1500 
" 500 
" 800 
" 500 
" 300 n 

400 
" 500 
" 1000 ,, 

25 
" 2500 
" 6000 n 

8000 
" 800 
" 1000 
" 500 
" 500 • 

60 
" 80 n 

45000 adet 
500 kilo 

3003 " 
1500 " 
500 " 
500 .,, 
100 " 
30 n 

50 " 
1000 " 
150 n 

6000 " 
1000 " 

300 " 
300 n 

300 ,, 
500 " 
400 " 
500 " 

4500 n 

3000 n 

1000 " 
300 

" 15000 adet 
1500 kilo 

700 n . 

500 adet 
1500 n 

3000 " 
5000 " 
8000 ,, 
1000 bat 
3000 kilo 
3000 n 

400 " 
3000 " 
300 " 

2000 n 
200 n 

800 " 
400 " 

Tutarı Mu·nk. tem. 
Ura lu. Lir.a kr. 

4400 330 
100 7 50 

4200 l1 5 
300 22 50 

1000 75 
2975 223 12 
660 49 50 

1400 105 
230 17 25 

69 5 17 
lOO 7 50 
350 26 25 
640 47 
840 63 
325 25 37 
225 .16 87 
225 16 87 
65 4 87 

200 15 
100 7 50 
90 6 75 
ıoo 7 50 
60 4 50 
50 3 75 

100 1 50 
350 26 25 
450 33 75 
600 45 
400 30 
500 37 50 

60 4 50 
60 4 50 
80 6 
40 3 

675 50 62 
150 11 25 
450 33 75 
225 16 87 
275 18 62 
125 9 37 
40 3 
3> 2 25 
17 50 1 31 

150 1 l 25 
30 ! 25 

600 45 
300 22 50 
300 22 50 
150 11 25 
100 7 87 
160 12 
140 ıo 50 
60 4 50 

450 33 75 
220 16 87 
300 22 55 
350 27 
225 16 87 
112 50 8 44 
70 5 27 
50 3 75 

112 50 8 44 
75 5 62 

150 11 25 
160 12 
100 7 50 
150 11 25 
120 9 
80 6 

120 9 
37 50 2 81 

620 46 50 
80 6 
40 3 
72 5 40 

l.tekliler ilk teminat makbuz ve Ticaret Odaıının yeni tene 
ile belli gün ve ıaatte Komisyona gelmeleri. 

2 - Şartname her gCln okulda görülebilir. 

Ş.rtnameyl görmek ve Liseler Mubuebeciliği veznesine yatın
te1ninat tezkerelİnİ almak için GaJataıaray Liıeaioe milra-

"'4Qbammen bedeli iki bin betyib lira olan Bilecik depoıuna 
ile zarfında gelecek olan takriben 10 bin ton maden k~mfirn
"•ıondan yere indirilmeıi ve yerden makina ve vagonlara 

e işi 12.6.939 Pazartesi rDnil ıaat 15 te H. Pata Gar bina· 
l nci İfletme Komiıyonu tarafından açık ekıiltme uıulile iha

~l>ılacakbr. 
, ,h•111men bedeli: beher tonunun yükletilmeıi için 15 ve indi
'i İçin de 10 kuruştur. 
~ 'tt:Aeye girmek iıteyenler kanunun tayin ettiti veaaik ve 

, liralık muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme gününde ta
~•len ıaatte Komiıyona müracaatlan llzımdlr. Bu İfe ait Şart
L~r Komiayoa rlyuetile Bilecik depoıu tarafından paraaız ve· 
~dir. (M02) 2-• 

3 - Ekıiltme 5.6.939 tarihine rastlayan pazarteai günü aaal 
9,30 da Orta tecim okulunda müteşekki l komiıyonca yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı her madde hiza.tında göste
rilmiştir. 

5 - 1.tekliler Ticaret oduınca kayıtlı olduklarına dair belge 
ibraz edeceklerdir. 

6 - latekliler 2490 numaralı kanunun 15 inci maddui ahka
mına göre muvakkat teminat, makbuz ve mektuplarını ekıiltmeğe 
bıışlamadan bir ııaat e•veline kadar tedarik edect:k ve ekıiltme 
ıaatında Komiıyona ıbru edeceklerdir. 

Ödemiş c. mnddeiumumiliğinden : 
Ödemiş ceza evinin 939 mali yılı için bir senelik ek· 

mek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile 21.5.939 tarihinden on beş 
gün milddetle ek~iltmeye konulmuıtur. 

Beheri {960J gram olmak üzere günde ikinci neviden 
240,260 aded ekmek verilecektir. 

istekliler her gün meıai aaatlarında ıartnameyi müddei· 
umumilik ve ceza evi dairesine mUracaatla görebilirlei-. 

Muvakkat teminat mrktarı 663 lira olup tesbit edilen 
960 gramlık ekmeğin rayici 8 kuruı 64 santimdir. 

lıteldiler iÖıterilen miktar iiıerindeD bir HDelik ek-

mek taahhtıdünti ifa edebilecklerine dair ticaret odasında 
vesika ibraz edeceklerdır. 

İhale tarihi 6.6.939 günü saat 15 olduğundan bir saat 
evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine uy
gun şeklinde teklif zarflarını o gün Ödemiş müddeiumumi· 
lik dairesinde müteşekkil komiıyon reisine vermeleri ıart· 
tır. lıin olunur. 

1 - Şartnamesi mucibince 32000 kilo toz paket ko
lası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ıl - Beher yüz kilosunun muhammen bedeli sif 17,64 
lira hesabile 5644, 80 muvakkat teminatı 423,36 liradır. 

111 - Eksiltme 15.Vl.939 perşembe günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gtın ıöztı geçen Şubeden para
aız alınabilir. 

V - Mühürlü teklif !mektubunu kanuni veaaikle % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat 
evveline kadar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (3619) l-4 

••• 
Cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

lira li. kr. şekli ıaatı 

------------
Bel ipi 25 000 kg. 11250 843 75 K. zarf 16 -
Tütün tozu çuvah 6.000 adet ) 605 120 37 Aç. ekı . 16,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarl 
yazı la iki kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle sa
tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek· 
ailtme tekli ve ıaatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 12.Vl.939 pazartesi gllnO Kabatatda 
Leva~ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

iV - Şartnameler her gtln sözü geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V - Kapalı zarf eksiltmesinde mühürln teklif mektu
bunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuıu ve· 
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarflar ihale günü saat 15 e kadar mezkftr komisyon Ba,. 
kanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. Diğer eksiltme
ye girecek'er % 7.5 gtıyenme paralarile birlikte müracaat· 
ları ilin olunur. (3628) 1-4 

••• 
1 - 15.V.939 tarihinde ihale edilemeyen 5000 Kg. lık 

bir adet Baskül pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 
U - Pazarhk 5.IV 939 pazartesi gfinü saat 14 de Ka

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm KomiJyo
nunda yapılacaktır. 

111 - Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 750 lira, Mu
vakkat teminatı 56.25 liradır. 

iV - Şartnameler her gün sözil geçen Şubeden para• 
sız alınabilir . 

V - Mfinakasaya iştirak edecekler 1 gün evveline ka
dar fiats1z tekliflerini Tuz fen Şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lAzımdır. 

vı - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ye sa
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gel· 
meleri. (3510) 3-4 

••• 
Cinsi Miktarı Muham. B. % 7,5 teminatı Eksiltmenin 

Lira Lira kr. Şekli ve !aatı 

Emaye Tank 3 adet Sit 3700 277 .50 

" " 10 " " 9400 705-
1 - Şartnameleri mucibine 13 adet emaye 

da gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

Açık ek. 14 
Kap. z. ıs 

tank hizaların-

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme 
saati eri hizalarında yazılıdır. 

lll - Eksiıtme 2.Vl.939 cuma gilnü Kabata~da Levazım Şu· 
besi Müdüriyetindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameleri her ğüo sözü geç""n Şubeden paraeız ola· 
rak alınabilir. Münaknsaya iştirak edecek firmalar fiatsız fen· 
ni tekliflerini münakasadan bir hafta eneline kadar müskirat 
fabrikalar eubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muta· 
zammın vesika almaları lAzımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 7,S 
giivenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ih· 
tiva edecek kapalı zarfların ihale sııatinden bir saat evveline 
yani saat 14 de kadar mezkur Komisyon Baıkanhğına mak· 
buz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

VI- Diğer eksiltmeye girecekler tayin edilen günde % 7.5 
güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. (2654) 4-4 

lmtJyaz: sahibi ye yaza itleri DlrekUSrü : l.mall Girit 

Baaaldıtı yer : Merka Baıı•••l, Gal•ta 
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ADMJNISTRATJON 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Charges Jours Heures d'adjudicat. estimatif prov(soire 

Dressement carte Ctat actuel villc Bornova 
Trnasformntion en re.tauranb des depôt• 

sc trouvırnt aux alentours de Yenieami 
Conıtr. aux b ins thcrmaux (aj.) 
Constr. deux eeuries (Cah. eh. P. 810) 
Constr. 2 eeuries (Cah. cb. P. 405) 
Constr. pour adduction eau potablc a 

Erzurum (Cah. eh. L. 10) 
Acbevemt:nt eonatr. bafüse cine (Cah. eh. 

L. 25) 
L'adjudieation concernant le dreıscment 

carte etat actuel Çorlu a ete annulee 

ubllcs-Mat6rie1 d 

Publıque 

,, 

Pli cach. 

" ,, 

,, 

1000 -
6945 -

161804 82 
809f2 41 

7870 -

65000 -

truction-C rtogrııphle 

75 -
520 92 

9340 -
5295 12 
590 25 

4500 -

Municip. B'lrnova 
Dir. Vrıkouf• lçel 

Muhtar de Yemlıhaköy 
Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ank. 

" " Union Restauration Erzurum 

" 
Ministere Interieur 

5-6·39 15 -
6-6-39 ıp -

29-5-39 
12-6-39 11 -
12-6-3'1 15 -
7-6-39 15 -

19-6·39 15 -

Electrlclt6·Gaz Chauffago Central (fnst llatlon .,t Mat rlel) 

Ampoules de dıff. b ugie : 510 p. 
" ,, ,, " et materiel eleetr. 

Cables electr. de d ff. sortea 
lnstal electr. bourg Gerze (aj.) 
lnstal. ~lectr. (aj.) 

Hı.bits d'ete: 230 eornplets - id. d'hher: 
230 complets 

Velours de. pour g rdc-robe 
Cuir : 100 t. - vachette j un : 50 t. - ıd 

noire: lOOllO k. (CLb. eh. 1575 P.) 

Tr vaux d'tmpf"lmerle - Pap terle 

Gre a gre 
,, 

PJi cach. 
Gre a gre 

,, 
us - Culr 

161 -
4L6 02 

59ti0 -

Publıque la p. A 50 
et 20 -

Gri- a gre 408 -
Plı eJch. 315000 -

lmpre81lion guide telephonique : 60 O e· 3000 -
xemplaires 

Papier : 606 k. Grc ıi gre 199 98 

Bola d Conotruction, Pianch 

Contrc-plcıque Gre iı gre 3?0 

Transport - charg meni - d6chargem nt 

Transport, ehargemeı.t et decbnrgement Publıque 

charbon : 1251 O t. 
Cborgement et dechargement de charb'1n Pi cacb. 5440 -

de terre: 170 O t. 

Combustlble - Cnrburant - Hu il es 

Charbon de tcrre crıble : 2ıl t. • ıemi-eoke Publique 
80 t. - bois de sapin : 50 t. 

Dlv rs 

Recipient de fermcntation : 7 p. (Cah. Gre a gre 23000 -
cb. P. 115) (aj ) 

Corde : 250:.10 k. 
Sacı pour poudre de tabacs : 6000 p. 
Colle en poudre don• paquets : 32000 k. 
Moyeoa de transport pour l'office sani-

toire Samsun 
F ourniture de aable aur route Ank.-lst. : 

2500 m3 
Fourniture de sable sur toute Ank.-Çan

kırı: 8UO m3 
Col de &auvetage: 5000 p (aj.) 
Courroie SkaPdırak : 2500 p. - boutoos 

skandırak : 5000 p. (ej.) 
Vernis pour habit• aviateur&: 3000 p. 
Fourniture de sable &ur route Ank. ·Kır· 

şehir : 1300 m3 

Provlslon 

Pnin : 13 t. - oignonı: 500 k. - ııuere : 
t,5 t. - sel : 450 k. • lait et yoghourt: 
9800 k. - vinı:ıde de mouton : 7 t. -
beurıc : 700 k. -savon : 600 k. • oouf: 
3000 p. ete. 

Paio pour le penitencier 
Pain, viand macaronıs, riz, sel, the, fa-

r ine et div. legumeıı 
Legumes : 38 Joll 
Oeuf : 455000 P· 
Lalt: 3500 k. 
Beurre : 800 k, 
Blc concassc 
Fen•: 30 t 
Avoine : 144 t. 
Courges : 60 t. 

Pli cach. 
Publiquc 
Pli cach. 
Publıque 

,, 

,, 

Gre a gre 
,, 

Publique 

Publique 

Pli each. 
Publique 

Gre a gre 
,, 
,, 
,, 
,, 

Publique 
Pli cach. 

" 
B) Adjudications a la surenchere 
Marbre 90 16 m2 
Dicombrtı do boutiqu n 

11250 -
1605 -
5644 80 

3750 -

160:) -

2550 -
39ö0 -

2400 -
3000 -

10800 -
6000 -

450 80 
25 -

24 15 
63 90 

447 -

61 20 
16330 -

225-

30 -

48 -

Com. Perm. Muoieip. İst. 

,, " 
Dir. T elephones lzmir et ht. 
Municip. Gerze 
Mouhtar Nahiye Milas-Kulluk 

Dir. Culture Kayseri 

27-5-39 11 -
27-5-39 11 -
11-7-39 tO -

Dan• 1 moiı 
Dans 1 mois 

2-6-39 14 -

Com. Perm. Municip lst. 27-5-39 11 -
Com. Ach. Comm. Geodr. Gedikpaşa 17·6-39 11 -

Dir. T elephones Aok. 9-6-39 15 -

Com. Pc:rm. Municip. İıt. 27.5.39 11 -

Com. Pl!.rm Muoicip lst 27-5-39 11 -

46 88 4eme Expl. Ch. Fer Etat Kayseri 29-5-39 15 -

408 - 2eme Expl. Cb. fer Etat Ank. 12-6-39 16 -

Vilayet Kayseri 31-5-39 - -

a725 - Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 12-6-39 I~ -

843 75 
120 37 
4!J 36 

281-

120 -

191 25 
292 50 

" 
" 
" Office Senit. Samsun 

Vilayet Ankara 

,, 
" 

Dir. Gen. Deniıbank ht. 
Com. Acb. lnt. Tophane 

,, 
" ,, 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Vilayet Ankara 

- - Vil. Kayseri 

663 -

1229 07 
580 12 

31 50 
69 -

225 -
756 -
450 -

67 62 
3 76 

Proeureur Gen. Ödemiş 
Dir. Lycee Trabzon 

Com. Ach. Lyeces lst. 

" " ,, ,, 
" " Com. Ach Div. Vize 

Com. Ach. Int. Ankara 

,, " 
" " 

Com. Perm. Municip. Iıt. 

• ,, 

12-6-39 16 -
l l-6-39 16 30 
15-6-39 15 -
3-6·39 ıo -

12-6-39 15 --

12-6-39 11 -

9-6-39 15 -
29-5-39 14 -

12-6-39 11 -
12-ti-39 15 -

31-5-39 - -

6-6·39 15 -
5·6-39 9 3'J 

5-6-39 15 30 
5-6-39 15 45 
5-6-39 16 -
5-6-39 16 15 

27-5-39 11 -
12-6-39 11 -
10-6-39 11 
l~-39 il -

27-5-39 11 -
27-5-39 11 -

OFFICIELS 
De l' Administration Generale des Che111iıı5 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

68 articJes de pieces de rechange pour locomotivtS dt 
fahricaıion anglaise d·une valeur esıimatİ\e de Ltq. 57,sOO F' 
ront achetes par voie d'adjudicaıion sous pli cachete le Je~ 
6 juiflet 1939 a 11 h. au local de l' Adminisıration Geoer 
a Ankara. 

C . J. • • ~ 
t'UX q ı m.:.ırPnt y prendıe part doivent rcmettre 11 

Pıesidrnce de la Commis~ıon Je meme jour ju qu'd ıO • 
I;~ırs offr~ .. , une garantie pı ovisoire de Ltq. 4.125 et )es et 
tıfıcats ex1ges par ıa loi. rtf 

Les cahiers des charges sont en venle au prix de pjıı;) 
287 aux Cai:ses d'Ankara et de Haydarpaşa. (3520) 

Müteahhitlerin 

Cumarle.i 2i.5.939 

Telgraf makinesi (NiifJa Vek.) No 1024 
Maden kömürü (İst. C. Müddeium.) No 1054 
Kaolin kumu (Aılı . Fabrikalar) No 10.H 
Süt (Ank. Lvz.) No 1055 
Demir (Sivu Ueled Elektr. Müd.) No 1056 
Kalorifer malzemesi (lst. Sıhhi Mü.e.ııseseler) No 1056 
• Meşe ve kayın odur.u lKırklarelı Orman Bölge Şef,) No 
Pazar yeri iLŞ. (Turgutlu Beled.) No IOJ9 
Hıırluçluk ham ipe~ (Ask. F brıknlar) No 1059 
Evrak matbua (Manisa Beled.) No 1059 
• H.ıyvan (M. M. V.) No 1063 
Tatlı su ihtıyacı temini ve ıu taşıma işleri (Ank. 

Müd.J No I065 
Zahire loncası ioş. (Alaşehir Beled.) No 1065 
Belediye bınası ikmali inş. (Alaşehir Beled.) No 1065 
Ekmek, et, pirinç, ıüt ve yoğurt (Malatya Sıhhat Müd.) 

28.5.939 

Adıyaman Kasabası içme ııu projesi tanzimi 
No I05ı 

Sığır eti (Muğla A!!k.) No 1055 
Motopomp (Milas Beled.) No 1058 

Memento des 

Samedi 27 .. 939 

Mı:ıchioe telegraphique (Ministere Trav. Pub.) No 1024 
Huuılle (Procureur Gen. lst.) No 1054 
Sable eaolınc (Fabrique Mılit.) No I054 
Lait (lnt. Ankara) No 1055 
Fer (Municıp. Sıvas Dir. Eleetricite) No 1056 
Article de cbnuffage centrale (Dir. Hyg. Ist.) No 1056 
• Bois de clıene et hetre lDir. Forets Kırklarelil No 1058 
Coas;tr. lieu pr. marehe (Muoicip. Turgutlu) No I059 
Soie brute (Fabrique Milit.) No 1059 
lmpri rııerie (Municip. Manisa) No il 59 
• Chevaux (Minist. Def. Nat.) No 1063 rJo 1 
Transport et fouıniruıe d'enu douce (Dir. Monopole Ank·) 
Conıtr. logc pr. cereale (Munieip Al şehir) No 1065 
Aebev. conılr. bat muoicipale (Muoicip. Alaşehir) 1065 ~o 1 
Paio, viande, latt, riz et yoghourt (Dir. Sanitaire Malatya) 

28 5.939 

Projet pr. adduction eau potable •ille Adıyaman 
man) No 1051 

Vinnde de breuf (Com. Aeh. Milit. Mugla) No 1055 
Mutopompe (Municip. Milas) No JOj8 

b) uz t 

~ 
ıu 

Harb Akademisi Satınalma Komisyonundsll: ; \ 

Harb Akademisinde mevcud 44 kalem ve 23875 ~· 
eski fihm satılacaktır. ~ 

Bu fil imlerin sıkleti 165 kilo 830 gramdır. .. ~,~ı 
Satın almak ıstiyenlerin 31 mayıs çarşamba günUtl ti• 

de Harb Akademisi Satıoalma Komisyonuna mürac•8 • 


