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'-- Umum Tüccarların ve 

~E:MLEKET 
üteahhitlerin Mesleki Organıdır 

'=:::: HABERLERi 
'f --
~murta lhracatl 

t . ayı içinde şehrimiz.den 

~~en yumurtaların miktarı 
~ 1 san~ıktır. Bu mikta· 

•aııdığı ltalyaya ve 1721 S Utıani&tana gönderil mi~
. edilmiı olan bu yumur-

angajmaalara girişilmemesinin bir 
sebebi de budur Anadolu piyasa· 
larında muameleler normal tekil
de c!evam etmel-.:tedir, Tüccarlar, 
müstahsıle kredilerini kesmemişler 
ve avanslarını vermitlerdir. 

~ 1~taç kıymeti yeküou 
lıradır. ----Siyasi Hadiseler 
.. le ihracat Piya

~ '-•ı Durgunıa,tı 
'P'«i k. · · · t' lı . a ı ııyaıı vazıye ıo 

~tı Piyasamızın ihracat işle-
~~· bir duriunluk tevlit 

t hracat ile utraşan mües· 
, "tt.iyetin 1alah bulmasına 

11 
!Coi gelmış ıiparişleri 

~~ nıuvafık bulmaktadır· 
• ~1Paritlerden ihracat mua

,. •k11ıal edilmit olanların 

'-Y•ya ;ap~k 
0

tütiln, yu
'•ili paçavra, kağıt kırıntı· 

~- Ve Y unaniıtana yumur-
1'\ lahlep, Ceı.ayire ıırnık 

~eler gönderilmittir.~Eaa: 
, :"Ç nıevıiıni nihayet bul 
'-'re oldufıu gibi bu aibi 

1lln stokları da erimiş ol· 
piyuaların durgunluğu 

t bir mahıyet "ut:tuıekle· 
~klıycde harp riz.ikoıunu~ 
Qı'-a ihtimaline binaen yenı 

Ankara Borsası 
10·4-939 

ÇEKLER 

Londra o.93 
Nevyork 126.67 
Pariı 3.8550 
Milaoo 6.6625 
Cenevre 28 4175 
Amstcrdıım 67.2425 
Berlin 50.9450 
Brükıel 21 3125 
Ati na 1.0925 
Sof ya 1.56 
Madrit 14. 035 
VarfOVa ~:~6 
Bükret 
Belsırad 

2 8925 

Yokohamn 34.62 

Stokholm 30.57 

Moıkova 
23.9025 

ESHAM ve TAHViLAT 

Ya 5 1933 Ha:ıine tahvili 92.-
S~vaı - Erzurum ili 19.275 

İktisadi ve Sınai tesisat 
4.25 ve işletme şirketi 

1 

a) MUNA ALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Orman Koruma Genel KomutanlıA"J İıtanbul S. A. Ko.dan 

Zeytinburnu Orman koruma talimgAhı 3. Tabur binumın su 
yolu ve tıaati tesisatı 2~90 sayıla kanunun 46 maddesinin (B) fık· 
rası mucibince pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Kaşif bedeli 72ti lira 55 kuru' olup muvakkat teminatı 54 
lira 55 kuruflur. • 

Paurlığı 14 nisan 939 cama j'ÜnÜ saat 14 de Galata Mumhane 
caddesi Alemdar hanındaki aatmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif ve ,artnamesi komisyonda her gün parasız görülebilir. 
isteklilerin, vaktile buna benzer işler yaptıklarına dair rumi 

veaikalarile birlikte mezkur gün ve saatte komisyona müracacaatlan. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan 

Keşif bedeli 27265 lira 53 kurut olan Ankarada bir adet ban· 
gar intaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Eksiltmesi 
26.4.939 çarşamba günü ıaat 11 dedir. İlk teminatı 2045 lira olup 
tartnamesi 136 kurut mukabilinde M. M. V. Hhnalma ko.dao alı· 
nır. Ekıiltmeye gireceklerin ilk teminat ile 2490 .ayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle ve bu işlerle meıgul olduk
larına dair ticaret odalarmdan alacakları vesikalar ile birlikte zarf· 
larını ihale 1aatinden bir saat evveline kadar fi nkarada M. M. V. 
aatınalma komiıyonuna vermeleri. 

- - ":I - -s -

- :· -·· · -·· -·-··ü: :nuddr-tl ; ~~ık ekıiltmeye konuldutunnan i~· 
bedehyle ve 15 g 1 h - kü lerine göre haııı lıyaca\dan temı· 
teklilerin 2490 say ı ı yasa u 9 m l . M Ü saat on be,te Nafia 
aatları ile birlikte 24 niıtan 93 pazar csı gun 1 mUdürlütUnde müteıekkil komisyona bat vurma arı. 

Q 

• • • 1 - Askeri hastanede hela inşaatı ye tamiratı yapıla· 
cnktır. 

2 - Bursa için 20.4.939 per~embe günü ıaat 11 de tüm 
Sallnalma Komisyonunda pazarlık yapılacaktır. 

3 - ilk teminatı 37 liradır. 
4 - Keşifoamesi her gün komisyonda görülebilir. 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 
Ek jftmeye konulan iş: Sivas - Koyulhisar · Reşadiye yo· 

lu üzerinden inşa edilen aoağı ve yukarı köprt1lerinin Garde· 
kon perreleriyle Anroşman inıaatıdır. Bu itin keıif bedeli 
4193 lira 41 kuruıtur. 

Eksiltme 17.4.939 pazartesi günü saat 15 de Vıliyet dai
mi encümeninde açı k eksiltme sureti le yapılacaktır. 

Ek:,iltaıeye girebilmek içiu taliplerin 314 lira 50 kuruı 
muvakkat teminat vermeleri ve iti yapabileceklerine dau VilA· 
yet makamından almış oldukları ehlıyetnameyi göstermeleri 
lAzımdır. 

Talipler bu ite ait ke§ifname ve 
gün Nafıa müdürlüğünde: görebilirler. 

ilişiği sair evrakı her 

lstanLul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Başı büyük dr posu tamir ettirileceğinden pazarlığı 18.4.39 

sah günü yapılacaktır. t~te klıleıin 19 lıralık ilk teminat mak· 
buzu veya mektublarile belli gün ve ıaat te Fındıklıda Komu· 
tanhlr """""ı-d-. 

1
1
-,_ · k. ı . ·r ve ı::.artnamesi açık eksiltmey• ke· 

baı::muhen ıs ıa.te ı •Cfl -. · l · şaın ll' b d r 1137 lira 17 kuruş olup ıha esı 
nulmuştur Muhammen e e ı s- r 30 
25.4.39 alı günü saat 16 dadır. İşti~.ak edece~lor ~ ıra 
kuruşluk. teminat makbuzu ile encumene gehrler. 

İzmir Enternasyonal Fuarından : İzmir Vakıflar Müdürlüğünden 
Evkafı mulhakadıı n hacı Sadullah oleliDin 435 lira l t k.~~o: 

bcdelı keşifli tamiratı 7.4.939 t~rihin~en itiblare~ ı.~.4.939 bir ar~~;ta 
'f cuma ünü saat onda ıhalesı yapı ma uzere. af 

m~sa;~tle temd~d edilmittir. Talip olanların yev·m·i mezkurda evk 

Kültürparktıı 11580 lira 63 kuru§ ke~ifli açık 
yatrosunun anfı kı sınile diğer hau aksamı 12 4.939 

16 da ıbale edilece~tir. . . . . 

hava ti· 
da ıaat 

gelinir. 
870 liralık. teminatla FUAR komıteıı rıyasetıne 

m~d • d ··t ekkil komisyona müracaatları ılan olunur. 
daıreıın e mu eş 

T~kirdag Viltyet Daimt lnct\•tnlnden : , 
Falla BelcdiyHinden 

Müteahhitler için yeni imkanlar F t d apılacak olan kasap dükkanın talip çıkmadıtıad~n L a ıa .a y ,..,.a t ,. a"ne kadar puarhk ıuretile yapı a· 

1 - Kapalı zarf usu\ile ekıiltmıye konul.an Çor~u ı\çe•::~:. 
Y
eniden inıa ettirilecek 6 sınıflı ilk okulun ııadn edıle"n e La 

. . . d . •·l . r-ıkmadıı.ın an te rar .. • 
menin gün ve saatı ıçıo e ı tea. ı11 ,. f> '"- - 1 k 1 ler ·h ı 15 nuan °"'" cumar e ı .u . ü l\blllda bu sene zarhnda yapı aca ' ~.~:dan taliplerin yevmi aıe:ıkiir• kadar Belediye enc6ınenın• m • 

"l'diye ve idarci bususiyenin \her türlü aaaçlarını parasız atılı· racaatları ilan olunur. 

palı zarf uıulile eksiltmiye çıkarılmııtır. 
2 - Bu huıusa aid evrak ıunlardır : 

'-'1 . _ . ' k l e· yacaklardır. 036 1. . ' ıeneıı but~Hl ı . ma Bütçeye konulan 436. ıra 
f ; Her . iki ıd~rcnın . 939 ile de yeniden bir ha.tane yap~ı· Hizan Malmüdürlüğünden : 

·~ • varıdat butçelerı 12 1 1 aktır Ancak bu bastanenın h f · 
'· 423,677 liradan iba- ı rıe:~ hen~& taspit edilmemiştir. 1 - Keşıf bedeli 29475 lira 58 kuruı olup temtlk lla n: 

" Y • • • \ • t h • • k ' · L ton kısmıu<la u anı ı"'. - Beden terbıye&ı ış erıne a sıı kA gir inşaatı içın taş ve ıreç "e e 
"-i,ı, ı huıuıl id~re masraf but: edilen 67 bin liranın yüzde ~uu yat r l lık tahtaları ihzar edil ıniş olan Hizan Hüktlme~ k~· 

vil4 Yapılacak ışler şunlardı~ . belediye bütçesinden tefrik edı~e- , laca k ka ıp l üzeriuden pazarlık suretıle bır 
Ytt bütçesinden 510 hın cek para ile birlikte stadyom ın· uağl inşaata 26391 lira bede 

)ol ıso M··t b k' . ay mu··ddetle mu .. nakasaya bırakılmııtır. . 
l 'lltaat ve tamiratına, taatına sarfedilccektir. .u ~ a ."ı 1 d ~' tnektcp in,aatma, 15 bin de difıu beden terbiyesı ıtlerıne 2 _ Bu işe aid evrak ve şartname ıun ar ır · 

S\~Y 11tekteple.ri inşaatı ıçın aarfedilecektır. 3 Pa:ıarhk suretıle bir ay müddet konulan ~uk.a;ele proıeaı, 
~:t• Jardım faslına~ ~3 bi~ Beledly• bütçaıiade ise ~7 bayındırlık. işleri genel şartnamesi, plan, yapı ışlerı, U. lenni 

~~t itlerine 431>,~ lıra bır bin lira aafalt yol inşaatı ile azı 
' _ıntaaına, 6 bin lıra beden yolların tamiratına 60 b~n l~ra aartnamesı. k b k l evrakı Bitli& 

~'ti itlıı:rine ıariedilecektir. köprüler tamiratına, 150 hın lı~a 3 - Pazarlık ı;uretile müna asaya ıra ı an.. bT l 
ı, 1 K.. - .. . l "ne 15 bın Nafıa ııu··du"rlu" l'lu·· nd • Hı'zan Malınüdürlü.ğünde gore • ır er. L."' tncktep ı'n•aalıııa ayrı an Gazi oprusu ı' erı , ~ ı, 4 H' Q -s • k. · · t 3'' 1 .. nü saat 1 te ızan 

,, .'" lira ıle bu ıene şehir lira sebze halmde ı. yenı teıısa .a' 4 - Pazarlık 8 mayıs 9 :--t pazar eı:ıı gu 
\,~ele dört mektep kurulacak- 50 bin lira şehir planı tannm ı~· I \' . d üte§ekkil Komisyonda yapılacaktır. 
llılı. •1a y lerine 250 bin lira belediye hah· Ma ıyesın Me m kk t t . atı 1979 fü a ?.5 kuı uotur. 
•'ı>t tnektepler Bakırköy, e- • .d . . \ 5 _ uva a emın · l ı_::ı>t, tlıküdar, ve fatihte yapı· çelerinin yenı en tanzımıne ve p l a. · b·lmek için isteklilerin aşağıda yazı 1 

' ş h. Tiyatrosu ahşap kısmının 6 - aur ı&a gıre ı 
~)· llıekteplerinin intaa~ı i~in b:t~:a tahviline, 164 bin lira i&· 1 vesikaları göstermeleri lazımdır. dair vesika. 
~h konulan 15 bin lıra ıle timlak işlerine, 90 bin lira Cer· 1 A - Ticaret Odasında kayıdlı bulunduğu.na .k. V la t 
'\ 18 köye yardım edilebile· rabpaıa hastanesinde göz kliniiine B - Evvelce bu gibi işleri yaptığına daır vesı a, ı ~~ 
''" ~lnıııtır. Halouki 40 köy yapılacak inşaat ilavesine, 3~ bin N f dan vesika, almak isti yenlerin ihaleden en. az sed ız 
ı.,-~•ni yapmıt, dam ioşaatı lira da asri me~arlıfıkıo. tevıı ve a ıa ın l B" 1· N f a resmen müracaat etmelerı lAzım ır. 
~" tanzimine sarfedılece l~. • gün evve ıt ıs a ıasın 
'ltlla\lıi idareden yardım bek· Her iki idarenin muşterek adı 

A Proje 
B - Vaziyet pl9.nı 
C _ Keıit tafsilAt cetveli 
D _Keşif hulAıa cetveli 
E _ Fenni şartname 
F _ Eksiltme ıartname&i 
G _ Mukavele projesi 
K _ Silsilei fiat bordroıu 
L - Genel oartname. 

3 - L"eııit bedeli 177 lS lira 2 kur·u· ştur. • k k istiyenler Tekir-
4 - Şartname ve diğe r ~v~a ı gorme 

dağ Nafıa Müdürlüğünden alab~~ır.~er . 15 d Tekird8A Vill-
5 - 26:ıt939 çar~amba gun~ saat .. e ün müddetle 

. D . . Encümenince ihale edılmek uzere 20 1 
yetı aımı 

ekıiltmiye çı\canlmıştır. . . 
6 - İsteklilerin ihale tarıhınden 8 

gün evvel bu işi ya,. 
müracaatle vesika al-

pabilcceklerine dair Naha Müdürlüğüne 
malan lAzımdı~l· . . bilmek için isteklilerin 1329 lira mu· 

7 - Ekın tmıye gıre 
vak.kat teminat vermeleri 19.zıındır. 

3± Sf 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Nafıa V ekiletinden : 
vi;d.ir. bütçeleril• de 85 bin lira nafıaya , A k . S t l na Komiıyonu Reisliğinden : 
~l•t z.iraatinin ıslahı için 2 041 424 lira maarife, 91,071 lira Bursa s en a ına ı . dere ve 
~ ...... . li bin lira ile bir. tohu.m ~ t' 44 128 lira baytarlıta, l _Çekirgede inşa edılmekte olan pavyonun.. .. 
it.~ iııı'- - k zıraa c, , . . 9 . 9 ba gunu saat 

• M 11 el Ankarada Nafıa Ve· 
27 Mayıs 939 cumartesı gunü ıaat d ~a toplanan malzeme 

kileti binasında Malzeme Müdü:!~!ll1· o aııohammen bedelli ti adet ~·'Qyonu teıiı edılece tır. 137,036 lira Sıhbıye v.e Muavenetı oluklarrnın yeniden yapılması 19.4. ~ çarşam . l dile· 
--~ claki tavukçulak enstlt\lsil · İçtimaiyeye , 843,963 lıra da. muh- 15 de (fümen Satınalma Koıniıyonunda pazarlıkla lhıı e e 
~' '~lbıniyet .-erilecek TC köy· telif maaraflara, 4,300,000 lıra , da . 
~h._tltıı ta..uk tevzi edileceldir. tahsis edilmi•tir. Beledıye \cektır. d ı.:·~ maata y • llk . t 75 rra ır ~ ....... -.köylerde fidanlıklar da ile vilayet arasındaki aıüıterek ış- 2 - temına . ı . • . örülebilir. 
'~'· Seyyar aıı memu~· lere aarfedilmek üıere de 122,480 3 - Keıifnamtsı her gün Komııyonda g 

kö1leri ıeserek köylUlerı• lira a7rılaııtbr. 

. d an .:J\"10 ıra mu 
eksiltme Komııyonun a cem l' k muı yilı.llndeo kapalı ıarf 
Mors tipi telgraf makinasının ta ıp Çl ma 
usulile yen\den eksiltmesi yapıla.caktır. 

Muvakkat teminat 229.35 lıradır. 



, 
MBnakasa Gasetui 

Sah.__!1~1--------------------- İstanbul elediyesinden: 
. ,t 
~ Tahmin bedeli 

Müzayedeler Listesi 
Bu gün ilan olunan Münakasa ve ~:..:...M-üra_c:.aa~t y-er-i ---G;:ft:--n ~Saat 

Mubm bed. Teminat 
Şekli 

1a,30 
KadıkCSy Moda cocuk bahçesindeki 

oyuncaklnrıo tamiri . 

108,67 

Cinsi 

A) Münakasalar 
H k" 21 inci mektepteki portatif 

as oy · · kt be 
barakanı11 Pendik binncı me e 
nakli ve bazı çürük tahtaların 

250,00 

Tamlrcıt, Nafia iş_lerl, Malzeme Harita 
inşaat, -

Aç. eks. 1137 17 85 30 İzmir Beled. 
25-4-39 
144-39 
24-4-39 
19-4-39 

16 -
10 -
15 -
15 -

tamiri 
Anadoluhisarı parkındaki duvann 

109,18 ıs,38 

41,50 
Otobüs durnk yeri iıışası .. 
Hacı Sadullah otelinin taınırı (temd.) Aç. eks. 

435 \8 
5256 89 

İzmir Vakıflar Müd. 
İzmir Nafıa Müd. 
Burııa Ask. SAK. 

tamıri 330 ()() 
Beykoz kaymakamlıiına Uizumu o- ' 

lan ıu metre tuhinde .SOO adet 

Z'ıraat okulunda ser iı şaab l k P 
n dere ve o u - az. 

Çekirgede Ask. pavyonu 

lannın yap. · t 
Askerı hastanede hala inşaatı ve tamıra ı 
Fatsa kasap dükkanı inş. \tenıd.) k 
Ankarada bir hangar iuş. \şart. 136 ~:) 
Zcytinbumu Orman Korum~ 3 tabur ı-

naıı su yolu ve saab tesısatı 

" ,, 
Kapalı z. 
Pu.. 

Paz. 
Dıvar tamiri . . 
Kulübe nakli ve tahta tamın . d Aç. eks. 
"A ır. ve "Yukarı köprüleriııın gar e· 

şnaın n • 
kon perrcleriyle anr ... şman ıuş. 

Okul binası inş. (tcmd.) 
Hükumet koııagı inş. 

Kapalı ı.. 

Paz. 

----
27265 53 

726 55 

109 18 
250 -

4193 41 

11118 oı 
26391 -

75 -

37 -

2045 -
54 55 

16 38 
37 50 

314 50 

1329 -
1979 25 

,, " Fatsa Beled. 
M. M. V SAK. 
Orma11 Konuna Gen. Komut. 

\st. SAK. 
lst. Belediyesi 

,, 
Sıvas Nafıa MUd. 

Tekirda~ Vilayeti 
Hizan Malmüd. 

20-~-39 l l -
15-4 39 a kadar 
26-4-39 \\ -
14-4-39 14 -

ı2-4-39 t4 ao 
12-i-39 14 30 
\7-4 39 \5 -

26-4-39 15 -
8-5-39 \4 -

· l.k · ento künk 3u santııııelrc ı çım . O 00 
l uriıw şube~i için baıtırılacalı. afıf dO . 
Ç cukları kurtarma yurduna ya_p· 480,00 

u l k uu takıaı dahiliye elbıse 
tırı aca o i( 
IJLumaş ni\muneai mevcuhur). . bulııP-' 

y k da d"ireiiİ adı ve tahmin bedelı yaı.ılı . oürJJ•' 
u arı ulmu tur. Şartnamelerıle f 

ler ayrı ayrı pa:r.arlıiadkon.. l :ilir latekhler hi:zalıtrı•d• rtf 
. ı: ~ en kalemrn e goru e . 4 "~ V' 

lerı .ı.;.ncum . a mektubile beraber \2. ·~ . .1.rl"' 
:zıh temınat makbuz vey . E " de bulunPI...-

~ - t 14 3u da Dıuını ncumen 
şamba gunu aaa · 

...__~ ............ --,__,,~ 
- _ _._._M_ M V Satın Alına Komisyonundan ııt 

. . . 6 r 25 kur 

1 ısat ve malzemesi} 
Elektrik-Havagazı-Kalorlfer ' es 4725 92 354 44 İzmir Lvz. SAK. 

18-4-39 15 -
\5-4-39 10 -
27-5-39 11 -
•1 ay içinde 

Hepsine tahınin edilen fiyatı 4~ ıra ı le 
melbusatı açık eksıltme suret y 

dört kalem spor 

l ın) Aç. eks. l'.ıAA 35 100 86 Elektrik tesisatı (erbaş pavyo~ arın ~ 
Siııop Nafıa Müd. " 
Nafıa Vekaleti Malzeme Mud. s· ceza e vleri elc:ktrık tesısatı Kap,, ah ı:. 3058 - 22-:J 3 i 

ınop f k' . Mors tipi: 22 ad. (lemd.) '.2S:..t28 40 2657 \3 Ceyhan Bt:lediyesi 
Telgra ma ısesı t Pa:r.. "'°'~ 
Ceyhanda yap. elektrik tesisatı ve san -

ral bioa•ı inş (şart. 10 L.) (temd ) 

Mensucat, Elbise, Kundura, çama,ır v.s. 
~ lt luk ku· Kapalı z.. - -

Elbi..elik kumaş: 2600 m. - pa o 

maş: 1100 m. . 
Boz renkte yün çorap ve e ldıve11 
Kır bekçileri için elbise : 200 takım 
Elbise : 80 takun 
Erat kundurası: 425~ çift 
Spor melbusatı : 4 kalem 

Paz. 

--
Pu. 
Kapalı z.. 
Aç. eks. 

480 -
19998 50 

4806 25 

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Paz. 300 -

Afiş bastırılması l 
Defatir ve evrakı matbua: 46 ka em 

Aç. eks. 3000 -

Kereste, Tahta ve saire 

Meşe köprü traversi: 1000 ad. 
Kapalı z. 8900 -

Müteferrik 

Sürat kontrol saatı teferruatı Havıhalter 

ve Rezsny sisteminde : 244 kalem 
Kamyonet lastiği i~ : 7 ad. dış : 7 ad. 
Çimento künk 
Oyuncak tamiri 

Kapalı 

Paz. 
,, 
,, 

•• 10000 -

330 -
108 67 

Normal parke ta~ı: 500000 ad. Aç. eks. 

" " " 500000 ,, " 
Binek hayvanı: J50 baş Paz. 
Ecz:a amoalaj sandıiı : 40J ad. (tcmd.) A.;. eks. Beh. 7 -
Otobü,.: 3 ad. (tewd.) Paz. 
Şarjör yaylığı çelik: 5 t. Aç. eks. Ç600 -
Nikel: 2a t. (şart. 313 kr.) Kapalı z. 62500 -
Ecza ambalaj ıandı~ı tamiri: 400ad. (temd.) Aç. eks. Beh. 1 -

B) Müzayedeler 

İki dükkan eukaz:ı 
Eski kuııdur.a : 2600 çift,-çizme : 29 çift 
Hurda ot ... wobil : l auet 

Bina ankazlan 

Aç. art. 
Paz. 
Aç. art. 

Aç. art. 

9 80 
462 25 

Etcsiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Malzeme 
Mtidürlüğüııden parasız almaoilir. isteklilerin teklif mektuvlar.nı 

muvakkat tı:miıınt ve şartnamesinde yuılı vesikalarlıt biııikte aynı 

gün saat 10 a kadar wakouz mukabılinde komisyona vermeleri la· 
zımdır. 

Ceyhan Beledıyesinden : 
Ceylıanda yaptıracagımiz elektrik tesisatı ve santral 

binası inşaatı (direkler haric) 35428 lira 40 kuruş bedeli 
keşif üzerinden kapalı zarf usuıiıe ve 45 gün müddetle 
eksiltmiye konulmuş ıse de istekh çıkmadıgından 2490 sa
yılı kanunuo 40 ncı macıdesin~ tevhkan bır ay içinde intaç 
edilmek üzere pazarııga çevrilmiştir. 

Muvakkat teminat 2657 lıra 13 kuruştur. 
isteklilerin evvelki ilan şeraitimiı; veçhile ihtisas ve 

müteahhidlik vesikalarile Ticaret Odası kayıd makbuzlarını 
hamil olmaları lazımdır. 

Proje dosyası un lira mukabilinde Belediyemiz Muha
sebesinden alınacaktır. Taleb vukuunda bişartı tediye gön· 
derilir. Yazı ile vuku bulacak her türlü sorulara derhal ce
vab verilir. 

Şıfahen izahat almak istiyenler hergün mesai saati için
de Belediyemiz Fen işleri Büros.ına müracaat edebilirler. 

Direklerin ihalesi için dahi ayrıca pazarlık kararımız 
vardır. 

72 -
1500 -
360-

45 -
225-

İst. Sıhhi Müesseseler SAK. 

Bursa Aık. SAK. 
Bayburt Kaymakamlıtı 
lat. Beled. k 
Orman Koruma Gen. Komut. An . 

M. M. V. SAK. 

iat. Belediyesi 
İıt. Va\ullar Direk. 

26-4-39 15 30 
(tashih) 
2J-4-39 \O -
t-5-39 a kadar 
12-4-39 \4 30 
26-4-39 1 J -
26-4-39 '1 -

12-4-59 14 30 
26-4-39 15 -

667 50 Nafıa Vek. Malum• Müd. 

.::>umerbank U. Müd, Ank. ve lst. 

27-4-39 15 -

6·5-39 a kadar 

750 -

49 50 
16 30 

262 50 
262 50 

ı10 -

19j -
4375 -

30 -

o 75 
füJ 34 

D. O. Y. Ank. ve Haydarpafa 

Tophane Lv:ı. SAK. 
İst. Belediyesi 

,, 
Sıvaa Belediyesi 

,, 
Sıvas Tümen SAK. 
M. M. V. SAK. 
Trabzon Beled. 
Ask. Fabrikalar U. MQd. Aak. 

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

İzmir Beled. 
Tophane Lvz. SAK. 
Bursa 1 inci İcra Mcm. Bur&a, 

Yeni yol civarında Boana oteli önü 
Ank. Beledıyeai 

25·5-39 15 30 

13-4-39 14 15 
12-4-39 14 30 
12-4-39 14 30 
24-4-39 14 -
Z7-4-39 14 -

14-4-39 11 -
1 ay Milddetle 
29-5-39 14 -
29-5-39 15 -
144-39 lO -

25-4-39 16 -
·~-4-39 14 30 
19-4-39 14 -

21-4-39 15 -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstönbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyh tıp talebe yurdu için 2600 metre elbiselik ve 1100 met
re paltoluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksıhme 2ti.4 939 çar~amba günü saat 15,JU da Cağaloğ
lunda sihhat ve içtimai Muavenet Müdürlüaü binasında Kurulu Ko
mi.yonda yapılacaktır. 

2- Muh.ammı:n fiat : Paltoluk kumaşın metresi 550 kuruştur. 
Elbiselık ,, ,, 45U ,, 

3- Muvakkat garanti 13.il lira 2.> kuruş. 
4- Jsteklilcr şartname ve numuneyi hergün Fuatpafa Ulrbesi 

karşısıııda Leyli up talebe yucdu mera.ezinde görebilirler. 
~- İstekliler W39 yılı l icaı"et Odası vesikası le 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile bir likt.: teklifi havi ı.arflarım ihale saatin· 
den bir saat evvel makbuz mukaoili Komisyona vermeleri. • 

Orman Koruma Genel Komut. S. A. Komisyonundan 
Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı 

için 4255 çift erat kundurası kapalı zarf usulile ihalesi 
26 nisan 939 çarşamba günü saat 11 de Ankara Y enişe
hirde Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

Muhammen bedeli 19998 lira 50 kuruı ve muvakkat 
teminatı 1500 liradır. 

kasaya konulmuştur. .. .. l l dedir· 
ihalesi ıö.4.QJU çarşamba gunu ıaat 
İlk teminatı 360 liradır. . M. M. V· 
Evsaf ve ıartnamesi bedelsıı; olarak 

alma komisyonundan alını:: ...._,.._ ~ 
K . onuP 

İstanbul Levazım Aınirlıği !::>atınalma omısy t) 
. . l 35 b' ı kılo beY 

Dıkirn evlerinde Linkını~ o an 
11 

• ıı:ıııJ 
klu kırpıntı ve 39 Lıın lolo tıaK.ı kırpuıu verıleıcs~urile 
yazlık cıl.ııı:;elık l:rnuıuş ile çauıa~ıılı~ bez ı~~~ esaat 1)1 

ı , la eksıltnwsı 2.) uısan 9J9 ialı "unu Jpf• 
pazalr ı11. d Amırlı.k. ::)auııalwa Kouıısyouda yapılaC~i' t 1 
lop ıaııe e d 19'!6 ıua ö5 kurui ı r 'le 
lıyt; ücreuııu~ tahmıo bı: eil .. uııeıerı l\.omısyouda ıı.ıl ı~ ~ 
l4t> lıradır. :;ıaıuıauıe ve nuuı sık•' "~ . ·· ı ·uılır lslekhh:nn kauuni ve r~ 
dıımn evlcnnue goıu "' • • 
raber belli saatte Komısyona gtHınt:lerı. ı d 

••• M~ ~ 
Bak: Bayburt kaymakaPlhıt· tj' 'lOO takım elbise yap. • 

• 
İıaanbul Vakıflar Direktörlüğünden 

Cin5İ Miktarı Muhammen İlk teminat 
bedeli 

Defatir ve evrakı 46 kaleın 3ıJJJ lira 225 lira 2J.4.939 1~, matoua ,aat 

Müdüryetimizle taşra Vakıflar idaresine lüzumu ol•~;! 
cins ve miktarı yaz.ılı dcfatir ve evrakı matbua açık ek•11 

nulmuştur. fhaleıi yukarıda yaz.ılı gün ve saatte Vakıfl" -~ 
dürluiü ~innsında topl.man Komisyonda yapılacaktır. Nildl 
şeraiti herıün Levazım idaresinde a-örülür. -
Kereste, tahta ve saire 

Nafıa Vekaletinden : fı' 
~7.4.939 per~embe günü saat 15 te Ankarada N• 

k tile ti bınası ıçıncle ıııalzcme müdüılüğiı odasında to 
malıeme eksiltme komisyonunda Bolu Vilayeti Oiizce ~ 
Poıııaklıdede devlet ormauındıuı veya hususi muks\I~ 
manlE>rdan kesıluıek ve ana hat üzerinde herhangi b1'

11 
yonda teslım edilmek şarule 8900 lira muhammen ~ede; 
adet me§e köprü traver::ıinin kapalı ıarf uıulıle eksıllıJJ 
pdacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak OJ 
müdürlüğünden alınauılir. 

Muvakkat teminat 667 Jinı 50 kuruotur. 
lsıekhlerin teklif mektuplarını mavakkat teminat fi 

namesinde yazılı vesaikle birlikte ayni gün saat 14 e 
mezkur komisyoiıa makbuz mukabilinde vermeleri Jazl 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Sümerbank Umumi Müdürlüğünden 
Sıvasta tesis edilecek çimento fabrikaıı içiıı b' 

gelecek takriben 5UOO ton sikletindeki makinel~rİ~it 
sunda tabliye gümrükleme ve Sıvasa sevki iılerı 

teahhide ihale edilecektir. 
İsteklilerin Ankarada Sümerbank Umumi r.f~ 

Ticaret Servisine ve lstanbulda Silmerbank lstaııb 
besine müracaat ederek şartnameyi almaları lazı~dı~ 

Kapalı zarf içinde verilecek tekliflerin 11ilı• 
mayıs 939 tarihine kadar Bankaya tevdii lazımdır· 

Müteferrik 

ter 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletmesi uoıoıııt 
idaresinden : 

Muhammen bedeli 10.000 lira olan 244 kaleaı ~ 
Te Rezany ıiıtemi ıür'at kontrol ıaati t• 



~ 
~ Perfembe günü ıaat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile 

MGaSlkua ~az,:at.c::::sı:._ __________________________________________________________ ~~~-S-a_lı~l_I_ 

Q •d~ idare binasında satın alınacaktır. . 
'-tiı,11 ışe girmek istiycnlerin 750 liralık muv~kka~ . temı: 
' kanunun tayin ett~ği vesikaları ve tekhflerını aynı 
-....'-•t 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lii· 
~ .... 

'Ş'rtnımeler paraııı olarak Ankarada Malzeme Daire· 
\_~ liaydarpaşada Tesellöm ye Sevk Şefliğinden dağı-

•tır. 

l Trab1on Belediye Encümeninden: . 
4.3,939 tarih ve 221 sayılı kararla ve kapalı zarf usulıle 

ayaa edilecği ilan olunan 12000 lira muhammen bedeli 3 

1°10bu!\e ihale gilnü kimse talib çıkmadığından arttırma 
~eve ihaleler kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan 
r 0tobi\slerin bir ay müddetle ve pazarlıkla mubayaasına 
t 'f~rilnıi~tir. 
•lıblerin muvakkat teminat mektuh voyn makbu7.larile bu 
. t latfındı:ı belt'diyeye müracaatleri ilan olunur. 

~keıj Fabrikalar Umum Miidüdüğü Merkez Satınalma 
l Komisyonundan : 
;b~in edilen bedeli 2600 lira olan 5 ton şarjör y~ylığı 

Skeri fabrikalar U. Miıd. l\'hrkez sıtınalma Kornısyo
~9.S.939 pazartesi giinü saat 14 te a~ıl' eksiliwe ile 

Cdıl · <l · ' ~! . ecektir. Şartname parasız olarak komısyon an veıııır. 
ttin rnuvakk t teminat olan 195 lira ve 2490 numaral 

L ~11 2 ve 3 maddelerındeki ve!aikle mc~kur gün vı sa
'•ın· , 

1•Yena müracaatları. 
;. • 1'ahmin edilen bedeli 6'2500 lira ohm 25 ton nikel 
tı1 ~ah. l.J . l\füd. Merkez ~atınalma komisyonunca 29.5.939 
~ı ~Ünü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecekt!ı~. Şa~t· 

~i lıra 13 kuruş mukabilinde komisyondan verı1ır. 1a· 
1 ıı llıuvabkat teminat o1an 4375 lirByı havi teklif mektub-
1 rtı:zkor günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
t~rırıin de 2490 numaralı kanunun 2 ve ~ maddeleriııdeki 
e lllezkt1r gün ve saatti! knmisyona müracatleri. 

---
~rı~ul Levazım ~mirliği Satmalmn Komisyonundan : 
~aedı adet iç ve yedi adet dış kamyonet lastiği alınacak-
5 ~arJıkla eksiltmesi J 3 nİ!an 939 perşembe günü saat 
~lte ~ophanede amirlik Satmalmn Komisyonda yapılacak
r liderin kati teminatlaı ile belli saatte Komisyon:ı gel-
ı, 

1 P.1. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

-d' 'Beher adedine tahmin edilen fiyatı 700 kuruş olan 
tt ecza ambalaj sandığı açlk eksiltme suretile ihale 
it ta.lip çıkmadığından tekrar açık eksiltme suretiyle 
~ 14

·4.939 cuma günü saat 11 dedir. 
3' İlk teminatı 210 liradır. 
I'-' E:Ysaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. Sa· 
) konıisyonundan alınır. 
fi~ 1 - Beher adedine tahmin edilen fiyatı l 00 ku· 
~li 400 adet ecza ambalaj sandığı tadili ihale günün
ıi :.9çıknıadlğından tekrar açık eksıltme suretiyle ihale-
~ ...... ~9 cuma günü saat 10 rladır. 
a ...... lk teminatı 30 liradır. 

, E:Ysaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. Sa
,, l<oınisyonundan alınır. 
~ 2 lli<>t p"rçin i ·T'Al makirıesi s.ıtın alınacaktır. Mu 

• ~ b deli 15000 lira olup ilk temınat miktarı 1 ı25 li 
tı <lpa)ı Zcll fln ı k:ıilıııı f'si 25 4.939 salı {!Ü illi snat l 6 da 

1 ~o~~ltıınlma komisyonunda yapılacaktır. Şartnnme~i her 
ısyonda görülebilir. 

Si Sivas Belediye Riyasetinden : 

~,~~ 'Belediyesi ihtiyac1 olan 100,000 adet normal par-
1~as istasyonunda teslim etmek şartile ve beheri 

-~t bin add üzeriue iki parti olarak ayrı, ayrı ihale 
l ......._ lre açlk ~ksiltmeye konulmuştur. 
t, ~•rke taşının beherinin bedeli muhammeni 7 ku
~, . 
ıtı,,Q1~inci parti 50.000 adet parke taşı 24.4.939 tari
~, '~ıf pazartesi günü saat 14 de. 

Alınacak hayvanlarıa yeni kiSsele başlığı, ze:acir yular 
sapı belleme, kaşağı, fırça, kolan, gebre yem torbası, ve 
alarfanga nal ile nallanmış olacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
San kışla alayında mtweut 108 adet mahruti tadır acele 

pazarlıkla tamir ettirilecektir. Taliplerin 12.4.939 çarşamba 
günü saat 9,30 da alay satınnlma komisyonuna miiracaatları ilan 
olunur. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Ankara Lvz. Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

1 - Kırklareli birlikleri ihtiyacı 60.000 kilo bulgur 
K. zarfla eksiltmeye komuştur. • 

2 -Tahmin bedeli 7200 lira olup muvakkat teminatı 
450 liradır. 

3 - Eksiltmesi 24.4.939 pazartesi günü 1&at 15 dedir. 
• • • Komisyonda mevcut evsaf ve ııümunesine göre Diyarbalurda 

vagonda teılim IU ton pirinç pazarlıkla aatın alınacaktır. 
Pazarlık günü lt.4.939 çartamba günü saat 10 dadır. 
Pazarhğa gireceklerin temioatlariyle birlikte Ankara Leuzım 

imirlij'i sabnalma komiıyonuna gelmeleri 

V ıze Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Kimyevi evsafta 2000 kilo zeytin yağı pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 55 kuruş ilk teminatı l 10 
liradır. Taliplerin 12.4.939 çarşamba günü saat 15 de Kırkla
reli Tüm Satıoalma Ko. na g lmeleri. 

Müteahhitlerin Takvimi 

==== 
Çıırşamba 12.4.939 

T _g . 

Büyük Menderea Pirlibey kanalı ve aınai imalat (Nafıa Vek) No 995 
Tuz çuvalı (İnhisarlar U. Müd.) No IOOI 
Alemdağında Taşdelende bıaa inş. lKadık.öy Vakıflar Müd.) 

No 1005 
Sılındir, motör ve dinamo yağı, vazelin v. s. (D. D. Y.) No 1005 
Heybeliadada umunh mecra inş. (lıt. Beled.) No 1U06 
Fatihte Başmazzin ve Okunmuş ıokaklarnıda kaldırım iııt. (İıt. 

Beled.) No 1006 
Tüvenan maden kömürü (İıt. Beled.) No 1006 
• Tırnak, boynuz ve işkembe kazıntıları tİlt. Beled.) No 1006 
fstiaftl duvarı ;of. ve demir köprünün ahıap doşemesi tecdıdi (Ço-

ruh Valiliti) No 1007 
Yazlık elbiselik kumaş (Jandarma Gen. Komut) No 1008 
Beyoa'1u PTT. bionıı tamiri llıt. P iT. Müd.) No 1008 
Jaodarmo pavyonu inş (Auk. Vıl.J No IOOV 
Tatlı çeşme köprüsü beton arme inınab (Çankırı Vil.) No JOJ9 
Kayıeride mezbaha ioş. (Kayıeri Beled.) No 1010 
İrmak fidanhgı elektrik tesisatı (Ank. Irmak Meyva fidanlıtı Dir.) 

No 1011 

tDevamı 4 üncü sayfada) 

. !Jroloı'.: • Oı>ç r.;ı tör . . 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 
tdrer Yolları. Bel aoğuklu§u 
Hastalıkları MUtehassıeı 

Sfflıeei tramn.y dursfı No. 8 
Tan fotoğrafhanHiDo bitlfik 
Sut 10 daa 20 ye ka•ar 

Bütün Miteahhıtler 

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

Çünkü bu ... Gazete 
onlnnıı erı enıin relıb~ridir 

·-·-· D l Ş D JiJ ı~ O S U ·-·-· 
M. İ B R A H l M B E R K M E N 

Türkiyenin en zengin çeşitliii 

---v e e n a s r i D i ş D e p o ı u d u r . 
Daimi bir sergiye maliktir. 

İstanbul, Makulyan HanlNo. 2, 3, 4, 5 

SAYIN MÜTEAHHİTLERİN .. tttttı 50,000 adet parke taşı 27.4.939 tarihine müsa-
3 rtlbe günü saat 14 de ; 

~l' ı:ttr bir parti için muvakkat t~minat 262 lira 50 
~}'!· l ~diplerin bu münakasaya girebilmek için kanu

" tttiği vesaiki ibraza mecburdur. 

NAZARI DiKKATiNE 

Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elektrlk: Teslsatları 
mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

S· 
1 ~()

1

~b8 Tümen S. A. Komisyonu Riyasetinden 
'i~ 1•ı süvari bineği satın alınacaktır. Aşağıdaki ev· 

'to •n hayvan sahipleri cumartesinden maada hergün 
~ı, •ı handa Tümen satınalma komiıyonuna mura-

b )\l 
~tt lq den aıağı, göğUs çevresi 160 dan aşağı ya· 

l...~lb~tı aşağı ye Sekizden yukarı olmayacaktır. 
~bik 1'Yonca beğenilecek hayvanlara yapılacak maile· 
>,~~~tldarı sonra muvafık zuhur ettiği taktirde pazar-

tt\[ •atın alınacaktır. 

Nafıa Vekaletinin 2 ci sıoıf 
Elektrik tesisatcıst ehliye'namesini haiz 

SAİT SAVCI 
Beyoğlu, Tünel Meydanı, 517 

2 ci kat Tel. 42956 

imtiyaz sahibi ve yu.ı işleri Direktörü : lımail Girit 

Buıldıj'ı yer : Merkez Buımevi, Galata 

Açık ksiltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından : 

Clnıi 
Heyeti umumlyeıinln 
Muhammen tutan 

Dekoraaiyon işi 2586 liradır. 
(Yeni binanm numune ve rHimlerine göre Perde, Stor, Korniş ve 
ıair Dekorasiyonuna aid bilcümle işin imali yerlerine vazı) 

İlk Teminatı ; 194 Liradır. 
İhale: 15.4.1939 Cumartesi Sııat : 10,30 da 

1 - Bllyfikdere Bahçelr.öyde bulunan Orman f 11.kOltesi yeni 
Binasının Yukarıda izahatı yaı.ılı Dekorulyon işi (1) Şartname ile 
ekıiltmeye çıkarılwıjhr. 

2 - Eksiltme lstanbul Vilıiyeti Defterdarlıkl Muhasebe Mildilr· 
Hı~ü Dairesinde 15.4.1939 Cumarteai günü yukanda yazılı saatte 
toplanacak olan Fakülte Mubayaat Komisyonu buz.urunda yapıla• 
caktır . 

~ - Eksiltmeye iştirak etınek isteyenler Muvakkat Teminatla• 
rını Maliye Veznesine yatırdıklarına dair makbuzla fimdiye kader 
Reımi bir Müesseseye Dekorasiyon işi yapdıklanna dair tasdikli ve
sikayı hamil olmalan ve 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haiz bu
lunmalan. 

4 - Şartnameyi ve yapılacak işin numune ve resimlerini ve 
Fakültedeki yerlerini görmek isteyenler tatil gOnleri hariç her gün 
Biiyükdeıe Bahçek8ydeki Orman Fakültesi Mubaaebeslne müra· 
caatlan. (2081) 4-4 

Devlet Demiryollarında kullanılan motörlü tren ve kamyon di· 
xel motörleri için yağ tipi ıeçileceğinden Ankarada Malzeme Reisli
tinden, Haydarpaıada Satınalma Komisyonundan şartnamesi alına· 
rak taahhütlü bir mebtupıa dotrudan doğruya Ankarada Devlet De· 
miryolları Malzeme Reisliğine tıınnı'"!lıŞ bir marka oynak üzere uy· 
gun yağ tiplerinin onbeş gün içinde bildirilmesi, şimdilik yalınız 
yat markalıın üzerinde tetkikat yapılacağından yeniden ıoruluncaya 
kadar biç bir ıurette fiyat verilmeme.si ve bu milddet geçtikten 
ıonra hiç bir milracaahn kabul edilmeyece~i ilan olunur. 

(2367) 2-2 

1 - İdaremizin çamaltı Tuzlası için 50 ton sömikok 
(pazarlıkla) satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1150 lira, muvakkat teminatı 
86.25 liradır. 

IH - Pazarlık 12.4.939 çarşamba gilnü saat 14 te Ka· 
oataşda Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Kömürler Kuruçeşmede İdare vesaitine teslim 
edilecektir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile yukarıda adı geçen Komiı• 
yona gelmeleri ilAn olunur. (23821 4--4 

Keşif bedeli 1327 lira 64 kurut olan Taksim Bahçesinde yıkı· 
lacak binaların ankazı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Le· 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 249() sayılı kanunda ya· 
zılı vesika ile Fen işleri Müdürlüğünden bu iş için alınacak fen 
ehliyet vesikası ve 99 lira 58 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile birlikte 14.4.939 cuma gfin'Ü saat 14,30 da Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (3019) 

Bayburt Kaymakamhğından: 
Kazamız kır bekçileri için 200 takıma kadar elbise yaptırıla

caktır. Kumaş örneklerile son fialıoın 1.5,939 tarihine kadar Kay· 
ınakamhğa mektupla teklif edilmesi. (l431) 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııı - -
- Mektep ve Hastanelerin : 
---
---------------------

-İhtiyacı olan Bat- -
taniye, Vatak, E 

Yorgan, Çarşaf~ 
ve Havluları 

İstanbul, Sultan Hamam : -(Tel. 20625) -

--: ve Beyoğlu, iıtiklil caddesi No. 376 tTel. 40007) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

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

Cabier deı Charıeı 
Jours Heures 

d'adJadicat. eatimatif proviıolre 

A) Adjudications au Rabais 

~ons ructlon - Rtiparatlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel da Conetructlon-Cartographle 

Conatr. lieu d'arret d'autobuı 
Repar. bôtel Hacı Sadullah (aj.) 
Couıtr. ıerre a l'ecole ııgrlcole 
Conıtr. tu7aux d'eau du pavillon millt. 

a Çekirge 
Conıtr. et repar. W .C. h6p. mllit. 
Coostr. boutiqae boucher a Fatsa (aj.) 
Coostr. UD hangar a Ank. (Cah. eh. 

136 P.) 

Publique 

Pabllctue 
Gre a gri 

" 
" Pli cach. 

1137 17 
43~ 18 

5256 89 

27265 53 

loıtall. conduits et compteur d'eau de Gr6 a gre 726 5~ 
la bltia1e du 3~me batııillon ı\ Zey· 
tin burna 

Rep. mur 
Transport guerite et rep. planche 
Constr. perr~ et trav. enrocbement aux 

poata "Aşat1°' Ye "Yukarı'' 

Constr. blt. ecole l Çorlu (•j.) 
Conatr. konak gouvernemenhl a Hizan 

" 
" Publique 

l()g 18 
250 -

4193 41 

Pli cach. 17718 02 
Gre a gre 26391 -

85 30 

75 -

37 -

2045 -

Muoicip. İamlr 
Dlr. Vakoufs bmir 
Dir. Trav. Pub. lzmir 
Com. Aoh. Mil. Buru 

" " 

25-4-39 16 -
14-4-39 10 -
M-4-39 il -
19·4-H 15 -

20-4-H ı 1 -
Municip. Fatl& juıqu'au 15-4-a9 
Com. Ach. Min. D6f, Nat. Ank. 26-4-39 11 -

54 55 Com. Ach. Command. Gen. 14-4-39 14 -

16 as 
37 50 

314 50 

1329 -
1979 25 

Protection F or6ta llt. 

Com. Perm. Munioip. lıt. 

" ,, 
Dir. Trav. Pub. Sivu 

Vilayet Tekirdııt 
Dir. Fiıc Hıı.an 

12-4-IO 14 iO 
12-4-39 14 30 
17·4-31 15 -

2ft-4..J9 15 -
8-5-39 14 -

Electrlclt6-Gaz·Chauffage Central (fnatellatlon et Materlel) 

lnslal. 61ect aox p villons milit. Publique 

" 
,, ,, maiaonı p~naleı de Sinop 

" Macbine tel~graphique lype Mora : 22 p. PH cach. 
(aj.) 

ln1tal. electr. et conıtr. b&tiSle centrale a Gr6 a gr6 
Ceyhan (Cah. eh. 10 L.) (aj.) 

Hablllement - Chaussur s - Tlaaus - Culr• 

CoıtumH pour garde cbampelre: f.20D 
completl 

Costumes: 80 complt:b 
Etoffe pour coıtumeı : 2600 m. • id. pour 

paletot: 1100 m. 
Cbauuettu en laine et ganh de eouleur 

griae 
Chauuureı pour ıoldats : 4255 pairu 
Habitı de ıport : 4 lob 

Travaux d'lmprlmerl - Papeterle 

lmpreuion affichcs 
Regillres et imprimC. : 46 lots 

Publique 
Pil cach. 

Gre a gr6 

P l caeh. 
Publique 

Gre il gre 
Publique 

Bol• de Constructlon, Planches, Poteaux tc. 

Traver1e1 en bois de ch~ne pour pont: PU cach. 
1000 p. 

Transport - chargement - d6cha.-gement 

Tranıport machinea ete.: 5000 t. 

Dlvers 

Toyaux en fonte potrr trav. do canall· 
ution 

Rep. Jouetıı 
Pierres pueı : 500000 p. 

,, ,, 500000 p. 
Chevaux de monture: 150 tHe1 
Acier a reuort pour chargeur1 : 5 t. 
Nickel: 25 t. (Cab. eh. 313 P.) 

Gri a gr6 

,. 
PubUque 

" 
Publique 
Pil eaeb. 

4725 92 
1344 35 
3038 -

35428 40 

480 -

19998 50 
4806 25 

300-
3000 -

8900 -

130-

I08 6i 

2600 -
62500 -

Repar. de caiıaeı d'emb;tllaıe de medi
eaments : 400 p. 

Publiq.e la p. 1 -

Autobuı : 3 p . (aj.) 
Acce11oires de moatre de eontr6le de Tİ· 

te11e sysUıme Hanhalter et Reuny : 
244 lota 

Paeux de camionette : 7 p. - chambre a 
air: 7 p. 

Gri a gr6 
Pli cac:h. 

Gr~ a ır' 

B) Adjudications a la surenchere 
Decombree de 2 boutique. 
Chaussures camelotu : 2600 paires·bottH : 

29 paire1 
Automobılo eamelot• : l P· 

Publique 
Gr6 a rre 

Publlque 

10000 -

9 80 
462 25 

354 44 
HlO 86 
229 M 

2657 13 

72 -

Com. Acb. Int. lı.mlr 18·4-39 15 -
Dir. Trav. Pub. Siaop 15-4-39 10 -
Miaiıt. Trav. Dep. Mat. 27-lJ.a9 11 

Municip. Ceyhan Danı 1 moiı 

Kayrnakamat Bayburt juıqu'au J-S-19 

Com. Perm. Muaielp. İıt. 13-4-39 14 ao 
Dir. Hn. et A1&i.t. Soc. Catalo§'lu 26-4-39 15 ao 

(rectifie) 
Com. Ach. Mil. Bu1a 23-4-39 10 -

1500 - Com.Ach.Comnı.G6n.Prot.Forat.Ank.28-4-39 11 -
360 - Com. Acb. Minlıt. Def. Nat. Ank. 26-4-39 11 -

45 -
225-

Com. Perm. Manlolp. lıt. 
Dir. Vakoufı lıt. 

l 2-4..a9 14 30 
26-.ı.39 15 -

867 50 Miniıt. Trav. Pub. Dep. Mat. 27439 15 -

4& ~o 

ıa a 
262 50 
262 50 

195 -
4375 -

30,;.-

7~0 -

o 7~ 
69 34 

Dir. Gea. Sumerbank Ank. d lst. 

Cem. Perm. Mualelp. lıt. 

" " Manicip. Sivas 

" " Com. Aeb. Div. Sivaı 
Com. Acb Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

" il 

Com. AC!b. Mia. DH. Nat. Aak. 

Municip. Trab:ıoa 
Adm. Gen. Ch. Fer Eht Ank. 

Bur. Exp. Haydarpafa 

Com. Aeh. lnt. Tophane 

Municip. lzmir 
Com. Acb. lnt. Tophane 

juıqu'au 6-5-39 

12-4-a& 14 ~ 

12-4-39 14 ao 
2t-4-39 14 -
27-4-39 14 -

29-5-il9 14 -
29-5-39 15 -
14-4-a9 10-

Danı 1 moiı 
25·5·39 15 30 

13-4-39 14 15 

25-4-39 16 -
18·4-39 14 30 

ler B11r. Ede. de BarlA 19.-t-39 14 -
Bur1a, Y eniyol dev ant b6tel Bo1na 

VI 
Du inistere des 

Publics 
'rı 

L'adjudication de 22 appareile telegraphiqnes t~e ~ 
d'une va)eur estimative totale de 3058 livres aura Jı:~ 
soumissionnaires, a nouveau sous pJi cachcte, le sarned.1 4ls 

. 939 a 11 heures, par devent fa Commission d'adjud~. ~ 
Materiaux siegeant dans la Chanıbre de la Direction. '~ 
riaux au !ocal du Ministere des Travaux PubJics 11 

Le cautioıınement provisoire est de 229,3(' Jivres. . 
Oo peut se procurer le calıier drs clıargEs d'adJ11 

et details gratuitcment de l ı Dircction des MaterfatJ) 
.Ministere a Ankara. Les ounıL-ionuaires doivent ıeıtl 
la Commis:ıion, contre recepisse, le mem~ jour jıl" 

1 
heures, lturs offres en meme teınps que le cautionneıı> 
visoire et les certificats precises dans Je cahier de51~ (1290) (24ı 

(3 ncü sayfadan devam) 

Sabun (Luleburgaz Tümeni) No 1013 
Makarna (lzmir Lvz.) No 1013 
Matbaa harfları (Devlet Basımevi Direk.) No 1014 
Çam dircti (Kütahya PTT. Müd ) No 1016 
Heybeli sanatoriumu merdiven, duvar ve tesviye itleri 

Müess) No 1017 
Eminönü-Cihangir otobüs işletme işi (İa~.Beled.) No ıoı7 
Uçuı yollu i~f. (M. M. V.) No 1018 
Çamaşır odunu (Selemiye '1 Üm•ni) No 1019 
Duvar ve tel örgü inş. (Zonguldak Vil.) No 1020 
Elbise imaliyesi (Gıılatasnray Li11cıi) No 1020 ) r1 
Pulatanede yol ve iskele inf. (Diyarbakır fahiı. Başıııiid 
Çadır tamiri (Ank. Lv.z) No 1021 
Zeytin yağı (Vize Tümeni) No 1021 
• Ba1ma ve l&.umatlar (fıt. 2 inci iflas Mem.) No 10~ 

1 
f 

Açık hava tiyatrosu anfı kıımı inş. (lzmlr Enterna1yo11• 

miteai) No 1023 
Pirinç (Ank._Lvz. SAK.) No 1023 

Memento des 

Mercredi 12.4.939 

Con.tr. canal Pirlibey et trav. d'arb a BOyük Meod•''' 
Trav. Pub.) No 995 

Sacı de ıel (D:r. Gen. Monop.) No IOOl 
Constr. bati11es ii Tatdelen Alemdat (Dir. Vakouf• 

No 1005 C~· 
Huile pour cylindre, moteur et dynamo, vaaelioe ete. ( 

Con1~.0 c~~~intioa il Heyheliada (Munieip. İıt) No 1~ 
Con.tr. paves a Fatih ( ,, 11 ) No l~.A 
Cbarbon tout venant ( ,, 11 ) No 1 ı"' 
• D~chetl de cornes et piedı de betnil (Munic. Ist.) rJo 
Conıtr. mur ıoutaınt.ment et plancher en boiı de poııt 

(Vil. Çoruh) No 1007 ıır-" 
Etoffe pour habitl d'ete (Commaod. Gen. Gend.) No 
R'par. bltisıe PTT. Beyoafo (Dir. PTT. lıt.) No 1()()8 
Conıtr. pavillon Gendarm. (Vil. Ank.) No 1009 ~1,ıl 
Trav. cooıtr. beton arme pont Tatlı Çeıme (Vil. Ç•" 
Conltr. abattoire (Municlp Kayseri) No IOtO ,1 
loltall. electrique pepini~re Irmak (Dir. Pepinier~ Ar°'' 

Irmak a Ank.) No 101 l 
Savon (Div. Lüleburıaz) No 1013 

Macaronis (lot. lzmir) No 1013 
1
, 

Caract~re1 d0ımprimerie (Dir. Imprimerie Etat) No tO ti 
Poteaux en boiı de upin (Dir. PTT. KGtabya) No .•~, 
Trav. cıonstr. e1calier1 mur ete. 1anatorium Heybcl1• , 

Hyıiene lıt.) No 1017 1 oı 
Explolt. autobuı EminönO-Cihanılr (Municip. ı.t.) 1'1~18 
Conatr. routeı survol aviation (Min. Def, N.t.) No 1 
Boiı pour le11iye (DiY Selemiye) No 1009 r'f 
Conllr. mur de clôture en fil de fer (Vil. Zonguld•IJ) 
Confection babits (Lycee Galatasaray) No 1020 ~I 
Conatr. route et eeholle a Pulatan• (Dir. Princip· fffo 

bakir) No 1021 
Repar. tentes (Int. Ank.) No 1021 
Huile1 d·oliveı (Div. Vize) No 1021 

1
0 

* lndienı et etoffe1 (2·eme Bureau Faillltu lıt.) f'llo Jt' 
Conllr. partie ampbi du th6itre a Iımir (Comlte f 

lzmir) No 1023 
Riı (Int. Aok.) No ıoıa 


