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Umum Tüccarların ve üteahhitterin Mesleki Organıdır 

~MLEKET 
HABERLERi 
Amerikan Ticaret Muahedesinin 

Ana Hatları 

~-"'il .tnuvakkaten 5 mayıs 
l- trıYtt mevkiine gire· 

tıf . 
"'~Yn 111allan ,artsız en 
ti k deye mazhar millet 

dt\' 'Ydından istifade et
b •ıtı edeceklerdir. 

ıı 1lı ihraç ürünlerimiz 

1, •ııacak tenzilıillı aüm-
tr· 0 

1~ 1 funlardır : 
\tt l'bhprak tülünün "sap
~~· reainden 30 sent, Jib· 

~tıı ?1tti 7 sentten yukarı 
ı. 11lci · ~ııt ruı beher libresin-

G, •alında çekirdeksiz o· 
1\ l\illl- b h l'b . , • Un e er ı resın· 

'l,t '.nt, kabuksuz !andığın 
L •;rıden 8 sent, muhte

~ ,,:k v~ yol kilimlerinin 
">'-ıtt ınurahbaından 30 

ot ~ı erinden yüzde 45 
Ôtltıanıak ıartile, kabuk-

'~ltı her libr11inden 1. 1/4 
l ~, 11tun beher libreain-·'li:;t, haşhaş tohumunun 

11 
tn 16 sent, palnmut 

7,s kıymet üzerinden 
~;llıtlıcyan kökü hulasa
tt~~t Üzerinden yüzde 
IGı ltıin beher libresinden 

}Gtd t laşuu:l luymeti üze-
tt t 10 
\ ı ~taft . 'tUt . an Amerika Birle-

~ tıııe halen gümrük 
~•Ulıaf olarak ithal edi

ttı111fj lltınıııın istifade et
\Gdq Yet, anlaşmanın im
~11 tlince konıolide et

\,~ ltıalJar krom ve zım· 
l~tltri 
'Ci~G ' borakı, palamut, 
'· ' ıucukluk baraak 

'"'"~. ~t~: bıl Amerikalılara da, 
titiı~ llJ~btelif mallar fize
h taııbetlerde gümrük 

'dt l>ılınıştır. T enzilittan 
l '4~ belli batlı malları 

t. ·•b·tl . . · "' erını aıağıya ya-
~ 

.,\ ;tın•hilleri laer nevi 
ı,~1, ~ını, karoıeri ak1a

ıı,\'. tı ve aksamı yüzde 

~k~i~ ~lektrildi tebrit ma
ı~ı-: •rı yüzde ıa, radyo 
'tu,.1

1 Jib:de 75, radyo 
1 Ilı' , ~ 8s 14 müteferrik par· 

\ ~ . • Ja:u, hesap kayıt, 
~ ıı,.,i'4~f makineleri yüzde 
'~ 1•len111iş deriler yüz

tıe . 
vı ağır derilerden 

~ 
,..,_ itb8irle,ik devletleri, 

•l edeceii mal be· 

dellerini serbest 9övizle ödiyecek
tir. Türkiye de her bir takvim IC

neıi içinde yapacatı mecma itha
latın aııgari yüzde l l rine yakın 
Amerikan ithalatının bedelini ser
best dövi~le ödeyecektir. Ancak 
bu mecmu ithalat labına, son ln
gilia ve Alman kredilerine mah
ıubeıı yapılacak itbalitın ıenui 

içinde bedeli ödenmemiş kısmı ta
biatile dahil deQ-ildir. Diğer taraf
tan Türkiyenin ihracatı meV1imlik 
olması ve mecmu ithalatın ancak 
ıenc ıonunda kabili tesbit bulun
maıı dolayıııile tediyalta bazı teeh 
hürler hastl olmasını tabii telakki 
etmek icap eder. Bedeli serbest 
dövizle ödenecek asgari Ameri· 
kan ith11latı mefhumunu, bu iti

barla tam bir takvim senesi için 
mülahaaa etmek lazım gelir. 

---
Haber refikimiz 

17 ya,ında 

Afyonda çıkan Haber refi
kimiz 16 ıncı yılını bitirip 17 ya
şına i'irmİflİr. ArkadatımıLı teb· 
rilt eder, memleket ve mil!et u
ğurunda uzun yıllar neşir saba· 
11nda hizmet etmesini temenni e· 
deriz. 

Ankara Borsası 
1~-4-939 

ÇEKLER 

Loodra 5.93 
Nevyork 126.69 
Pariı 8.3550 
Milin o 6.6625 
Cenevre 28.41 
Am&terdam 67.2575 
Berlin 50.7925 
Brüksel 21.3225 
Atina l.092j 
Sof ya 1.56 
Madrit 14. 035 
Varşova 23.9025 
Budapeıte 24.9675 
Bükreş 0.9050 
Bclgrad 2.892j 

·Yokohama 34.62 
Stokholm 30.555 
Moıkova 23.9025 

ESHAM ve T AHVILAT 

1938 % 5 İkramiyeli 19.60 

Malzemesi· Harita 
1 

' ~ Güıraütane Nafıa Müdürlüjünden : 

~G~~ •iltrnıye konulan it : 40860 lira 83 kuruı keşif bedelli 
~ tı~tllllıet konaıı inıaatı olup ihale bedelinin lO bin lirası 
~ &11 ~iltebakiıi 93g •enesinde tediye olunacaktır. 
' ~~.te ald tartname ve evrak fUnlardır : 

' ~~ll11ıe tartnamHİ, 
•••l• proj11i, 

C - Bayındırlık işleri genel şartoamHi, 
D - Yepı işleri fenni, umumi t•rtnamesi, 
E - Husuıi fDrtname, 

. F - Keşif cetveli ve tahlili fiat, 
G - Pıoje. 

i•tekliler bu tartn uneleri ve evrakı Gü111üşane Nafıa M üdiirlü· 
tünden 210 kuruş mukabilinde alabılirler. 

3 - Bu işin ibalui ~8 4.939 cuma günü uat 14 te Nafıa MI 
dürlüğü binasında toplaoac.ık Komisyon huzurunda kap1'h zarf usu 
lıle yapılacaktır. · 

4 - Bu işe girebilmek için i leklileria .":\OSj lira muvakkat 
teminat vumeleri ve ihale gilnünden nihayet sekiz güıı e.Yvelioc 
kadar Gümüşane V1tlilitine müracaatle abcakları ehliyet vesikala
ri!e beraber 939 yılına aid Ticaret Odası vesikuını ibraz etmeleri 
lazımdır. 

Bornova Ziraat Mücadele İstasyonundan : 

Yeni istimlak edilen binanın laavuzu pazarlıkla tamir edile
cektir. Keşif bedeli 541 lira 45 kuru'llur Taliplerin 40 lira 57 ku
rulj muvakkat ve 81 lira kati teminat makbuzlarile hu ayın yirmin
ci cuma gilnü saat 11 de B:>•nova Ziraat Mücadele lıtaayonunda 
hazır bulunmalan ve faz.la malıimatın Müessese MüdürlütGnden alı

nabileceti ilan olunur. 

İıtanbul Ko:nutıın\ığı Satınalaıa Komisyonundan : 

Askeri Müzenin dabili sıv 1'1 şutıııııue ve keşif cetveline göre 
yapılacaktır Pa.z;arlığı 20 oisao 939 perşembe güaü saat JO da ya· 
pılacaktır. İsteklilerinin 71 lira ık teaıinat makbuzu ve mektublarile 
2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 Üncü maddelerinde y zılı vcsikalarile 
ve Villyet Nafıa Fen Müdürlüklerinden sekiz gün evvel alacakları 
vcsikalarile berabcı: belli gıia ve uatt<e Fındı!dıd4 Ko•utanhlıı Sa· 
trnalma Komisyonuna gelmeleri. 

Nafta Veka' ti~den: 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Ankara'da Etimesğut ka atlarının tcmidenme ve tamir 

işleri keşif bedeli (10033) lira (35) kuruştur. 
2 - Eksiltme 5.5.939 tarihine raatlıyan cuma giaü uat 15 de 

Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü ı ı eıuiltme komiıyonu oda· 
ıında kiılpalı zıtrf usuliyle yapılacaktır. 

3 - isteklilerin eksiltme şartnameıi, mukavele projeıi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projelerini (50) ku
ruş mukabilinde 6alar umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için istekliler (752) lira (50) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve ekiltmenin yapılacağı rüaden 
en a:ı sekiz gün evvel ellerinde bulunan büLün vesikalarlıı birlikte 
bir istida ile vekalete müracaat ederek bu işe mabsuı olmak üae· 
re vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmel~ri şarttır. Bu mld
det )çinde Ye.ika talebinde balunmıyıınlar eksiltmeye ittirak ede· 
mezler. 

5 - İıteklilerio teklif mekluplarıoı ikiaci maddede yazılı saal
taa bir saat evveline kadar ıalar umum müdfirlütüne makbuz mu• 
kabılinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan i'ecikmeler kabu 1 edilmez. 

İstanbul Belediyesinden 
Yedek Subay okulu duvarının geri çekilerek yolun 

tevsii inşaatı 12330 lira 91 kuruş tahmin bedelile ve ka-

l 
palı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 28.4.939 cuma 
günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname 

' ve projesi 62 kuruı mukabilinde alınabilir. istekliler 2490 
1 sayılı kanunda yazılı Tesıka ile Yollar Şubesi Müdürlüğün-
den bu işi yapabileceklerine dair alınacak vesikayı Fen İş· 
leri Müdürlüğüne tasdik ettirdikten sonra 939 yılı Ticaret 
Odası vesikasile 924 lira 82 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarf
larını yukarıda yazıh günde saat 14 e kadar Daimi Encü
mene vermelidirler. Bu saatten ıonra verilecek zarflar ka
bul oluumaz. 
• * • Y eşilköyde Klüp sokağı ıosesmın tamiri 539 lira 35 
kuruş tahmin bedelile pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 40 lira 
45 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber 28.4.939 

1 
Cuma günü saat 14,30da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Izmir Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - lzmir Gümrük muhafaza taburu Ayvaltk bölüğü 
Akçay takım binasının keşifnamesine göre 18.4.939 Salı gü· 
nü saat 14 te pazarlıkla tamiri yapılacaktır. Şartname Ye 
keşifnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 

2 - Tahmin edilen keşif tutarı 200 lira olup muvak
kat teminatı 15 liradır. 

3 isteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci Ye ftçüncü 
maddesinde ve şartnameıinde yazılı veıikalarla muvakkat 
teminat makbuz veya Banka mektuplariyle birlikte pazarlık 
saatinde İzmir Beyler Sokağı arkası Geri tütün kumpanya· 
sı yanında tabur Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden 
Keşif bedeli 1228 lira 68 kuruş olan Vilayet tavukçuluk 

müessesesinde yapılacak dört kümes pazarlığa koııulmuştur. Ke1if 
evrakile şartnamesi Lenzım Miidürlüğünde görllebilir. istekliler 
2t90 nyılı kanunda yazılı ve&ikadan baıka en az bin liralık bu ite 
benzer iş yaptığına dair ihaleden enel Vi\lyetten alacaklan ehli
yet ve 93' yılına ait Tiearat Odası nsikalarile 92 lira l!J kurutluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2.5.939 talı ıünü Hal 
14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. • 

Nafıa V eklletiıadea : 

1 - Guiaatep -.ilAyeti dahilinde İslahiye - Kiliı · ls
IAhiye · Ekbez · Hana Ye İ!lahiye • Tahtaköprfi yolları 1-
ı:erindeki Karasu, Güvercinlisu, Gtıreci ve Ekber: köprftle· 
riain betonarme olarak inşaatı bir arada 43450 lira keıif 
bedeli üzerinden kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıkarılmıt· 
br. 

2 - Eksiltme 28.4.939 tarihine ml\ıadif cuma gtınft 
saat 16 da Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler reisliği o· 
dasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diier ev· 
rak 218 kuruş mukabilinde adı geçen reiı\ikten alınabilir. 

4 - lsteklılerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün 
evvel bir istida ile Nafıa VekAletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet veaikaıı almaları ll· 
zımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 4' inci •addede bahH· 
dilen vesika ile Ticaret Oduı ycıikaıını ve 3260 liralık 

muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı kaaunun 
tarifatı dairesinde hıp:ırhyacakları kapalı zarflarını 2 ci 
maddede yazth vakitten bir saat evveline kadar komi•yon 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

Çorluda yakın bir meıafede dört adet cephaıaelik ka
palı zarf usulile mtinakaaaya konmuıtur. İhalesi 28 .4.939 
Cuma günü saat lft da Çorluda Kor Satınalma Ko. da ya
pılacaktır İlk pey parası 1710 lira 26 kuraıtur. Şartname, 
keşif ve projelerini görmek isteyenler her gila Çorluda 
Kor Satınalma Ko. na müracaatla görebilirler. İstekliler 
kanunun 2, ve 3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte 
belli gün ve saatten bir ıaat evvel teklif mektuplannı 
Ko. na . .t vermiş)bulunmaları. 

İzmir Nafıa M~dürlüidnden 

ithalat gümrüğü çatı tamirioin yapııı 1790 lira k~şif lira bedeli ile ve 
on bef ııtn müddetle açık ekıiltmeğe konulduğundan ilteldilerin 
bazırlıyacaklan teminat n ehliyet vesikaları ile birlikte Z1 
niıan 939 pertembe fÜnü saat 1~ te Nafıa MGdftrltlğündeki komİ•· 

yona ba,vurmaları. 
• • • ithalat gümrü~ü avlu zemininin beton ve karoıimanla ya

pısı keza evrak mahzeninde bölme dıvarlarınıa yapısı 3681 lira l 
kuruş ke,if bede'iyle ve 15 gün mOddetle açık ekıiltmeye konuldu
tundan isteklil erin hazırlıyacaldarı teminat ve ehliyet vuikalariyle 
birlikte Z'l niıan 939 pertembe ıanG saat 15 te Nafıa mGdürlütOll
deki komiıyona batvurmaları. 

• • • 
Resim ve heykel müzesinde yap. tamirat : Bak Gürel 

Sanatlar Akademisi Müd. ilAnlarına. 
?F 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

1 - 11 adet küçük büyük vantilatör 15.4.939 cumarte-
si günü saat l 130 da pazarlıkla satın ahnacakbr. 

Hepsine tahmin edilen fiyat 325 liradır. 
2 - Kati teminatı 48 lira 75 kuruıtur. 
3 - Nümuneleri her gtin gaz renel komutanhiında 

görülebilir. 

İstanbul P. T. T. Mldürlüğiinden: 

B. Postane binasındaki elektrik tenvjrat sarfiyatile mu
haberatın teminine muk~ıi elektrik makineleriııin aaıfiya• 
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Cuma 14 Mi5nakasa Gazete.1i 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mubm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamlrcd, Nafia işleri, Malzeme Harita 

ithalat gümrüğü çatı tamiri Aç. eks. 
İthalat gümrüğü duvarları tamiri ,, 
"Karasu,, "Güverciıılisu,, "Gür~ci,, ve "Ek· Kapalı 'Z. 

bez,, köprülerinin betonarme olarak inş. 
(şart. 218 krş.) 

lzmir gümrük Muhafaza taburu Ayvalık Paz. 
bölüiü Akçay takım binaııının mamiri 

Su tesisata boru için ferşiyah : 2'i0 m. Aç. eks. 
Çorluya yakın bir mesafede dört adet Kapalı z 

cephanelik inş. 
Tavukculuk müessesesinde yap. kümes: 4 ad. Pa:ı:. 
Resim ve heykel müıesinde yap. tamirat Aç. eks. 
Çubuklu 37 inci mektebin tamiri Paz. 
Biğa·Karabiğa yolu üzerinde betonarme Kapalı ı:. 

köprüler inşnası (temd.) 
Yeni Millet Mecl.si bina ı inş (şart. 50 L.) 
Mamiki köprÜ!Ü üst yapısının demir ola

rak inş. (şart. lh9 krş.) 

" 
" 

5790 -
3681 01 

43450 -

200 -

1500 -

1228 68 
3767 -

240 -
13659 74 

5779659 30 
37800 -

3260 -

15 -

1710 :!5 

92 15 
2 2 53 
36 -

ıou so 

187139 78 
2835 -

lzmir Nafıa Mtıd. 
,, ,, 

Nafıa Vekaleti 

fzmir Güm. Muhafaza Taburu SAK. 

Buca Belediyesi 
Çorlu Kor. SAK. 

lst. Belediyesi 
Güzel Sanatlar Akademiil MOd. 
lst. Bel•d. 
Çanakkale Vil. 

T. B. M. M. i.,şaatı Komisyonu 
Nafıa Vekaleti 

27-4-39 15 -
27-4-39 15 -
28-4-39 16 -

18-4-39 14 -

26-~-39 
28-4-39 16 -

2-5-39 l4 30 
18-4-39 14 -
17-4-39 t4 3 
4-5-39 15 -

30.5-39 15 -
31-5-39 16 -

Elektrik Havagazı-Kalorifer ,tesisat ve malzemesi) 

Küçiik ve büyQk vantilatör: 11 ad. 
Elektrik makinelermin sarfiyatını ayırma işi 

Pnı. 

" 

325-
450 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. • 

Erat kaputu : 800 ad. 
Erat kışlık elbise : 700 tak. 
Erat kundura : 3000 çift 
Yazlık elbise: 900 takım 
Erat çamaşırı : 3000 takım 
Şapkalık beyaz bez: 1250 m. (Bak mil

tef. sütununa) 
Kefenlik be:ı: 
Beyaz pantaloo : 300 ad.- ntlet fanılası: 

500 ad.-Beyaz l ıstik nyakkabı: 30!) çift 
Elbiselik şayak : 2500 m. 
Hamam peştemalı 

Kapalı z. 

" ,, 
Aç. elu. 

" Paz. 

" 

7200 -
7000 -

14100 -
46~0 -
2700 -

155 ~o 
Aç. eks. Beh. 3 - O 65 

ve 2 50 
Kapalı z. 11250 -
Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Alman koku : 200 t. Aç. ekı. 5400 -

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba - Hah v.s. 

Jstor ve kumat perde 
Sıra : 100 ad.-Masa: 1 ad. 
KQtüpbane v.ı.: 10 parça 

MUteferrlk 

Paz. 
Aç. eka. 

,, 

Sılabtar fabrikası memur ve müstabdemle- Aç. ekı. 
rine yemek ihzarı ve temini 

Mıcır: 70 m 3 
Kum: 150 m 3 
Dekovil hattı ve buna muteferri malzeme 
Kalay : 1000 k.-nişadı;: 100 k.-pamuk : 

100 k. 
Şapkalık beyaz bez: 1250 m.-beyaz ma

kara 1000 yardalık : 1200 ad. - Beyaz 
kemik düğme : 60000 ad. 

Cam, saç v.s. 
Temizlık malzemesi : 12 kalem. 
Poudre dö 7enk : 1 t. 
Tohum, çim v.s. 
Lanı : 4 ad.-bez hortum : 60 m.-köse

le : 3 k.-sülyen boyası : 6 k.-ııiyab 
demir verniği: 4 kutu-hortum rekoru: 
3 parçıı 

Kerpeten: 30 ad.-törpü: 30 ad.-eğe 30 
ad.-ağaç tokmak: 50 ad. sap: 100 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Saman: 74 t. ve 53 t. kuru ot : 45 t. 
Yoğurt : 5600 k. 
Sadeya~ı : 5 t. 
Kuru fasulye 17 t. (temd.) 

B) Müzayedeler 

Şarap ve ıuma fabrikaları alitı ve edevatı 
Bina enkazları 

Katır: 3 baş 
Raf, vitrin, manifatura eşya tezgahı v.ı. 

Paz. 
,, 
" ,, 

,, 

Paz. 

" 
" ,, 

Pa:ı. 

Paz. 

" 
" 
• 

Paz. 
,, 

Aç. art. 

" 

78 25 
1260 -
475 -

420 -
450 -
279 -

3088 -

1431 49 

108-
439 -
975 -
394 20 

2720 -

480 -

tını ayırma işi pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 19.4.9:~9 çar· 
şamba saat 16 da B. Postane binası alt katta müfettişlik 

odasında toplanacak, alım satım komisyonunda yapılacak· 
tır. Keşif bedeli 450 lira, muvakkat teminat 33 lira 75 ku· 
ru~tur. İsteklilerin olbabdaki keşif ve şartnamesini görmek 
üzere çalışma günlerinde mezkür müdürlük idari levazım 
kısmına, pazarlık gün ve saatinde de Nafıa Vekaleti tara· 
fıudan verilmiş ruhsatname ve muvakkat teminat makbuzi
le komisyona müracaatleri. 

48 75 M. M. V. SAK. 
3a 75 lıt. P. T. T. MQd. 

15-4-39 11 30 
19-4-39 16 -

540 -
520 -

1058 -
351 -
173 -

Güm. Muhafaza Gen. Kom. İst. SAK. 28-4-39 11 -
28-4-39 15 -
29-1-39 11 -
28-4-39 16 -
29-4-39 11 30 
15-4-39 11 30 

23 32 
138 37 

843 75 

405 -

it 74 
94 50 
35 65 

100 -

63 -
67 50 
41 85 

463 20 

107 40 

16 20 
65 85 
1~6 25 
59 13 

204-

" " ,, ,, 
,, " ,, ,, 
,, " 

lst. Belediyesi 
Siyasal Bilgiler Okulu Ank. 

Deniz Lvı. SAK. Kaaımpafa 
Ank. Lvz. SAK. 

,, 
" 
" ,, 
,, 

Mersin Gümrük Muhafaza Komut. 

fst. Belediyesi 
Karagümrük Orta Okul SAK. 

• " 

İst. Elektrik İşleri U. Müd. 

lıt. Belediyesi 

,, 
Tophane Lvz. SAK. 

Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 
lst. SAK. 

M. M. V. SAK. 

" ,, 
" ,, ,, ,, 

Ank. Lvz. SAK. 

" 

İst. Komut. SAK. 
,, ,, 
" ,, 

Edirne Tümen SAK. 

lzmir Emlak ve Eytam Bankası 
72 - İıt. Belediyesi 

Ank. Lvz. SAK. 
lst. 4cü İcra, Beyoğlu lstiklalCad. 

Elhambra hanı altında No 260 

17-4-39 14 30 
28 4-39 15 -

2M-39 11 30 
19-4-39 IO -

27-4-39 14 -

17-4-39 14 30 
29-4-39 10 -
29-4-39 10 -

29-4-39 15 -

17-4-39 14 30 
17-4-39 14 30 
17-4-39 14 30 
19-4-39 14 30 

15-4-39 11 30 

15-4-39 12 30 
15-4-39 11 -
15 4-39 12 -
15-4-39 11 -
19-4-39 9 30 

17-4-39 10 -

17-4-39 14 30 
20-4 39 11 - · 
204-39 14 -
20-4-39 16 -

17-4-39 14 30 
15-4-39 10 -

18-22-~·39 10 -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıği İstanbul Satınalma 

Komisyonundan : 

Cioıi 

800 adet erat kaputu 
700 erat kışlık elbiıe 

3000 çift erat kundura 

Tahmin Muvakkat Eksilt. Eksiltme Saat 
di~erİ 
7200 
7000 

14100 

teminatı nev"i tarihi 
540 kap. zarfla 28.4.939 l 1 -
520 " ,, " 15 -

l 058 n ,. 29.4.939 1 l -

İstanbul elediy sinden;b 
T ııı!D 

Muh. bedeli e / _.... 
Taksim-Harbiye ıır.ıısındaki refüjle.re 70 420 -

metre mikabı Boğaziçi mıcırı. 

Fatih dair alne lüzum olan 150 metre 450 -
mikabı kuLD. 

Mezulıklar Müdürlüğüne lüzumu olan 15S 50 
kefenlik bez kafuru ve saire, 

Kültür Direktörlüğüne iıtor ve kumaş 
perde. 

78 25 

Unkapanı köprüsü anlrnzının ıahildeki na- 279 -
kil işleri için lüzumu olan dc-kovil hattı 
ve buua mütderri malzeme. 

Çubuklu 37-inci mektebin çerçevelerinin 240 -

63 .... 

tamiri. . dlf 
Dairesi adı, cinsi, mikdnrı ve tahmin bedela yuk•r~ 

zılı bulunan işler ayrı ayrı F•:ı:arlığa konulmuttur. P~, f 
17.4.939 p zarlcsi günü saat 14,30 da Daimi Encüo:ıell iOıJI 
pılac11klır. Şartnamclerilc nümuneleri Encümen kı1'111fl~ 
görOlebılir. İstekliler hi:uılnrındn yımh teminat ınakb0' vi 
mektubile berabe: yukarda yazılı aünde saat 14,30 d• 
Eucümende bulunmalıdırlar. 1 

•• * ~ 'lıb 
Eminönünde Şeyh Mehmet Geylani maballeıinİP ;~;ı 2 

ciler ve Bozuk Tulumba sokağında 5 3-l / 11·7ı9·5-I 3 1 3 
numaralı kagir sekiz parça binanın ankazı aatılmak ii~l 
lira tnhmin bedelile pazarlığa konulmuştur. Pazarlık l •·,~11 
pazartesi günü snat 14.30 da Daimi Encümende yapıl•~ ıf 
Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. istekliler 1 f' 
lık teminnt makbuz veya mektubıle beraber yukard• 
günde saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırltlf• 

900 takım yazlık elbise 4680 
50UO " erat ça01aşırı 2700 

351 
173 

nçık eks 28.4~ 
29 4,9 ~ " " ., 

1 - Gümrük Mahafaza Genel Komutanlığı ihtiy•c• ~~ 
nacak melbuıatın cins ve miktarlarile teminatları ve elı' 
gün ve saatleri yukarıda yazılıdır. 

2 - Şartname ve evsaf komi•yooda 2lSrülebılirı ·ıe ti ~ 
3 - istekli erin güo ve &aatinde kanuni vesikalar• tıf } 

palı zarfla eksiltmey~ iştirak edenlerin teklif mektuplarırı~,~ ~ 
evvel Galatada eski ithalat gümrilğ'ündeki Komisyona ~er ~ 

Siyasal Bilgiler Okulu d•o Mubayaat Komisyoauıı 

Alınacak eşyanın nevi 
--------

Alınacak Beherinin tah. 
mıktan edilen fiyatı 

Beyaz parıtalon 300 3 kuruş 

Atlet fanilası 500 65 » 

Beyaz lastik ayakkabı 300 2 50 > 

fi~ ıt 

~ 
ıJfl' 

Si} asal liilgiler Okulu talehesi için yukarda 0 • 

tarı yazılı üç kalem giyim eşyası açık ekısiltme ile ssllfl 
caktır. Eksiltme 28.4.939 cmr a günü saat 15 te ~n.k9; 
tepler Muhıısf"beciliği binasında yapılacaktır. BeherıP10 

11 
men fiyatlariyle ilk te :ı inat yukarda yazılıdır. NüIJlıı 
şartname her gün okulda görülebilir. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : oO 
1 - Tahmin cdılt>n bedeli 11?50 lira olan 25 0 

clbiseJik şayak kumaş 29 nisan 939 tarihine re tlayao ~l 
günü saat 11,30 da kapalı zarfla alınmak üzere eksilt 
nulmuştnr.. rfJ# 

2 - llk trminatı 843 lira 75 kuruş olup şartıı11 

misy?ndan her gün para~ız olarak alınabilir. . . &e 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dnhılıll .,0 

edecekleri kapalı tcklıf mektublarım en geç belli g~~ 
atleıı bir saat evveline kndar Kasımpaşada bulu11ııı1 

baıkanlığına vermeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Sntınalma Komisyonu00: 
tJY 

Sımkışla alayı ihtiyacı için hamam peştemalı sBd' 
caktır. l teklilerin 19.4.939 çarşamba günü saat l~ 

11 
neleriyle alay Satınalma Komisyonuna müracaatları ıl& 

• • • 
511~ 1250 m. şapkalık beyaz bez alınacaktır: ti 

ferrik sütununda Gümrük Muhafaza Gen. Koo>" 
S. A. K. ilanına. 

Müteferrik 
İstanbul Leva= AmirliA"i Satınalma KomiıyorıLJ11d: 

10 O kilo kalay, 100 kilo ni,adır, 100 kllo pamuk 19' } 
şamba günü saat 14,30 da Tophanede lıtanbul Levaı•'°p•'~ 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla sııtın alınacaktır. tle 
min bedeli 3088 lira, kati teminat 463 lira 20 kuruştur~ -
ve nümuneleri Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kati ' 
le beraber belli Hatte komisyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Is tan bul 
Komisyonundan : . et' 

Mevcud nümunelerine göre 1230 metre deıııı 
şapkalık beyaz bez, 1200 adet 1000 yardalık be)',-

'~t 



. ----

y~ 

~ adet beyaz kemik düğmenin pazarltğı 15.4.939 
&cı'3 ı güııü s at t l,3r:> da yapılacaktır . 

,,b lık tılarıu t as .rlanan tuta rı 1431 lira 49 kuruştur. 
/ 1 t lenıhıatı 107 lira 40 kuı ıJŞtur. 

a 

~ tklilerin temimıt makbuzlarile birlikte Ga~atada eski 
iilrtırüğü binasın aki komisyona gelmelerı. 

1 
>.!. M. Vekaleti SatınaJma Komisyonundan : 

11"' ~ebeci şehitliği için tohum çim ve saire 15.4.939 
i tsı günü saat 11 de pazarlıkla satın alınnca ktır. 
~ile tahnıin edilen fiyat 394 lira 20 kuruştur. 
3"' l<ati teminatı 59 lira 13 kuruştur. 
~':İzahat almak isteyenler her gün M. M. V. Sahnal-
,llıısyonuna müracaat edebilirler. 
~' 1 - 12 kalem temizlik malzemesi 15 4.939 cumar
•1111·· 
•1 U saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsine 
il td"l 1 1 en fiyat 439 liradır. 

3"' I<ati teminatı 6) lira 85 kuruştur. 
"'Nüınunelerini görmek isteyenlerin her giln genel 

,} daire müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
'15 1 - Ankara depoları ihtiyacı için cam, saç ve 
"1~1.939 cumartesi günü saat 12.30 da pazarlıkla sa-
2 Caktır. Hepsine tahmin edilen fiyat 108 liradır. 
a ...... I<au teminatı 16 lira 20 kuruştur. 
1':' İzahat almak isteyenler Etlikte askeri depolar ko-
t1iına müracaat edebilirler. 
e • 1 - Gazdan korunma evi ihtiyacı için 1000 kilo 

~ de Zinc pazarlıkla satın alınacaktır. 
~Pazarlığı 15.4.939 cumartesi günü saat 12 de ya-

3 ır. 

4"' liepsine birden tahmin edilen fiyat 975 liradır. 
S' l<ati teminatı 146 lira 25 kuruştur. iU Nüınunesi her gün gaz genel komutanlığında gö· 

I'. 

~t~ 
~ ra L~vazım Amirliği Satınalm 1 Komisyonundan : 
J~~ıd ci ;:ı=; 'le mi ü uhrı y zı lı natb mt malze nesi 

~~~· l satı 1 al n ı :.ı'cır. Nim ın e' ~ri ko nİs londadır. 
'~l 1Plerin te ninatlariyL birlikte 17.4.939 pazartesi gü

IO da Ankara Levazım amirliğı satına ima ko.n ıs· 
~kRelıneleri. 

tarı 
Bo 
3() adet Kerpeten 
~ ,, Törpü 
5() ,, Eğ~ 
ı~ ,, Ağaç tokmak 

,, Çekiç ve diğer aletler için kızılcık ağa· 

,• cından sa. 
6 ~Sarı kışla alayı ihtiyacı için aşağıda cinsleri ya 
llıh ltn:ı malzeme satın alınacakt•r. İsteklilerjn 19.4.939 

• iÜnü saat 9.30 da alay satmalma Komisyonuna 
•-~U•rı ilan olunur. . 

. 

. ~I)~ et Lans, 60 metre bez hortum, 3 kilo kösele, 6 ki 
~,~tı boyası, 4 kutu siyah demir verniği, B parça hor -

Otu. 

~~ ... 
-i i~~r fabrikau memur ve müstahdemlerine yemek ihz.arı v 

1
' Bak : lıtanbul Elektrik İşleıi Um. Müdürlüğü ilaularma 

e 
. 

~·' Z~e, et ve Sebze : 

'ille Tüm. Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 
mikdarı m.bed. ilk te. ihale 

~ cinsi kilo lira lira tarihi saat şekli 
~. ktıru fa. 17000 2720 204 20/4/939 16 pazar 
1 ·~Ye lık 

-
1-.~ lümen birliklerinin ihtiyacı olan 17 bin kilo ku 
~:' 5.4.939 gilnü yapılan pazarlığında pahalı görül 
~, rı Yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. 

-
-
ş 

l\." finakasa Uaıeteei Cuma 14 
-c...__ ________________________________________________________________ ~~~~~ 

İstanbul Komutaohğı Sa· 
tına ima Komisyonundan : 

1 
Komutanlık birlikleri için 

4 ton saman 53 tonla 45 
on kuru ot ayrı ayrı satın 
lınacaktır. Pazarlığı t 7.4.39 
azartesi günü saat 14,30 da 
aşlıyacaktır .İsteklilerin bel

t 
a 
p 
b 
li 
K 

gtin ve saatte Fındıklıda 
omutanhk Satınalma Ko. 
a gelmeleri. n 

• • • Gümüşsuyu haitanesi 
ıç 

r 
tı 

n 
s 
t 
a 

IUf?R,,,, 

rlar 

Cinsi Mik. 

---- - - - -----
Yangın söndürme 13 Kalem 

levazımı 
Yangın aleti ve 2 " 

eczası 

Yangın tulumbasl 5 
" 

" Hortumu 75 Metre 
Kamyon 2 adet 3 

,, tonluk. 

" 
1 adet 5,5 
6 tonluk 

Satış kamyonu 1 adet 2 
tonluk 

mum Müdürlüğünden: 

Muhammen be. %7,5 teminatı Eksiltme 
Lira Krş. Lira Krş. şekli saatı 
------- ----- ------

534.42 40.08 Açık eksiltme 14 

1096.70 82.26 
" " 14,30 

595.- 44.62 
" " 

14,45 
118.87 8.91 Pazarlık 15 

4800.- 360.- açık eksiltme 15,30 

4000.- 300.- ,, ,, 13,45 

3100.- 333-
" 

,, 16,30 

in 5600 kilo yoğurd şe

ait ve evsafı dahilinde sa
n alınacakhr. Pazarlıgı 20 
isan 939 perşembe günü 
aat 11 de yapılacaktır. ls
eklilerinin belli gün ve sa· 
tte Fındıklıda Komutanlık 
atınalma komisyonuna gel· s Kamyonet 1 adet l tonluk 3000.- 225.- ,. ,, 16,45 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cıns ve miktarı yazılı 7 kalem malzeme hizalann· 
da gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

mel eri. 

ı 

* * • Komutanlık birlikleri 
çin 5UOO kilo sadeyağı şe
ait ve evsafı dahilinde sa
n alınacaktır. Pazariıgı 20 
isan 939 perşembe günü 
aat 14 te yapılacaktır. İs· 
eklileriuin beHi gün ve se
tte Fındıklıda Komutanlık 
atın alma Komisyonuna 
elmeleri. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösteril
miştir. 

r 

tı 

111- Eksiltme 21.4.939 cuma günü Kabataşda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılaeaktır. 

n 
s 

iV - Şartname ve listeler her güa sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı aataı 
kamyonu plc\01 da görülebilir. 

t 
a 
s 
g 

V- Yavşan tuzlası için alınacak kamyon eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin ka· 
taloklarile karoseri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plAn ile benzin sarfiyatını gös
terir fenni tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar inhisarlar Tuz fen şubesine ver
meleri lazımdır. 

. .................. ~ .......... ~ ............... . VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün 
mezkür: Komisyona gelmeleri . 

ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile 
(2172) 3-4 

l ' i 

k 
e 
b 

5.5.,.,39 cuma günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekiileli binas 
çinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 

Komisyonunda 72000 lira muhammen bedelli 6 adet traktör 6 kar 
üreme cihazı ile iki seyyar taş kıran cihazının kapalı zarf uaulile 
ksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 361) kuruş 
edelle malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4850 liradır. İ teklilerin teklif mek tuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde yaz.ılı vesaik ile birlikte aynı 

ün saat 14 e kadar mezkur Komisyona makl:>uz mukabilinde ver· 8 
meleri lazımdır. (9S7) (1819) 4- 4 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden : 

e 
r 

t 

l - Güzel sanatlar akademisine merbut Dolmabahçe sarayının 
ski veliaht dairesini işğ'al eden Resim ve heykel müzesinin bod· 
um ve zemin k tlarının bir kısmındaki oda ve salonların s ıva, ba

dana, yağlı boya ve z min döşemelerile kapı ve pençerelerinin ta· 
miri ve eski bir hamamın gurup helasına tahvili işleri açık eksil
meye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli 3767 lira muvakkat temi
natı da 28t lira 53 kuruştur. 

2 - Açık eksiltme 18.4.939 tarihinde 1aat 14 de Çatalotlunda 
Yüksek mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

3 Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel ve hususi şar
name ile Plan, keşif hülasasl vesair fenni evrak a-llzel sanatlar aka· 

demi!.i idaresinden bedelsiz olarak alınabilir. 

t 

4 - isteklilerin mezkur gün •e saatte Yüksek mektepler mu· 
hasebecilikte hazır bulunmaları. (2523) 1-4 

Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden 

i 
l - Silahtar fabrikası memur ve müstahdemlerine Silahtarda 

darenin bila ücret tahsis edileceği yerde yemek ihzarı ve temini 
açık eksiltmeye konmuştur. 

• • • 
Muhamm. % 7,5 

bedeli teminat Eksiltme 
Cinsi Mikdarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saat 

Kalın çivili 1606 met. sif 2803.27 210.22 Açık Ekı. 15,
kayış 
Rapit ve ek· 
selsiyor ince 
çivili kayış 600 ,, ,, 
rapit 

807.30 6054 
" " 

16.30 

1 - Şartname ve nDmuneleri m11cibince yukarıda •lk· 
darı yazılı ince Te kalan çiYili kayıt açık eksiltme usalile 
mubayaa olunacaktır. 

11- Muhammen bedeli, muvakkat teminat paraları, 
eksiltme şekil ve aaatleri hiıalarıııda göıterilmiıtir. 

111 - Eksiltme 26 4.939 çarşamba günü Kabataıda Le
vazım ve Mubayaat Şubesi Mildüriyetindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her glln sözü geçen Şu
beden parasız ahnabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün Te saatte 
% 7,5 gıivenme paralarile birlikte mezkur Komisyo•a ı•l· 
meleri. (2340) 2-4 

• • • 
I - 3.4.939 tarihinde ihale edileceği ilAn edilmit olaa 

2 adet dizel lokomotifi eksiltmesi görülen luzuma binaen 
tehir edilmiştir. Eksiltme, şeraiti sabıka dairesinde 20.4.939 
perşembe günü saat 14,30 da Kabataşda Levazım ve Ma
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

il - Muhammen bedeli sif İzmir 5400 lira, muvakkat 
teminatı 405 liradır. 

tıtıdtvsaf ve şeraiti ayni olup anlamak istiyenler i 
~t ' her giin Edirn?. Tümen satınalma Komisyonun a ı 

Z - Eksiltme 29.4.939 cumarteai günü saat 15 İdarenin Tü
ıel üstünde Metro Han binasınm 5 nci katında toplanacak arttırma 
ve eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Eksiltme iştirak etmek isteyen firmaların fenni 
teklif mektuplarını eksiltme gftnilnden evvel Umum Mtl· 
dürlükte tuz fen Şubesine vererek vesika almaları mak
tazidir. a' tdebilirler. 

~~ isteklilerin belli gün saatte teminatlarile birlikt 
'•tınalma komisyonunda bulunmaları ilan olunur· 

e 

Bütün Müteahhıtler 

Mü NA KAS A'Y 1 
Okur ve takip ederler 

Çünkü bu Gazete 
onların en emin rehberidir 

·-··· J) l Ş D E lJ O S l J ·-·-· 
M. İ B R A H i M B E R K M E N 

Türkiyenin en zengin çeşitlisi 

~e. en aıri Diş Deposudur. 
llırnı bir sergiye maliktir. --

lıtanbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 

3 - Bu işe ait şartname ve mukavele projesi İdarenin Leva· 
zım Müdürlüiünden Ücretsiz olarak alınabilir 

4 - İsteklilcrm yüz liralık muvakkat t;minah nakit olduğu 
takdirde eksiltmeden evvel vezneye tevdi etmeleri ve kanuni vesi· 
kaları ile mezkür a-ün ve saatte Komisyonda bulunmaları ilin olu-
nur. (2526) 

Y"'!twt =---

Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

1 - Güzel sanatlar akademisine bağlı - Dolmabahçe sarayının 
eski veliaht dairesin Jcki • Resim ve bey kel müzesinin çatı ve kur
şun tamiri işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli 
4047 lira 95 kuruş muvakkat teminatı da 303 lira 60 kuruştur. 

2 - Açık eksiltme 17.4 939 tarihine raslayan pazartesi günii 
saat 14 de Çağaloğlunda Yüksek Mektepler muhasebeciliğinde ya· 
pılacaktır. 

3 - Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri genel ve huıuıi 
şartname ile proje keşif hulasası ve buna müteferri plan vesaire 
Gilzel Sanatlar Akademisi İdaresinden bedelsiz olarak alınabilir. 

4 - İsteklilerin evvelce bir teahhüt işini yapmış olduklarına 
dair Nafıa Müdürlüğünden ve evkaf heyeti fenniyesinden alacakları 
bir vesika ile muayyen gün ve saatte hazır bulunarak eksiltmeye 
iştirak eylemeleri. (2484) 2-4 

iV - Mühürlü teklif mektubunu. kanuni vesaikle % 7,1 
güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve milnakasaya iştirak vesıkasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar mezkur Komisyon BaJkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lAzımdır. (2!76) 3-4 

L±E& 2 n I! ! 

Aylık Zirai, Sınai, Ticari T( İktisadi 

ÜTÜN MECMUASI 
Sahih ve Başmuharriri 

lsmall Ziya Bersls 

İstanbul, Galata, Perşom be Pazan Aslan Hanı, 
4 Üncü kat No. 1 

Bu mesleki mecmuayı bütün okurlanuuza ve bilhassa tütftn 

ticareti ve ıiraatı ile meş~ul olanlara hararetle tavsiye ederiz. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. 

d 'adjudicat. eıtimatif proviaıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudicalion et du 

Cahier des Charaea 
Jours Heures 

Trav. Publlcs- at6rlel de Conatructlon-Carlographle 

Constr. poulailler iı l etabliuement de Gre a gre t22B 68 92 15 Com. Perm. Municip. İıt. 2-5-39 14 30 
volaılles : 4 p. 

Repar. atı Musec de dessins et Statueı 

Repar. chissis fenetres ecol Çubuldu 
Repar. toıt Douanc d lmportatıons 
Cooetr. mura ıepar. biitisse Douane 1 n-

portation 
Constr. en beton arme des porh "Kcı· 

rasu'', "Güvercinlisu", "Gü eci" et 
"Ekbez'' (Cah eh P. 218) 

R p r. bati ıe Surv. Douan. lı Akçny 
Pose tuyauxpouradductiood'eau: l50m. 
Con tr. 4 depôlıı muoitions pı .:ıı Çorlu 
Conıtr. ponta Cll betou arme aıur route 

Biga Knrabiga ( j.) 
Coostr. nouvelle batisae G.A.~.T. lCah. 

eh. 50 L.) 
Constr. en fer pnrt e auperieure pont 

Maml (Cııh. eh. P. 189) 

Ventillateurs grands et petıts: l 1 p. 
Trnv. sepnr. cocsommalion eourant e· 

lectr. des machıneı 

Hablllem nt - Chau 

Toile pour linccul 
• bl ocbe pour chapenux : 1250 m. 
( oir Divers) 

Capote pour ıoldııts : 803 p. 
Habitı d"hiverıı pour soldats : 700 complets 
Chaussures pour soldats: 3000 paırcı 
Uoıformes d'cte: 900 complels 
Linge pour soldats: 3000 complets 
Pantaloo blaoc : 300 p. • flaoellcs d'a· 

thlet s : 500 p. • chaussure blancheı 
o eaoutchouc : 300 paires 

Serge pour unıforme : 25 O m. 
E11uie·corps de bain (peştimal) 

Publique 
Gre ıi gre 
Publiqu e 

" 

Pli cacb. 

Gre a gr~ 
l'ublique 
Pti cach. 

" 

2767 -
240 -

5790 -
3681 01 

43450 -

200 -
15 ı0 -

13659 74 

n 5779659 30 

• 37800 -

282 53 
36 -

3260 -

15 -

17IO 25 
1024 50 

187139 78 

2835 -

t Materlol) 

Gre a gr6 

n 

us - Culr• 

Gre a gre 

" 
Pli cach 

n 

325 -
450 -

155 50 

7200 -
7000 -

n 

Publique 
141ll0 -
46"0 -
2700 -

la P· 3 ·O 65 
n 
,, 

et 2 50 

Pli cacb. 11250 -
Gr6 A gri 

48 75 
33 75 

23 32 

540 -
5t0 -

ICl58 -
351 -
173 -
138 37 

813 75 

Amaubl m nt pour Habitalion et Bur aux - Tapı erle ate. 

Storeı et ridoaux en itoffe 
Banca: 100 p. • table : 1 p. 
Bibliotb~que tc.: 10 p. 

Gre il gre 
Publiqae 

" 

78 2j 
1280 -
475 -

11 74 
9t 50 
33 65 

Dir. Acndemie Benux Arts 
Com. Perm. Municip. lst. 
Dir. Trav. Pub. Jzmir 

" ,, 

Minist. Trav Pub. 

18-4-39 14 -
17-4-39 14 30 
27-4-39 15 -
27-4-39 15 -

28-4-39 16 -

Com. Acb. Bat. Surveil. Douan. lzmir 18-4-39 14 -
Muoicip. Buca 26-4-39 
Com. Ach. Corpı Arr.tee Çorlu 28-4-39 16 -
Vilayet Çanakkale 4-5-39 15 -

Com. Constr. G.A.N.T. 

Mioiıt. Trav. Pub. 

Com. Ach. Min Def. Nat. Aok. 
Dir. P.T.T. İıt. 

Com. Perm. Muoieip. İ.t. 
Com. Acb. Surveil. Douan. İat. 

Com. Acb. Surnll. Douan. İat. 
n " 
" " 
" ,, 

,, 
Ecolcıı Scieneeı Politiqueı Ank. 

Com. Acb. Int. Marit. Kaıımpafa 
,, ,, ,, Ankara 

30-5-39 15 -

31-4·39 16 -

15-4-39 11 30 
19-4-39 16 -

ı1+ag 14 ag 
15+39 1 ı ao 

28-4-39 il -
28-4-39 15 -
29-4-39 11 -
28-~-39 16 -
29-4-.~9 1 1 30 
28-4-39 15 -

29-4-39 11 30 
19439 10 

Com. Perm. Munioip. ı.t. 17-4-a~ l• JO 
Com. Aeb. Ec. Stcond. Karagilmrük 29-4-39 10 -

" " 29-4-3i 10 -

Côke allcmaod : 200 t. 

Dlv r 

Publique 5400 - 405 - Com.Ach.Comm.Surv.Douan.Mer1in 27-4-39 14 -

Cııntine pour personnel fabrique Silahtar 
Poussiere de chnrbon : 70 m3 
Sable : 150 m3 
Voie Decauvılle et mnteri 1 1 nfferent 
Toile blaoche pour chapedux: 12j0 m. • 

bobine blaoche de tOOO yardı : 1201) p. • 
bouton en os : 60 00 p . 

Etain: 1000 k.· moniac: 100 k.·coton: 100 k. 
Vıtreı, t61l"& ete. 
Materiel de proprete: 12 lotı 
Poudre de zinc : 1 t. 
Semeoccs ete. 
Lances : 4 p. • trompe en toile: 60 m. • 

cuir : 3 k. • peınture ıoulien : 6 k. • 
verniı noir de fer : 4 boitcs - raccordı 
de trompe : 5 p 

Tenbilles: 30 P· • limeı : 60 p. - marteau 
en boiı : 50 p. • maocheı : IOO p. 

Provl lons 

Haricots secs : 17 t. (aj.) 
Paille : 74 t. et 53 t. • foio : 45 t. 
Y ogbourt : 5600 k. 
Beurre : 5 t. 

Publique 
Gre a gre 

• 
" ., 

" ,, 
" 
" 
" 

Gre a gre 

Gre a srre 
,, 
" ,, 

B) Adjudications a la surenchere 
Mulets: 3 tetea 
Outılı et ioıtrumenlı de fabrique de vin 

et d 'eau de vie 

Publique 
Gre a ııre 

420 -
450 -
279 -

1431 •9 

3088-
ıos -
439 -
975 -
394 20 

2720 -

100 -
63 -
67 50 

"' 85 107 40 

463 20 
16 20 
65 85 

146 25 
59 13 

204-

Dir. Gen. El~ctr. İıt. 
Com. Perm. Muaicip. İıt. 

" " " ,, . 
Com. Acb. Surnil. Douo. lst. 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Acb. Mioist. Def. Nat. Aok. 

,, " 
" " 
" " Com. Acb. lot. Ankara 

" • 

29-4-39 
17-4-39 
17-4-39 
17-4-39 
15-4-39 

19-i-39 
15-4-39 
15-4-39 
15-4 39 
15·4-39 
19-4-39 

15 -
14 30 
14 30 
14 30 
ll 30 

14 30 
12 30 
11 -
12 -
il -
9 ao 

17-4-39 19 -

Com. Acb. Div. Edirne 20-4 39 
Com. Ach. Comm. Milit. lıt. Fındıklı 17-4-39 

16 -
14 30 

" 
" 

Com. Ach. lnt. Ankara 
Banque lınmobiliere et dH 

Orphelioı d'lzmir 

" ,, 
20-4.39 
20-4-39 

il -
14 -

15-4-35> 10 -

Müteahhitlerin 

Cumarteıi 16.4.939 

D 
Pirin~ (Çnnakkale Mıt. Mvk.) No 1006 
Sığır eti (Edirne Tfimeni) No 1009 ,t~' 
Perde stor, kornİf v. ı. dekorasyon (Orman Fakulte1i Mub•f 

misyonu) No 1012 ~d 
Adi kaldırım inş. (Turgutlu Beled.) No 1013 q 
Atatürk amdı kaideai inş (Turgutlu Beled.) No 1013 , 
Depo inı. (Kütahya Vil.) No 1016 °" ~t 
İstanbul erkek lisesi binası tamiri (İst. Erkek Lisesi) No 1 il} 
Memleket hast. yap. tamirat (Balıkesir Vil.) No I022 A,t. ~ 
Nohut, k. fasulye: kırmızı mercimek, makarna, k. üzüın '' ~ 

mut.) No 1023 
F:ıtea-Kesap dukkanı inş. (Fatsa Beled.) No 1(124 oi' 
Sinop ceza evleri elektrik tesisatı (Sinop Nafıa Mtıd.) No l 

Memento des Fournisseu,;_i 
+++• 

Samedi 15.4.939 

Riz (Com. Ach. Place Forte Çanak.) No 1006 ııl 'ı' 
Viande de bceuf (Dıv. Edirne) No 1009 f'"' ~ 
Rideaux stores, cornicbeı et autres decoratiooı (Com. Acb· ~ ~ 

Foret) No 1012 1 
Conıtr. pave (Municip. Turıutlu) No 1013 1oıl 

,, colonne monument Atatürk (Municip. Turgutlu) N° 
Constr. depôt (Vil. Kutahya) No 1016 
Repar. bat lycee garçons (Dir. Lycee Garçonı Iat.) No 1()20 

,, bit bopitııl reg. (Vil. B11lıkesir) No 1022 -/ 
Poiı·cbiche, haricotı secs, lentilles, macaronis et raiıinı (Cofl' 

lat) No 1023 
Conıtr. boutiqueı (Municip. Fatea) No 1024 
Inıtall. 6letrique des maiıonı pea.lu de Sinop (Dir. Tr•"' 

Sinop) No 1024 

c::s: 

b) MUZ 

Ankara Belediyesinden : 

Muhammen B. 
Cinsi Mahallesi Ada Par::ıel 

Ah~ap haue Duatepe 285 24 30 00 
" " 285 38 30 00 
• " 285 3~ 30 00 . t 

Yukarıda muhammen bedeli yazdı ahşap hanclerııı 
zı arttırma suretile satılacaktır. İhalesi 21.4.939 cu1Jl8 oı 1 

saat 15 te yapılacaktır. Talıplerin lınar Müdürlüğünde tJJ 
kil komisyona müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden : . !_ 
Boğazi~in<le Enıirginda Emirgan sokağında ye~ 

numaralı biuanm enkazı taşfarı hariç olmak üzere l e: 
tahmin bedelıle açık arttırmaya konuhnuıtur. Şartoll~~ 
vazını müdürlüğünde görülebilir. İstekliler fen işleri 111~ 
ğünden alınaeak Vf.Sika ile 75 liralık ilk teminat ma~bıJ 1 
mektuhiyle beraber 28.4.939 cuma günü saat 14,30 dB 
eociımende bulunmadırlar. 

Deniz Bank Yalova Kaplıcalarından : .
1 Mevcud hurda kurşun, demir, bakır vo teferril•fl: 

mo, ınotör satılığa fıkarılmıştır. Talib olanların bu Jll' 

mahallinde görerek en geç 19...1.939 çarıamba ıünilOj, 
Deniıbank Yalova Kaplıcaları Mtidörlüğüne müracaltl 

lstanbul S inci lcra Memurluğundan : J 
. •' Satdmasma karar verilen Doy~e marka uıun Ş• f'. 

modeli ve T. 40-6556 motör No. hı Saray belediy~ıi ıO, 
kayıtlı kamyo'Q 17.4.939 pazartesi ~ünü saa& 9 ciaD JO 1 
Taksim merkez otomobil garajında satılacaktır. Talib 0.11' 
mezkur gün ve saatte hazır olan mt'ımua müracaatları 1 

lunur. 

İmtiyaz sahibi ve yazı itleri Dire.kUirü : 

Baaıldıj'ı yer : Merkez Buımni, Galata 


