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Umum .. ccarları 

ri • • • a ayun 
Zorluklar 

ili i:~i şekilden kurtulmuş olan deri sanayii-
~tdnkişaf etmeğe baŞ.lamış olduğu bu de
ıq e büsbütün ilerleyebilmesi için ham 

~ ~adde olan derilerin kalitelerini islah, 
11lslerini sağlam ve miktarını tezyid 
td~bilirsek yurdumuzun bu sanatın 
ttikselmesile kazanacağı iktisadi 
tnevkiden başka maddi menafii 

de pek büyük olacaktır. 

Zal ire Piyasa ı da 
DUn U Faaliyet 

Düo nlıire pi} asa ıoda faali
yet bn.tlnmıştı •. Anadoludan ge· 
len 120 ton buğd y, 4- ton arpa, 
15 t ,n kuş yemi tamamen satıl 

mıştır Yumuşak buğdaylnr 6 ku
ruştan, sert buğda} lar ,,-5. IO ku-

• 
1 ru• tan, be• nz mısırlar 4.07.5, snrı bbt • • .. • y ~ 

~011• •erıc evvel lzmir iktisat /1 vrupn mamulatından g eri kala· mısırl ar 4.25-4.29, çuvall ı kuş 
~ııı ~.esinde Ege mıntaka~ ı- cak hiç bir noktasını bulaııııyruk yemi 5.35 kur ştnn salılwışhr. 
' 

1
'. sergisı açılmıştı. Bu 

1 

kadar mliteklmil bir vaz iyeti Y e meklik zey İn yağı 44 5 ku-
htlı deri nümunelerini d T- ,_ k " b' . 'lk' d ·1 · d ' l · 1 ""td,ll bi - - . var ır. UrK sanat nn , ır ec nebı rı ştn ' tı ı e rı erı, crı rın n 

... ~d r turk mueısese11- k d . . 'ft" K d · il 8 1 l ı· ~~ ÜtU d . . ,_. 
1 
sanat in ka ar mce ı 1 ynpmağa çı ı ara eııır. m. rı - ı-

'1tt ~mıştı Ki : muYaffnk olmuştur. • ra ve o rta Ana olu tilki ler İn 
' ı .. } rlı der;Jerimizi i lah G .. ,_ il ü ,. t k çiftı 4- () lira nrsınd d r. DOn "' '(ft l . Oı<s m ~ ... gere a-ue ve a • 

11 l n arını bulabilirsek bır d 1 k l k ı~ d k' b piynsnnııza 7 in k ilo kuru fa 
'' t L • • d ır e arş1 ama ctzım ı r ı, u 

'llıtı Ct&tır lıı Avrupa an - t k j ll' t 1 aulye , 4 bin k ilo m rci nıek , 22 
t. "ı le Gldu,.u~uz bütün de· gun Va~ J ne ng IZJ • çan a arı nda, 
"llın 1i • "f ne ıyana mamu atına ııe e bin k ilo un g etiril iştir. 

l\ıı~lar 1
' en mce, en zarı Fran11ı. köseleli kundııralanna ih-

tG~ı ını, eldivenlerini, kun· t" k l t 
L trini · ıyacımız a mış '· Yunanıstan Peynir , 
~t 

11 
' hasılı derıden ya· Peri .ten gelen dostlnrımu: ın 

--

r n 

-1 

es le i Organıdır 
ı da ile rı ii c a . ed .. r k lıir hliyet vesikası alrnaJarı Ye 'bu Ye· 
sikayı da teklif mel.tuhlarile beraber komiıyena nr•eleri ıart· 
tır. Bu tıırihten sonra mi raca l edenlere vesika nri emez. !h· 
liyet vesikası alabilmek için istida ile berab11 •fal••• yasılı 
\'f'SJİki l-o isvona tevdi etmeleri l!ıımdır. 

Komi .. yon tnraf 11ıdan inşa atın yapılması kenciilerlae ıhalı 
enilenln " ' h, c, d,, fıkrnl arınca yuılı buluna• nıikalan n

t~,tdirilen 
1
yerli .... e Merkinos cioslke· ' lıı l ı olt>dikçe mwa<ldnk sun tler ini komisyoaa te•di edecek-

llA en n ınma yanm an yapa - , . . · 1 - · 
l d Al .. d .1 k " ferci r. hu evrak rnşaa tın nıte rnıl e kabu ö kıtı m•amel~sıDin r an manyaya iOrı erı me u· · 
1 ere 75 bin kiloluk l lrük bir 1 ,·apı 1 ın~ ma kadar muhafaıı:a VP. teminatla beraber iatle edil,cek· 
parti kilosu 7 k urut 10 parada n lerd'r. Bu ve::;ikalnr <la mukaveJenin mütemnlimidirler. 
sııtılmışhr. Piyasa durgunluğunu 

kaybetme !. tedtr. 

Piyasada K~rarsızhk 
Dli Zail Oldu 

A - Şirketin ism;. ~i rkeıin ı:ıahipleri , noterlikçe musaJ· 
dak mali ''e fenıı i h i::u~daılıırı ve bu hi~ edarların bu itin hi
tamına kad.ı r milş!erek olncakıarma dair noterlikten musad· 
dnk bilhassa bıı iş için hıı m~i şirket mukaveleleri 

n - l\1iitPahh idin ynptı \il arı mimari kıymeti haiz olan it· 
Siyasi vaziy t üzerine piy aa· leriıı Jistt>sini, hlı n 1 arın bedellerini ve işi verenler tarafından 

larda fiç gürıdenberi devam e dtta 
k arars dık dilıı znı l olmuştu r. A- tanzim olunan 'e hüc:nfi snrftt" taahhüdünü ita ettiğine ve 
nadoludun g len mal ,aı ın hepıi yaptıkları binalarda hiç bir anz .ı olmadığma dair Loıı s ttrvi sl er • 
satılm ış v i raca için nokıan C - Ferıni hissedıırm laakal 500000 lira bedelinde mi
k alan partil r tamamlanmıştır. Li· m&ı i kıy meli haiz bir tek hiaayı müteahbid veya müttahbiClia 
mnnı'D za gelen bir a wnn va pu- 1 d · h l inşaat ha mü ıen Lı veya a~ mimarı o arak yaptırmıı oldu· 
runa yükl nıııek Üzere e s ki aipa· 
rişler .ıevke hazır lanmıştır. G~o- ğun<.! dair Vf ika. 
d r ilecek par tile r ara ında A l· D - Vesaika ınü st~nid mali nziyetin beyanı. 
m ııyay J623 l.. ı lo il' ceviz ·1e 1 5 - Ek iltmrye girdıilmek için isteklilerin 187, 139 lira 
loO-tO kilo iç fındık, Hretislava ve 78 kuru~luk muvakkat teminat vermeleri. 
öe Lin ki o iç çevız, Kop nh nga \~ti e lilrln eşya olursa ol· bile İataobuldan kundura ve çanta Ahyoır 

fi \l~~:7~C.::~~ar !~::!~~:!~~ alarak Parise dönerlerken "bun· Bir mü~det en;:ıeri İynsl rnz· 
-, •tn l'k b' d l d la rıo aynıııı Pııris e ancak ü ç dan pe ynir imama ta o lan Y u· 

iki bin kilo ç fındık bulunmak- 6 - 1 tf'klil{'r teklit ınektııhlarını 1 inci maddede yazılı 
tn ır. ı n :ı ıçin L zırlanmış Slltlen lıir ı=ı~nt evveli"le kadar T. B. M. M. inşaat komisyonu 
ın hte lıf cin e diğer mali. rm da- rei~liğine numaralı m:ıkhuz mukabilinde tesl im edecek1erdir. ' İ•l • e 1 ır evre iç n e misli fiyatla alab liri:ı 1,, dem e eri 

•ı t., ttınde görülen teltfimül ~a l ı lara son hdf m ı.;iude l>O -- 8J 
t hakikaten iftıharla kayde ilecek · 1 d b 

' Ctijb l' .. - h•b• d bıo İ O arasın a yer. peynir s • 1tıı e 1 goru' sa 1 1 e· bir hadiae dir. 
' ' be kadar ha verdir- tılo ış ır Beyaz peyniri r 1 - 3:1 

yü le me ine ba~l mlmı~tır. -İ Postad olacak gecikmeler kabul edilmez. 

~~i'l(.,t D eri 1anayimizin bll de ı ece kunıştan verilrni
1
tir. Yu a nista n 

·"Qıtn kar~ılaııacak olan inkitafıoa mukabil dericileı im izin için gelen siparişlerd aranılan k • 1 

'd lln en ban:& eserleri ni maruz kaldıkları bazı zorluklara şar peynirlerimizden kilosu 44-45 
-~ t •ıı görmek l• memnun da kaydetmek pek yerinde sn- kuruştan on l:>eş bin kilo luk lir ı 

An ara orsası 1 Buca Belediye Heisliğinden: 
14 4-939 Buc>aya gı lmekte olan içme uynnun elde mevr.ud ve Na-

~•b' yılabili r. 
ÇEKLER 1 ha Vt'kaleıinden tasdikli proje ve şartnamesi mucibince ha. 

1 
vurdan d~hili su tcsisatma bağlanmak üzere 1500 lira muhanı
me:: b0 cfcl ile 250 metrelik kı:smına demir boru fetiyatı vesai
resi 2490 Sa) ılı kanunun 41 in i madde i mucibince açık ek

j sihm( ye 8 3.1939 tarihinde ~ ıkarılmış ve taliplerin bt>lediyeye 

1 miiracııııt!arı ilan edilmiş ise de bazı esbap dolayisiyle bu müd
det 11.i nnka~a fon kald ırıla rak bunun yerine 12.4.1939 tarihin· 

' ... ti değildir . On &en• B .. 1·Ql•t b , . parti satılmış ır. Dün JCllİ nın • 
~ uı. b u muşK .. ın aş ıı ca11 ı ıı a- 1 . • I 

1 ~ •• 1 llceye kadar ütün l"th f b .k l d su olar lı ı ıyasao ıza gehril ıı 
ı " tt a aııe v e a rı a a ıo a a m a . 
~ .. •t· •nıo ince işlerini Av· . t'h 1 .f. b L d 15500 kı.o t ze beyu peynir kilo- I 

'" 1 t ıs ı sa maıarı ı aıumıo an mev-

~
l~t t t tnekte olan memle- t f ki ,.. I su 20 .• l -ıi.15 kuruştan } erli ih-

llıt ( cu ar ara raamen muame c . . 
r t uıJliL mal ı suviet . . " " d d b' b' 

1 
.1 tıyaç ıçm bakkallar tar. fınd n s ı-

L 'Ya l , ergısı y uzun en e ı r ır crı a 1 E il 1 tı . l:Iİt 1 giden ere sıparıt L b t d 1 . A d l tın nmı tır. VYC t gün d 45 
-.. ~~d reıı.a e e e meme erı, na o u- . . b • 
~tıı • ın çantası için, bir d t' .1 d .1 . . .1 d l'k bın kılolu ~ ır p rlı b yu pe)'· •çi an ge ırı en erı erııı ç ı:ı.ı <, e ı . . 
dı n her fedakirlıaa k 1 "th 1 d'I ht 1 nir gehrılmış buzna eye konmuş-

ıtı,ıl' Viyana mamulitıaı, çı ma arı, ı n 1.: ı mc e o an t ur. 
ı. ıı 1 .. ecnebi deri!eriniu paha lıya mal 
"tı t Oviiııe övüne kul· 
t~ g l olmaları gibi 'eylerdir. 
"'Q;ıı . 0 t ıuıırdık. Avrupanın 

atı Dericilu sık uk içtima ederek 
ı b. na sahip olaol r .lr.11-

't•k dertlerin• çare aramakla mef gul· 
' etlcri)e bu mamu• 

tııı<ı tlıtthedcr dururl .. rdı. dırlar H. tla deri sanayiin"o tam 
l>e bir lıimayeye nıa:dınr ol biJmesi 

bh. tlföy, bir g ri ç nta, \( ,._t l için alakadar makamlara yaptık· 
' L . t dive n oıeraklılan 11tı, h ları müracaatın iyi bir netice ve· 
tıb ·1 r aya l o lmuqtu. 

A receA"i ümidile i n tizardadı lar. tG... ~vrupa mallarının 
'~~t(l~ resimlerine raQ"· Deri s nayiiııin dalın ziyade 

ı.. ll:et iikişaf ve h k amülü için yerli de-
• 'li.. ~tnize ithali aittikçe 

Lvndr 

Nevyork 
Par ıs 

Mıhıno 

Cen vre 
ArnGle:d m 
fiHlın 

Brüksel 
Atn 
Sof ya 

Maaıit • 

peşte 

Moıl.ovıı 

5.93 
126.69 

:i.85~0 

6.6625 
2841 
67.2475 
50.7376 

21 3i 5 
1.0925 
1.56 

14.035 
23.9025 
24.9575 

0.9050 
. 2 8925 

34.62 
30.56 
:!l.9026 lııt~ ltıınH bu cins ma· rı lerio koliteleri ııi isl iih etmek ça· 

~ıl lektlimizde dahi pek releri ne bakmak znmnnı gelmi~tlr. 
~~t•d'c'A'hı i kabul edeme- Bunun için, hayvan y eti . tiren 

Anadolu .. bu scı enin ) eni 
kı mı tiftı lerınde ilk pnrti o 
lar le. ihi bin kılo g tir il miştir. 
Çanak ,ulcden de } eni kır ım mal· 
!arından .:....ıOJ kılo gelirilmit YC 
k ilosu u:l.J kuru t IJ Bnhlmı hr. 
Bu mnl. rdııo b ş a lzmir men
SU l:at fo r talurı i.,;in piy samıı.
dnıı Anadolu mal kılosu 5J - ~4 
k.rutl n elli in k loluk büyük 
bir partı yapa mu nyua edilmiş· 
t ir. "nr cnbey mıotakası dn ye· 

ESHA ve TAHVİLAT 

"' '" b çiftliklerde, h ayvan y tiştiren k~y-~Qd eş altı Hn• daha 
t d det içinde zeka ... lerde ye tiş tirilen bayvan la· m yal-
ı~ b a,~llceli mületebbiı nız eti ve yapak ile tiftiği için 
~ıt,'1 lfi ellerine almıı· detil, fakat aynı :ı.amandn derile
~ tı 'l rin d• iyi olma.ı için dericiliğin 

J. q ._ 1 er leme baılamıt· 
~._ :;tında deiils~ biJe aradığı evsaf ye mfikemoıeliyette 

tııı.1 •ıı.ın mamulat piyasa· deri yetiş tırebilece k hayvanların 
t ., l, i lnlı ı icabeder. 

1 ·ı.ıı~. lS d ·1 fıt 111 i 
1
• • . • 

1 
Türkiye den Almuyaya i n erı mi 1 

\ ı.ıı, . nce ığını, lf en· bazı deriler orada sepe edildikten 
ı~· s:dılaıeıiııi bileu uı- •• itleodikten sonra J icaret Oda
~ 11t~l~t.ciye eşyası ka- mıza gönd rilen b.r knç nüoıune
ıltc,k u. ve yavaı yavaı ıi ni gl>renler, muhtelif aebep lerlc 
'~ . lıpler imal e dildi. bu derileri 11 delik deı::ik olduğunu 
'I l'ıi t - hl d · 'J 

't~~.r, e~ğa ar an 1
• fark etmişlerdir. Bu arı zalar hny-

.. ~t, ~e . imalathaneler- yanları , çivili üveııdre ı l• derıle • 
) ,li. S ' 11tıknl eyle mekle rioin İ:ielinmuinden ve deri hasta 
tıı~•li & ıı atıo io kiıafı oıs· lıklarıam teı.irioden ileri gelmekte· 

T Jrk bl)rcu l peşin 19.05 

) 

T. H. M. 1ı ~·at f\.o 1 yo t ndan : 
1 - l•,b. ı t ı t) omıJan iş: AııknrndJ, Y cnişehirdc 

De' l t mJlıall ::ııııde y .. pılclcak yenı Mıllt:t ~ edısi binası in-
~aalı. 

K şıf iJed lı: ,,,7 ı9,6u9 lıra 30 h. 111~tur. 
ı - ~ksıltme .m mny1 1939 f.a ı guı lı ..,aat 15 de T. B. 

M. M. ıııç at komisyonu orlasıncm , palı ı .. rf u-,ulile yapı la· 

"ti ıc. 'r~ ttı•Uanmıza r ağbet dir. C;:ı k ır · 
d-.i. ~.~talep kaidesinin Hayvnn mahsullerinin isl ihı, 3 - E "' f <">rtn.ım i ' e buaa Li 1ir d'ğer evrak ve 

\ltb '••nde her fabrika · iRkitafı ve teıyidi için yapılacak planlar 50 im. b d •l mukab l n 1 J R. . 1 \1 İnşaat Konıis-
1 ~ b, i6. tdOtü reva" kar· ralıımalarda bu mevzu üıerinde d 1 l ~ T ., yonu , ıı ı ır. 

~b._ ~11"d• in<:e, da .. a de faıl~ ~urarak deri sanayi~n~ 4 - J•,1-. ltm • ır ın k ı ·· ve n r 2 ) 1 ııuınıJ.ralı nrttırmıı. 
h". l.lll-a1fh modellere iı'ib edılmış h a m madde temıııı· 
·~ •· k ı · ve ek~iltme vr ıbale k ıııınundfl ki er, 1 t n n nndu. en geç 

'l'lı)( . .. ıarret etme llıımge ır. l 
ıQrk, 11aamulltının ı L. A. KENBER münakclsadon b _. gün evveline k dar Of at komisyonuna isti· 

1 den itiba .. cn 26.4.939 tarihine kadar lS gön mthldetle b11 kı
Hm tekrar mevkii münakasaya çıkarıhnı~tır. Şartname vu pro· 
jesini görmek istiyt"nler yüzde yedi huçuk teminat ak9uı ile 
birlikte yevmi mczkurde Huca belediye encilmeaine müra· 
caatları illin olunur. 

Çunakkale Encümeni Daimisinden : 

Y tniden eksiltmeye konulan iş, ke§if n §&rtnameeinde 
tadılfıt yapılan Biga • Ks.ırabiga yolu üzerinde betonarme olarak 

l 
yapılacak olan köpı üler iu aatı olup ke if bedeli 13659 li ra 
74 kuru~tur. 

1 Bu İ§e nid ihale bedelinin 12300 lirası 931 11neai11ide, 
bakiyPsi 9.1~ biitçesinin ta dikinde tediye olunacaktır. 

Bu işe aid evrak rn şartnameler şunlardır: 
A. Eksiltme şartnamesi, 
B. Mukavele proj t.>si, 
C Bayındırlı k işleri genel şartnamesi, 
D. TesviyPi tli ralnyP, şo~e ve kSrgir iaşaata dair fenqi ıırt. 

• Husu::i şar tname, 

F. Kt i'if cetveli, metraj cetve li, fiat bordroıu, 
G. Malzeme grafıği . 
İstiyenler hu şartnameleri \e evrakı Çanakkale Nd.3 Mtı· 

dürlül'ıünde bedel iz olarak örebilirler. 
r"' 

ihale 4.5.9~9 tarihine müsadif perıembe günü saat 15 ll 
Vilayet makamında toplanacak Daimi Encümende yapılacaktır. 

Eksilt e kapalı zart uı:ulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için Lteklilerin 1024 lira SO ku· 

ru ş muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden nihayet 8 
gün evveline kadar Vilayet makamına nıüraoaatle alacakları 
~hliyeti fenniyrı veaikas mu ibraz etmeleri ve t39 yılına aid Ti· 
caret odası vesikasıa ı i brdı etmele ı i lazımdır. 

Tek lıf mektupların ı n yukarı4a yazılı gün ve saatten bir 
aat evvelıne kadar makbuz mukabilinde Daimi Encümene , .•• 
rıluıeı;i lt\ı ıındır . Posta ile gönderilecek mektublaruı aıhayet 
aat 14 e k dar gelmiş olmaları 19.zımdır. 



Cumartesi Hl Mtlnakaıa Guetul 

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

A) Münakasalar 

1 n ,aat, TamlrZit, Nafia ı,ıerl, Malzeme Harita 

Hayvan pazar inşası 
Uray ve Refik Saydam cad. arasındaki ka-

nalizasyon yap. 
Yaya kaldırımın iıış. ve kordon çekilmeıi 
lncesu Kaymakam evinin İnf. 
Mera n gümrük anban tamiri 
Sıvu erkek ötreta en okuluna ıo akı

tılması 
lst. kız ötretoıen okulu bina ı tamiri 
Su İaalesi proje tanzimi ı~i 

Kadiköy Halkevi binası inşaaı (1 kuım) 

(şart. 650 krf.) 
Çinili &cötk ve Hacı Ahmet Pata türbesi 

tamiri 
Florya teşcir sahasında yap. ıalvani:r. bu· 

rularla au teaisatı 
Oi panıcr tamiri 
Ad .. na Kozan yolunun arasında •ose tamiri 
Trabzon-Zefanoıı yolunun araııınd' bilz inı. 

ve ıose tamiri (şart. 150 krt.) 
Harita tanzimi (temd.) 

Aç. ekı. 
,, 

,, 

Paı:. 
Aç. eki. 

Paı. 
Kapalı ıı:. 

Kapalı z. 

Paz. 

Aç. eks. 

" 
Kapalı z. 

Aık. müzenin dahili 11vası (temd.) Pa:ıı. 

9565 13 
tJ67 22 
3270 -

7612 79 
843 80 
960 -

19~2 15 
J200 -

129262 --

1992 63 

3939 5t 

3366 08 
30472 32 
26199 21 

470 -

717 38 Tire Belediyui 2~39 15 -
87 55 lzmir Beled. 28-4-3~ 16 -

245 25 
,, 28-4-39 16 -

Kayıeri Vilayeti 26-4-39 
6.1 28 lçel Nafıa Müd. 27-4 39 10 -
72 - Sıv11 Erkek Ôtretmen Okula Direk. 254 39 14 -

148 86 1 t. Kız ÔQ'retmen Okulu SAK. 21-4-39 14 -
90- Çorum Vilayeii Oımancık Ka· J-5-39 14 -

zuı B led yed 
7714 - ist. Cumh riyet Halk Partiıi 4-~-39 15 -

150 -
Uyöokurul Bııtkaolı~ı. 

lst. Nafıa Müd. 17+39 ı• -

296- lst. Orman Müd. 1-5-39 I• -

252 50 Ank. Belediyesi 2-5-39 ıo 30 
2285 42 Seyhan Vilayeti 2-5-39 il -
1965 - Trabzon Vilayeti 1-5-39 15 -

Marmaris BelcdiyHİ ~-5-39 14 -
71 - l.t. Komut. SAK. U-4-39 ıo ao 

ilaçlar, Kllnlk ve lspençlyart aıat, Hastane Lev. 

Hintya~ı : 2000 k. Aç. ekı. 1400 - 105 - TOrkkutu Gen. Direk. Ank. ?.8·t-3Q 15 -

Elektrlk·Havagazı-Kalorlfer ,tesisat ve malzamesl) 

Çine kuabaSJnın elektrik ıehekeıi iaı. Kapalı ıı:. 24974 35 
(prt. 2 L.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çama,ır v.s. 

Cilt bezi : 2210 m. Aç. ekı. 1016 60 

Mahrukat, Benzin, Makine yaljları v.s. 

Tilvenan kömüıü : 300 t. (temd.) 
Benzin: 3900 k.-vakum: 21'10 k.-nlva• 

lin : 60 k.-gres : 60 k.-Benzln : 1 t. 

Kereste, Tahta ve saire 

Telgraf direii : 170 ad. (temd.) 

Paı:. 

" 
8010 -

Mobilya ve bUro e,yası, Mu,amba - Hah v.a. 

BGfe : 1 ad. 

MUteferrlk 

Ham pik : 15 t.-hurda pirinç : ı t.-ka· 
lay: 300 k.-tutya: 200 k.-ıilisyom: 
100 k. - alüminyon (külçe hal nde): 
600 k.-bakır (temiz hurda) : 1500 k. 
Graf .t (İngiliL) : 500 k. 

Eter keçesı : 475 ad. (temd ) 
Mubtelıf malzeme : 31 kalem 
Motosiklet : 1 ad. 
Pulverizatör Vermorel marka: 58 ad. 

Freze tezgahı : 1 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

SıiJr eti : 120 t. 
,, 130 t. 

• 90 t. 

" 
90 t. 

Un: 170 t. 
,, 125 t. 

" 
96 t. 

" 
125 t. 

Yulaf: 80 t. 

B) MUzayedeler 

F ort marka hurda otomo• il 
Kundura : l799 çifl-çı:ıme: 191 çİfL-ye• 

meni : 34 çift 
Marangoz. biçki makinesi (temd.) 

Paı. 

Aç. ekı. 

• 

Pa:a:. 

Kapalı z. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Paz. 

Aç. art. 

" 

1500 -
575 -
812 -

14410 -

32400 -
35100 -
2ı300 -
24300 -
21250 -
15625 -
12000 -
15625 -

150 -

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane lev. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Türkkuşu ihtiyacı için 2000 kilo hintyağı alınacaktır. 
Muhammen b~deli 1400 muvakkat teoıınau 105 liradır. 
İhalesi 28.4.939 cuma günü saat 15 te açık ektme ile ya-

pılacaktır. 
Şartnamesi i tiyenlere parasız olarak Türkkuşu satınalma 

amirli~inden veritir. 
Tuliplerin tenıinatlariyle birlikte yazılı giln ve saatte Türk· 

kuşu Gt-nı>l Direkıörlu~üne müracaatları 
2 1 2 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 
Çıne Heit diye Reıshğınden : 

Çine kasabas nın tasdik edilen projesi mucibince elektrik 

2273 - Çine Beldediyeai 

76 2S Devlet Basımevi Direk. 

600 75 Edirne Tümen SAK. 
lıt. Komut. SAK. 

- - Balıkesir P. T. T. Müd. 

112 50 
43 12 
61 -

1080 75 . 

2430 -
2633 -
182\ -
1823 -
1595 -
1172 -
900 -

1172 -

72 -

Tophane Ln. SAK. 

Malatya Bez ve iplik Fabrikalan 
T. A. Ş. 

Lüleburgaz Tümen SAK. 
Aık. Fabrikalar U. Mtld. Ank. 
lıt. Belcdiyeıi 
Buraa Yen ıtebir Kaı:uı Ziraat 

Muallimli~i 
M. M. V. SAK 

Vize Tümen SAK. 

" " 
" " ,, ,, 

Manisa Tümen SAK. 

• " 
• " 
• • 

fst. Komut. SAK. 

Kayseri Vilayeti 
ist Komut. SAK. 

Üsküdar icra Mem. Uncular Sok. 
No. 16 

12-5·39 15 -

~39 15 -

21-i-39 16 -
18439 10 30 

21-4-39 ı5 -

19-4-39 l.f -

25-4-39 a kadar 

20-4-39 ıı -
29-4-39 11 -
2-5-39 14 iO 

26-4·39 14 -

2-~-ag 15 -

8-5-39 16 -
9-5-39 16 -

10-5-39 16 -
11-5-39 16 -
3-5-39 10-
3-5-39 ıı -
3-5-39 18 -
3-5-39 15 -

20-4-39 15 -

21-4-39 14 -
22-4-39 10 -

21-4-39 16 -

§ebekesi inşası kapah zarf usuliyle münakasaya konulmuşlut. 
İşia muhammen bedeli 21974 lira 35 kuruştur. 
ls•ekliler bu işe ait şartname, proje ve~air evrakı 200 ku· 

ru~ mukabili!1de Çine belediyesinden alabilirler. 
Eksiltme 12.5.939 tarihine rastlıyan cuma günli eaat 15 

de Çine belediye binasında toplanı:ın belediye encümenince ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için i~teklilerin &§ağıda yazılı temi
nat ve vesaiki ayn1 gün saat 14 e kadar belediye reisliğine 
teslim E'tn•iş olmaları lblmdır. 

A. 2 190 sayılı kanunun 16 ve 17 in ~i maddelerine uygun 
2273 liralık muvakkat teminat. 

• B. Kanunun tayin ettiği vesikalar, a!'lgari 20 bin liralık 
elektrik işi yaptığına dair. Nafıa Veklletinin 938 yılına ait 
müteahhitlik vesikası. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çama§ır v. s. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden 

Cinsi Miktan 1 metresinin Tahmini ~o 7.5 uıuvakk" 
tahmini bo. fiyatı teminatı 

Cilt bezi 2210 Met. 46 K. 1016.60 L. 76.25 ı.. it 
Buımevimiz için nlimune, renk ve miktarları evaafı sai~,ı~ 

ııırtnamesinde yazılı 2210 metre dört ren!. cilt bezi açık ekil~ 1, 
ile satın alınacaktır. Açık eksiltme 2 5 ~9 salı günü saat 1 ._ı 
baaımevimizde yapılacağından isteklilerin % 7.5 muvakkat teıP1 

akçesini muayyen vaktinden önce baıımevimiz veınuine yatırıo'!"' 
Şartname Direktörlükten parasız olarak alınabilir 

Kereste, tahta ve saire 
Balıkesir P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 J .4.939 sah gfinü saat l 5 de ihaleleri mukarrer ~' ~ 
kesire aid 170 telgraf direğine teklif edilen bedel b~ dl bııJ 
!Ayık görülmediğinden 21.4.939 cuma günü 1aat lı>iJ,_ 
ihalesi yapılmak üzere on gün müddetle uzatıldığı 
olunur. 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı ~ 

Karagümriik Ortaokulu Satınalma Komiıyonundan ~ 

İtin cinai Mikdarı Teminatı Tahmin bede 
Adet L. K. L. 

Sıra · 
Mua 
Kiltüphano •• 1&İre 

100 : 
l : 

10 Parça 
94 50 
i5 65 

----r 

1260 
476 ~ 

Okulumuz için yukarıda cinsi, miktarı, tahmin bedeli ''.,ı-' 
teminatı yazılı eşyalar, ayr~ ayrı şartnamelerle 29.4.939 cuıJJ~ 
günü saat 10 da Beyoğlu istiklal caddesi 349 numarada ı. ";' 
muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda açık ekıill ,I 
yapılacaktır. Bu işe 2irecekler bu neyi işleri yaptıklarına dalt ,1 
mi dcıirelerden alınmıt vesika ve Ticaret Odasıodan 93fl yılı 
kasile belli giln ve saatte komisyona gelmeleri ilin olunur. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonund" ~ 
Askeri Preventoryom için bir adet bfife ahıı•~ J' 

Pazarlıkla e~siltmesi 19.4.939 çarsamba gftntı 1&at I~ 
Tophanede Amirlik Satınalma Komisyonunda yapıl~' ;J 
Evsaf ve şeraiti komisyonda görülebilir. lsteklilerıJJ ~ 
saatte teklif edecekleri fiat üzerinden kati teminatlariİ' 
raher komisyona gelmeleri 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s./ 

Mersin Gümrük Muhafaza ve Deniz Mıntak• 
Komutanlığından ; 1 

200 ton yerli kok kömürü satın alınacaktır bu}uoll" ı;' 
takdirde Alman koku da alınabilir. Keşif bedeli 54~ 
dır. 

Eksiltme 27 nisan 919 günü saat 14 te Mer8İD GO. 
Muhafaza ve deniz Mıntaka Komutanlığında açık elı 
ile yapılacaktır. 

İsteklilerin 405 liralık muvakkat teminat verınelet' 
kanuni şartları haiz olmaları lAzımdır. 

11 
Şartname Mersin Gilmrük Muhafaza ve deoiı Jlll 

Komutanlığındadır. 

Edirne Tlimen Satınalma Komiıyonuncian : 

Edirne Tilm birlikleri için 300 ton tnvenan ködl 1, kapalı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fiat 1'0 

pahalı görüldüğünden pazarlıkla eksiltmesi 21.4.939 
saat 16 da yapılacaktır. Tahmin bedeli 8010 lira, il~ 
natı 600 lira 75 kuruştur. Şartname ve şeraiti ayoid•'' 
mek isteyenler her gün Edirne Tüm Satınalma k0 

nunda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte t 
larile birlikte Edirnede Tüm satınalma komiıyoouo' 
mel eri. 

lıtanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonu11d-' 
Fenerbahçe aktarma ambarı için 3900 kilo beO" 

kilo vakum, 60 kilo valvalin, 60 kilo gres ile ayt~ 
kilo daha benzin satın alınacaktır. Pazarlığı 18 pi 

salı günü saat 10,30 da yapılacaktır. İsteklilerin b.
1 

ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma ko1111 

gelmeleri. 

Müteferrik 
..,1 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A. Şirketi 

Fabrikalarımız için aşağıda isim ve mikt•rl•~ 
malzeme satın alrnacaktır. Taliplerin 2~ nisana k• 
ket merkezine tekliflerini yapmaları ilin olunur· 

Cinsi . Miktarı 
Ham Pik 15 ton · 
Hurda Pirinç 1 
Kalay 300 kilogram halita İ~ 
Tutya (saf) 200 " ,. " 
Silisyom 100 
Alüminyom {külçe halinde) 600 

'fi 

" ,, 
" 

,, 
Bakır {temiz hurda) 1500 
Grafit (İngiliz) 500 

,, 
" fi 

" " 



.. 

YE ELER 
lzrrıir Ewlnk ve b.vtRın Banknsmden: 

~ Yıkık mirıa rP mev kirde 90, 92, 9 ı, 96 numaralarda 
,
1
'e Ol iı::ıki rat frbrikası namile nıarııf şarap ve ısuma 

ıje~~ ve alit v~ cdevail i lı· nıaa bahçe eY ve büylik bir 
e ltdeıı veyn ayrı olarak kaimen veya huni& ve on· 
"'olnıak üırre pazurlıkla ve bedrllcri peşin Vt) a tak· 
'llek ·· k uzt're satılıkıır. • 
, ~ istiyenler mahallinde bekçiye almak için goruş

ankanıız İzmir şubesi direktörlüğüne müracaat-

l:ı9l•ttubul 4 üncli İcra Memurluğundan : 
~I •ayılı dosyada kira karşılığı olarak rehin bük 

Unan ve satılmasına karar verilen 13~4 lira kıy· 
illa 'f t't .111 atura eşyası ile mecurda bulunan raflar, tez-
~;ın ve saire açık arttırma suretile Beyoğlunda 
o:tsi Elhamra hanı altında 260 No. lu mağazada 

~f 9 salı günü saat ondan itibaren satılacaktır. O 
~ko~unan bedel muhammen _k~y~etin Yo 75 şi b~l-

dırde satış geri kalarak ıkıncı arttırma suretıle 
·~Utnartesi günü ayni saatte ve ayni yerde tekrar 

dan alıcı olmak istiyenlerin mahallindeki memu
~ Uarı ilin olunur. 

. M. VekAleti S,_a_t_m_a-lm-a Komisyonundan : 

liarp okuluna ait 3 adet katır 15.4.939 cumartesi 
, 'tıo. da arttırma ile satılacaktır. 

•lıplerin belli gün ve saatte Ankara M. M. V. 
konıisy.onunda bulunmaları ilan olunur. 

Takvimi 

Paurtui 17.4.939 

~.- . 

Münakasa Uazetost 

Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan 

- Güzel sanatlar akademisine bağlı - Dolmabahçe sarayının 

e ski nliaht dairesindeki ·- Resim ve heykel müzeıioin çatı ve kur· 
'ua tamiri işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işin ketif bedeli 
4047 lira 95 kutuf muvakkat teminatı da 303 lira 60 kuruıtur. 

2 - Açık ekıiltme 17.4 939 tarihine raslayan par.arteai gGnfi 
saat 14 de Çatalotlunda Yilkaek Mektepler muhasebeciliQ-inde ya
pılacaktır. 

3 - Mukavele , eksiltme. bayındırlık itleri genel ve huıusi 
şartname ile proje keşif hulasası ve buna müteferri plan vesaire 
Güzel Sanallar Akademisi İdaresinden bedelsiz olarak ahnabilir. 

4 - isteklilerin evvelce bir teahbüt işini yapmıt olduklarına 
dair Nafıa Mildürlüi'ünden ve evkaf heyeti fennıyeıinden alacaklan 
bir vesika ile muayyen gün ve saatle hnır bulunarak eksiltmeye 
iştirak eylemeleri. (2484) 3-4 

Muhabere ve Münakale Vekaleti İstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüaünden : 
Aptıda isim ve miktarları yazılı üç nevi malzeme aJrı ayrı 

aatın alınmak ilzere 28.t.U39 Cuma iÜnti ıaat 15 de Metro Han 
5 inci katında toplanacak olan Arttırma ve Eksiltme Komisyonun
da ayrı ayn pil.zarlığı yapı\acaktır. 

1 - Beyaz sabun 140 Kır. 
2 - Arap sabunu 2203 Kg. 
3 - l adet 10-15 amper 220 volt mütemadi cereyan müvellidi 

gurupu. 
1 - Pazarlık neticesinde uhdeıine ihale yapılandan % 15 kat'i 

teminat alınır. 
2 - Bu itlere aid fenni ıartnamelcr İdaremiz Levazım MGdClr

lüfıGnde paraaız olarak datıtılmaktadır. 
İateldilerin ilin edilen giln ve saatte Komiıyonda hazır bulun-

maları lizumu ilin o ,u nur. (2483) 

• t' ' ',:' ~ • • 

ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 

ca.art .. i ıs 

• 
1- Babaeskide şartname ve planı mucibince yaptırıla 

cak Barut deposu kuliibesi inşaatı "her iki iş birden,, açık 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Her ikisinin keşif bedeli 5473.89 lira ve muvak· 
kat teminatı 410.54 liradır. 

ili - Eksiltme 26.4.939 Çar~amba günü saat 16 da Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde 
sözü geç.en Şube ile Edirne Başmüdürlüğünden ve Babaeski 
Memurluğundan alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan Yeaaik 
ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin 
olunan gün ve saatte mezk<ır Komisyona gelmeleri il•n o· 
lunur. l1383) 2-4 

• • • 
1 - Cibali tütün fabrikası için şartnamesi mucibince J 

adet yüksek randımanlı sigara makinası kapalı zarf uıali
le eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif (24000) lira muYakkat te-
minatı 1800 liradır. 

111 - Eksiltme 2.5.939 tarihine raslayan salı 11111 ıaat 
15 de Kabataı da kiin LeYazım Şubesindeki Alım Komi1-
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün parasız olarak ıöd geçen 
Şudeden alınabilir. 

V - Mubayaa olunacak makinalar Molina Standart ; 
Müller; Skoda fabrikaları mamulatından olacaktır. 

Vl - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini Yo 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu havi kapalı zarfların eksiltme için tayin edilen gtın
de ihale saatinden bir saat evveline kadar (Saat 14 de ka
dar) mezkür Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lizımdır. (1713) 3-4 Li ıı •· (Kestamonu Nafıa Müd) No 1008 

ı~•111da yap. kalorifer tesisatı (Kaatamonu Nafı.ı Müd.) 

Vilayet Hıfzıssıhha la boraluarı için alınacak 24 kalem labora
tuar malzemesi 698 lira 20 kuruş tahmin bedelile açık eksiltmeye 
konul!Duştur. Llslesile Şarhıoınui levazım Müdürlü~üııde görQle
bı lir. isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 52 lira 36 ka
r uşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte J 8.4.939 aalı 
günü ıaat 14 buçukta Daimi Encüm~nde bulunmalıdırlar. (2188) 

• • • 
\ 
ltıorııtı ioş. ıÇanakk. Nafıa Miıd. ) No 1011 

~~lltnıui (lnbiaarbr U. Müd.) No. 1012 
, 1.rtna makineıi (O. O. Y.) No 1015 

ıl •e tahliyeai (,, ,, ,, ) No 1017 
•t aluminyum kutu (M. M. V.) No 1013 

ttı· (,, ,, ,, ) No 1023 
\ ıo1 bat teli ve porselen fincanı (Jand. Gen. Comut. Ank.) 

13 
''kt . ~ tbi tamiri (lst. Komut.) No 1014 
~· 11.loıu ( ,, ,, ) No 1016 
'•

1"ç ( ,, " ) No 1026 
~:•ıino binaııırı ın tevzii (fat. Beled.) No 1014 
~ ."e çorap (Balıkesir Aık. SAK.) No 1014 
~ '1•ııtı (!at. Sıhhi Müeueseler) No 1015 
ft~•ı ina. (M. M. V.) No 1015 
'j'-ne Lvz.) No 1015 
h!~ (Tophane Lvz.) No 1016 

''•• 
1 

il&ç ( ,, ,, ) No 1026 
t, •fı ( ,, ,, ) No 1015 

• ı~!6r (Gazi Terbiye Eo.titüıü) No 1016 
,,/'tlik bez (Orman Korum Gen. Komut.) No 1016 

'-• llıcı (Gtımrük Muhofaza Gen. Komut. lıı.) No 1016 
-, ~ t•11ıiri (Buua Aık. SAK.) No 1016 
~11 "'Pat (Aık. Fabrikalar) No 1016 
~ ( ,, ,, ) No 1026 

'"' '-'11 ( ,, ,, ) No 1016 
~.~be binası inş. (Zonauldak Valilitl) No 1016 
'-.ı •ba11 elektrik lea; aatı (Şuhut Beled.) No 1016 
'-ııı ll,,ıu s Beled.J No 1016 
~;•ı (Orman Koruma Gen. Komut.) No 1016 

'tir, tırmık, yaba, gözlük (İzmir Vil.) No 1017 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

~~ÜN AM~tA·;hA:v ı 1 

Okur ve takip ederler 

Çünkü bu Ga:ı:ete 

onlann en emin rehberidirf 

~risto Papazoğlu 
Diki• Maklnaları Deposu 

lı l.tanbul, Fincancılar Yoku,u, No. 28 
~1~.. - -
~tir:ı~evi Dikit, Nakış ve Kasnak makınalarını, 

1 ~e diger blltün aksamını en müsait şart ve 
fıatıarle müessesemizde bulursunuz. 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden : 
1 - Güzel sanatlar akademisine merbut Dolmababçe aarayıoın 

eski veliaht dairesini i'ğal eden Resim ve heykd müzesinin bod
rum ve zemin katlarının bir kısmındaki oda ve salonların s ıva, ba
dana, yağlı boya ve zemin döşemelerile kapı ve pençerelerinin ta
miri ve eski bir hamamın gurup helasına tahvili işleri açık ekıil
tmeye konulmuttur. Bu işin keşif bedeli 3767 lira muvakkat temi
uall da 282 lira 53 kuruştur. 

2 - Açık ekıiltme 18.4.939 tarihinde saat 14 de Çataloafonda 
Yik&ek mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

3 - Mukav•le, eksiltme bayındırlık işleri genel ve hususi şar
tname ile Plan, keşif hülasası vesair fenni evrak güzel sanatlar aka
demi~i idaresinden bedelsiz olarak alınabilir. 

4 - İsteklilerin mezkür gün ve saatle Yüksek mektepler mu-
baaebecilikte hazır bulunmaları. (2523) 2-4 

Sayın Müteahhitlerin dikkat nazarlarına 
Teahhüt ettiğiniz i nşaatın , yerli ve avrupa bil'umum boya 

çeşitlerini ve malzemesini, en ucuz fiatlarla ve en 
münasip şeraitle müessesemizden temin edebilirsiniz. 

iLK ASRI 1 

4 2 6 2 6 BENJAMEN DÖ SIYAVES Zitaley-lstanbul 
Telefon TÜRKİYE BOYA İMALATHANESİ T e ~ r a f 1 

Galata, Mumhane caddesi No. 136·142 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 - -
= Mektep ve Hastanelerin = 

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

-
ihtiyacı olan Bat- ;;; 

-taniye, V atak, § 

Yorgan, Çarşaf~ 
ve Havluları ~ 

İstanbul, Sultan Hamam -
(Tel. 20625) : 

ve Beyoğlu, İatiklal caddesi No. 376 lTel. 40007) 

B U R S A P AZ A R 1 H A S A N H 0 S N ü ---- -E de arayınız. . • : - -iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Cinsi Miktarı 

-----

Muham. 
be. 

Lira Kr. 

Muvak. 
temin . 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 
Şekli Saatı 

Makine şeriti 2000 adet 1250.- 93 75 Açık 14.-
(mavi-kırmızı) 

Makine şeriti 3000 ,, 
(Siyah-kırmızı) 

Sabit toz mü- 2000 paket 224.- 16 80 Pazarlık 14.30 
rekkep 
Yazı makina 500 Şişe 
yağı Takriben 25 Kg. 40.-

Sarı kalem ucu 2000 kutu 379.-
Mürek. lastiği 5000 adet 272.50 
Stampa mürek· 2000 Şişe 93.70 

kebi (mavi) 
Stampa mürek- 500 ,, 

kebi (kırmızı) 

3-
28 49 
20 40 
7 03 

" 14.46 
Açık 1~.-

Pazarlık 15.30 
,, 16.-

Sünger kiğ1d1 20000 tabaka 393.96 2.9 26 Açık 
Takriben 600 Kg. 

ıe.ao 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cina 
ve miktarı yazılı ,, 7" kalem kırtasiye hizalarında yazılı uaul• 
lerle ayrı ayrı satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksilt· 
me saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 17.4.939 pazartesi günü Kabatatda Le• 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paru11 
alınabileceği gibi numuneler de görülebilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyenlerin Yo 
paralarile adı geçen Komisyona gelmeleri. 

7,5 gllvenm• 
(2088) 4-4 

n1e ıı:ııı ı ~ı ı v ,, , ıı:ı ı ıııı1ı111nımı!ll1 
Clnıi Mikdan Muhammen bedeli ilk teminat ihale filnl 

---- - ------
Defatir ve 46 kalem 3000-Lira 225-Lira 26.4.93t\-Çar-
Evrakı Matbua şanba ıaat 15 de 

Müdüriyetimiz ile Tapa Vakıflar idaıeıine lüzumu olan yu
karda cins ve mikdan yazılı defatir ve evrakı matbaa açık eluiltm•· 
ye konolmuştur. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Baı
müdürlütü binuında toplanan Komiıyonda yapılacaktır. Numune 
ve ıeraiti herıün Levazım idaresinde görülür. (2440) 

~ - ocu Hekimi._•• -p ç k rn-.r 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün ıaat 15 ten ıonra 



QUh.TRIEJ\ılE ANNEE No. 1028 

ABONNEMENTS 
Villc f' t Province 
3 MUIS Ptrs 450 

6 " 850 
12 ,, 1500 

Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

L a No. Pıra 5 

SAMEDI 

Quotidien des Adjudications 
ADMINISTRATION 

Yoghourtchou Han 

l er Etage, N. 3-4 
Galata, Perchembe Baıar 

Pour la Publici te s'adresser 
a rAdministration J o ur nal Prof essionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l' Et at 

TeMphone : 49442 
Hoite Postale N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication e t du 

Cabier de1 Cbarıeı 
Jours Heuru 

d 'adjodieat. eıtimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Con tructlon - R6paratlona - Trav. PubUca-Mat6rlel de Con•trı.1ctlon-Cartographle . -- -----------------------=--.... ~--
Coostr. marehe animaax 
TraY. cana llsatioa entre route1 Uray et 

Rdık Saydam 
Constr. tr o ttoir 
Constr. mai on pour K aymakam İneuu 
Repar. bang.ar1 Douaaeı Me11ln 

Tnatall. eau ecolc Normale SiYAS 
Rip. bltiS1e Ecole Noraale Jeuneı Fil· 

les fat. 
Dreıssement projct pour ııdduction cau 
Conıtr. bat ıı:c.; Muiıon du Peupl e a K n· 

dıkl>y \ 1 partie) (Cah. eh 650 P.) 
Repar. Çioili kioıque et Tlıbe Hacı 

Mebmetp af a 
lnıtal. eau avec tuyauır. galva aiıb A 

Flory 
Repar. dispensı.ire 

,, chaussee ı route Adana·Koıaa 

Ceaıtr. buses et ripar. chau11ie ı/route 
Tr bzon·Z faooı (Ca lı. eh. 150 P.) 

Dre ıe ent cnrle (nj.) 
l nduit lnUrieur Mude Milit. (aj ) 

P11blique 

" 

" 

Gre i i 'e 
Pu blique 
Gre a gre 

P li cech. 

" 

Grc i grc 

Publique 

" 
Pli c :ıcb. 

9565 13 
1 lö7 2? 

3270 -
7612 99 

843 80 
960 -

1982 15 

1200 -
129262 -

ıgg2 63 

39J9 54 

3366 08 
30472 32 
26199 21 

470 

7l7 38 Municip. Tire 25-4...19 15 -
2~·4-39 16 -87 55 ,, l:zmir 

245 25 

63 28 
n-

148 66 

f0 -
77 14 -

150 -

296 -

252 50 
22 5 42 
1965 -

71 -

. " 
Vilayet Kayıeri 
Dir. Trav. Pub. lçel 
Dir. Ecole Normale Sivaı 
Com. Ach. Ecole Normale Jeunea 

Filleı l.t. 

28-4-~9 16 -
264-aS 
27-4-39 10 -
~5-4-39 14 -
21-4-39 14 -

l\1unicip. Osıtancik daaı Vil. Çorum ı-5-3Cl 14 -
Presid. P R P. lıt. 4.5.39 , 15 -

Dir . Trn. Pab. (it. 

Dir. F or~ta lıt. 

Municip. Ank. 
Vilayet Seyhan 

,, Trabzon 

lT~t 14 -

1-5-)9 14 -

2-5-39 10 30 
2-~-~9 11 · -
1-5-39 15 -

Muoieip. Marmaris ~-5-39 14 -
Com. Ach. Comm. Milit . lıt. Frndıkh 24-4-39 10 JO 

Produ lta ChJmlqı•e et Pharmaceutlqu • ·1ns trum1tnts S a nltalre •-Four n lture pour HopltauJ1 

Hısll de ric n : 2 t . Publique 1400 - 105 - Dir. Gin. Türkkutu Anlı. 28~ ·~ -

ı ctrl elt6·0az-Ctıautf C ntral (lnstı'tllatlon ot Matfırlel) 

Con1tr. reıeau i ltctr. ltoarf Çine (Cah. Pli eaeb. 2 .. 974 35 2273 - Munieip. Çine 12-~39 15 -
ela. L. 2) 

Hablll m• nt - Ch~u•sur•• - Tlssua - Culr• 

T oile pour relıure : 2210 m. Publique 1016 60 76 25 Oir. lmprimerie Etat 2-5-39 15 -

meublem nt eur Hablt•tlon et 8ure•ux - Tapl .. •rl• ete. 
,.......-=---=·----- ~-----------

Buffet: 1 p. Gre a ,,, 

Bol de Constructlon , ~ıanches, Poteaux ete. 

Poteau tcl~ıraphiquH: 170 p. (aj.) 

Combu tlble C rburant - Hull•• 

Charbon tout venant : 3 O t. {aj.) 
Beozine : 3900 k. • ncoum : 2i0 k. • Yal· 

.-aline : 60 k • ırai11e: IO k. • lıteaai· 
• • : 1 t. 

Gri a ıre 8010 -

Dlvera 

Font e brute : 15 t. · lai ton eamelo te : 1 t. • 
itnin : aoo k •• ıı:ine : ! 00 lr • • cllicium : 
100 lıı: . • alumlnİ•• en liafo\ : 600 la. • 
cuivr• (camelote propre) : 1500 Jı. • 
rraffite anılalı : 500 k. 

Feutr pour barnais : 475 p. (aj.) 
Oivers materiaux : 31 lota 
Motocycletle : 1 p. 
Pulv6rİ5ateur Marque Vermerel : 58 p. 

M chine·f ralıeuse : 1 p . 

Proviulon& 

Viaode de breuf : 

• • • 
" it " 

" 1' • 

Farln• : 170 t. 

• 
• 
" 

ız '· 
96 t . 
12~ t. 

A.-olae : 80 t . 

12() t. 
130 t . 
90 t . 
to t. 

,, 

PubllqH 

• 
150 1 -
575 -
812 -

Gri l ıre 14410 -

Pli oaela. 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Gr6 a ır6 

11400 -
15100 -
24JOO -
24300 -
~1 240 -
ta82S -
12000 -
15625 -

B) Adjudications a la surenchere 
Automobıle camelotc marq•• Ford 
CbauHareı: 2799 paireı • bette1 : 191 

pairea - pantoufleı : 34 paireı 
Machla• a 11ier poar •em11IHrie (•J·) 

150 -

Coa. Acb. lnt. Tophane 19 ... -39 ... -

Dlr. P.T.T. Balıkeair 21-4-39 15 -

600 75 Com. Aclı. DiY. Edirae 21-4 39 16 -

) 12 50 
• l 12 
61 -

1080 75 

2430 -
2833 -
1821 -
1821 -
159S -
ll72 -
~0 -

1172 -

n -

Com. Ach. Comm. Milit. f.t. Fındıklı 18-4-38 10 30 

S.A.T. Toile et FU Malatya Juıq•'•• 35-5-39 - -

Com. Aeb. DiY. UUcburgu 
Cam. Ach Dir. Gen. F ab. Mil. Aok. 
Coa. Pena. MaDicip. i.t. 
Profe11eur d ' Aıriculture du Kaza 

Y eniıebir de Bur1a 
Com, Acb. Mlnist. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. DiY. Vize 

• • . " 
• • 

Com. Acb. Di.-. Manl1a 

" • 
• 

,, " 

20-4-39 11 -
29-4-39 11 -
2-5-lQ ı• at 

2&-4-39 14 -

8-5-39 
9-5-Ji 

10-5-39 
11-5-39 
3-5·3~ 
3-5-39 
J-5..U 
3-5-39 

Com. Acb. Coıııam. Mmt. Iıt. Fıadıkh 20 4-38 

18 -
16 -
16 -
11 -
10 -
11 -
16 -
15 -
li -

Vil. KayHri 21 .... JQ 14 -
Com. Ac:b. Com•. Millt. Iat. Fındıkla 22-~39 10 -

Bur Exeeatif Üıkidar Uncular 
Sekak Ne. 16 

21.....a& 18 -

(3 neli aayfadan devam) 
Okul tamiri (lıparta Vil ) No 1017 

8 
Afyon Iİluinde yap. elektrik teaiaatı (Afyon VU.) No tOI 
Diıı:el moUSr yatı (Ankara P 1 T. Müd.) No 1018 rf1 
Bu torba, çinko kutu (Entli Hanal Fahmlye1i Ba,nı4d·) 
MOdGr u ·i İof. (Yozi'at ViJ.) No 1(;22 
Köprl in, . ( ,, ,, ) No 1022 
• Maaifatura etyaıı (İ.t . 2iuoi lflh) No 1022 
* Etki etomobil (Yosıat VU.) Ne 1022 
Krıble k8m\1r6 ( ,, ,, ) No 102ı 
* Demirb•t eşya (fıt. Gftmrllcleri B•t•id.) No IO'll 
Köprü İnf . (Sivıs Nafıa Mtld. ) No 1024 
Beton koraculuk ve ıütun inş. (F.regli Beletf.) No t0'1'i 
Oukkin İDf· (Karapınar Befed.) No 10'25 1,-
Su tamirat ve io,aah (Orman Koruma Gn. Komut.) No I 
Direk ye telefon teli (Malatya Pamnk U. Çiftlltl) No 10~ 1" 
Ruim ye beykel mlzesl tamiri (GG:ıtl Sanatlar Akade•I••) 
• Kamyon tltt. 5-laci icra) No 1026 
Çubuklu 37-lnel mektebin l•miri (İst. Beled) No 102f 
Kefenlik bez ( ,, ,, ) No l027 
İıtor ve kumat perde ( ,, ,, ) No 1027 ıl. 
Mıeır, kum ve dekc-vH hath ve malzemui (l.t. Beled.) f'IO ~ ' 
Kerpeten, USrpG, ete, aQ'aç, tokmak ve aap (Aok LYI ) 
Saman ve kuru ot (İıt. Komut.) No 1027 
• Bina ankaaluı (lıt. Beled.) No 1027 

M emento des 

Luadi 17.4.9J9 

Conltr. bitisse Juatice (Dir. Trav. Pub. Kaltomııni) No 1~ 
lnıtal. chauff ı ehe ~entral böp. (Dil'. Tr. Püb.,, ) No I ~ 
C'lutr. konak ıounrnemental (Dlr. Tr. Püb. Çanakkale) 
Fourniture bureau (Dir. Gen. Moaop.) No :012 
Mechinc pr. melange beton trrıı6 (Cb. Fer Etat) No 1013 ıetf 
Cbarıement et decharııem,nt ebarbon (Cb. Fu Etat) No oıl 
Acetopbinon et boitea en aluminium (Min. Def. Nat.) No ~-
l11uie-maln ( ,, ,, • ) No '-
Fil telephooique, fil de ligature et iıolateun (Com111•11 

Gendar. Ank.) No 1013 
Repar. ecole GGlhaue (Commantl. Iıt.) No 1014 
Ciment ••per ( ,, ,, ) No t018 
Ri& pour pilaf ( ,, ,, ) No 10'l6 ıO~ 'ti) 
Agrandiuement biti11e eaaino ıi Florya (Munlcip. lıt.) N• r" 
Gantı et chauasettet en laine (Com. Acb. Millt. Bahkeıir) 
in.tali. chauffage central (Etabl. Hyribe Iat.) No 1011 
Conıtr. caaerne cbimie (Mln. Def. Nat.) No 1015 
Medieamentı ıpecialith indir~• .. (Int. Topbaae) No ıet6 
Leıumea ( ,, • ) No 1011 
Harieotı ıecı ( ,, ,, ) No ıoU• 
Drıp de lit ( ,, ,, ) No 1011 
Coılu•e·hiJlnır (lnıUtut •azi Teri>iye) No 1016 f'll 
!toffe pour babitı d' ete (Commaad. Gea. Protee. Forau) .ı. 
Citerne pour benzine (Coıt mancl. Gen. Sur.-. Douaa. Iıt.) .ı ..... 
Repar. biti11e iyece (Com. Acı.. Mil. Buraa) No 1016 
Cbaux et fluııpat (Fab. Milit.) No 1016 
Terre araile ( ,, ,, ) No 1026 
Sable de fonderie ( ,, • ) No 1016 
Conatr. bitine Comptıı blllte (Vll. Zoaı•ltl•k) Ne 1016 
lnıtall. eleetr. ville Şuhut (Municip. Şuh t\ No 1016 
Pierrea parquttı (Municip. Tar1U1) No Hil6 
Havreueı (Co1Dmand. Gen. Proteo. For6ıt) No 1011 
Piocbu, ptlle1, rlteauıc ete (Vll. lıı:m1r) No 1017 
Repar. eeole (Vil. llparta) No 1017 
lnıtall electr ly~ee Afyon (Vil. Afyon) No 1018 
HMUe moteur Oieael (Dir. PTT. Ankara) No 1018 
Sae1 en toilt-, boltt-ı en zinc (Dir. Prlneip. Basıla Houıll•' 

No 1020 
Gooıtr . maiıon pour Direc. (Vil. Yoarat) Ne 1021 

,, pont ( ,. ., ) No 1022 utJ 
• Artirle1 de manifadure (2 bıe Bur. FaUlıtea lıt.) No 1 
• Automobile camelote (Vil. Yo.ıı:gat) No 1022 
Gbarboa erible ( ,, ,, ) Ne 1022 
• Objetı d'innatalre (Dir. Venteı. DouaoH ı.t.) No ıO'l2 
Conıtr. pont (0ir. Trn. Pub. Sina) No 1024 

,. en betoa arm' parapeta et colo•aH tMunlciP• 
No 1025 

Conalr. ltoulique (Municlp. Karapınar) No 10'25 
Repar. et conıtr. pour adductien cl'eau (Comm. Gea.I· 

F or~t&) No I025 1 
Pot•avx et fil telepbonique (Dir. Ferme Coten Malaty•) :; 
JIUpar. muıee de duıin (Academie du Beaux Arta) No 1 
• Camion (S eme Burnu Executif 1.t.) No 1026 
Repar. 3nme ecole Ç•buklu (Municip. Iat.) No 1027 
Toile peur lineeul ( ,, ,, ) Net 1021 
Storea et rideaux ea 6toffe ( ,, " ) No 1027 .. .,, 
Pe•11i•re• de cbarboo, ıable, voie Deeaa.-ille a.-ee acce•· ( 

lıt ) No 1027 r'' ı 
Teaaillea, limea, marteaaır. en beiı et maaebea (lot. Aak·) 
Paille et feia (Coamaad. Mil. lıt.) No 1021 
• D6"a~nı clt ltlümt1 (Mwllictp. ut.) Ne laT 


