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Umum Tüccar 1 arın ve üte ah h iti erin M es le ki Org anıdır ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
4 - Taliplerin yevmi 

racaatları ilin olunur. 
ezkürda Belediye encümenine mü· 

lzmir Belediyesinden : 

Muhtelif Memleketlerde 
Yapılan Kliring muameleleri 

Esasları Gazi bulvarı kanalizasyonun Cumhuriyet caddesi kanali· 
11syonuna bağlanılmak üzere yapılacak 32 metre boyda ka· 

tokolle vazolunan esaslar tanlar- nalizasyon işinin açık eksiltmesi 25.4.939 salı günü saat on 
dar: altıya uzaltlmıttır. Muhammen bedeli 382 lira 5 kuruştur. lşti-5 'f ugoslav Kliringi 

~i 1' eşrinisani 1936 tarihinden 
~ caridir. Önümdzdeki en ya

d "ade 5 teşrinisani 1939 tari-
1ıtı~it &elecektir. Yugoslav kli
' d Yalnız mal bedellerine mab

~t '~İldir. İki memleket arasında 

Türkiyeden Yunaujstana yapı- rak edecekler 28 lira 65 kuruşluk teminat makbuzile encüme· 
lacak ihraç mallarından : ne gelirler. 

l - Zeytin pirena11 ve hubu
bat bedeli klirİ•i baricj olarak 
serbest döviAle ödenir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

}ı_11'"i tediyeler bu kliring yo
~tıf Y•pılır. Kliring hesapları Tür-

ı - l'aş kömür bedeli Yuna
nistanda açılan (Ç) hesabına yatı

nlarak bir üçüncu memleketle ya
pılacak üçüzlü bir takas muame
lesine mevzu .olur. Yani Türkiye
den alacaklı ve Yunanistana bor
çlu olan bir üçüncü memleket kli
ring hesabile kartılaşhrılır. 

1 - Depolar komutanlığındaki mutbak ocakları tamir 
ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli 182 lira 50 kuruştur. • 1~ dinar, Yugoslavyada Türk 
'iııt t, Böylece iki taraftaki kli
~~r._ hcsaplanna para yatbktan 
~ utlacaklar, alacaklıların ken-

htıl Parasına tebdil edilmiş o
~J, t dan, bu alacaklılarm kam

c_zııcvvücabndan doğan bir 

3 - Taliplerin 27 lira 50 kuruş teminatlariyle birlikte 
18.4.939 sah günü saat 10 da Ankara Lvz. amirliği satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 

l\ı '1 kalmaması lazımdır. 
\ ~~İng tediyeleri usulü veçhi

Yı •ırasile ödenir, aerıri ve 
''' btda teşhir edilen ve satıİan 
~. tdtUeri bu 11raya tabi de-

~ ~_lır· 
~·"'1tl 11lg hesaplarına para ya· 

f • borçlular, borçlaranı öde
~ı-;t~olunur. Halen Türkiyede 

tlı.ı.ış yarım milyon liralık Yu
~ lQ lllacaklan mevcuttur. Vazi-
~Qa(" alacaklıları lehine olup 

ı. llvyada tahsilat yapılması 

"• "' 'le.~ .., ••rnDn halll .. m,.bl" m;i. 
1ftır. Hatta seyyah parala-

b.~hi sıra harici ödenme•i i
lt 

llnlaşma mevcut olmııdı-
~)ta.tı Yugoalavyaya gıdım Türk 
\ı ~. 11lrının orada para alabilme

ır h ı· - k-1d-y ı muş u ur. 

ı9~ tonya Kllrlngl 
' b •enesi kanunusani sonun
~t~ .tneriyete girmittir. Önü
I~~· ılk vade 1940 seııesi ki
:'lıi11~ 1 ayıada gelecektir. Bu 

~lllt 1ki memleket arasında la· 
• ~ eden ticari borçlara şamil· 

ı,~ ~Plar İngiliz lirasıdır. Mer
İI kası Letonya matlubatının 

il. ıııe b 
~~ eher sterline .muvakkat 
~ııı620 kuruş tatbik eder ve 

·~~it· letonyada ödenme sarası 
'~~. ' 4d Türk ithalatçısı ile he-

,ır, B kl' · k t'il u ırıng oaıııyon ve 
~ •. ~t.tı ltıo da ödenmesine müsait
~ll il.yır ve ıergilerde teşhir 
~ •atalan eıya bedelleri sıra 
'-t~larak t diye oluaabilir. 

r 'ıı llya klıring he.ahı hemen 
'~ i~llfbaşa bir vaziyettedir. 

1 
tarafın yekdiierinde top

~~tıı •berıımiyetli bir matlubu 
t, 

11ı3sYllnan Kllrlngl 
~ I~ 1 neıindenberi meriyelte
~~~ll 9 •e•eıi bqlangıcından iti
~ }' ili bir protokolta bazı ta-
h: ttı. • 
~ 't llrtız kalmıştır. ilk vadesi 

•ıi, sonundadır. Yeni pro. 

3- Geriye kalan bilümum 1 ürk 
ihraç mall.ırının .bedeli Yunanis· 
tanda yü~de au ni betinde klirinı
hesabına yat11.r. Yüzde aU k11wı 

ise seroe.st döviz oıarak Türkiye-
nin emıiue verilir. 

Kliriag hesapları Türk lirası

dır. Mal bedellerinin fop kısmına 
taalluk eden tediyder ve seyyah 
ha.valeleri kliriug yuluyla yapılır. 

Navlun ve 11igona oedelleri de ıkı 
taraf milli ba1,1kıuarının murakabe
sile ve tavassutu ile serbeat döviz 
olıuak ödenır. 

il' li.İnn -··--=.--~•- - - ___ _... ••• 
Türkiyenio Y unaniıtlauJc1 yü..ı. y•t 

miş bin lira kadar oir alacaiı top· 
lanmıştır. Yeni Türk ihracatçıları 
Yunanis ana satbkiarı maUarrn 
yüzde !>O 1>edelini bir müddet tab

ail edemeden beklemek mecburi
yetındcdir. Zira mutebak.i yüzde 
:>U kısmı serbest döviA olarak Tür
kiyenia emrine verilir verilmeA 

mukabili Türk: ihracatçılarına der
hal ödenir. 

Rus Kliringi 
8 Teşrinievvel 1937 tarihinden

beri meriyelte bulunmaktadır. 0-
nümü~deki ilk vade l ~4U senesi 
başlangıcındadır. . 

Rus klırıng hesapları lngiliz li
rasıdır Merkez Bankası ta.hsılatını 

beher sterun o2l.I kuruş heıabile 

muv1akkat bir fıyattaıı icra eder. 
Bu anlaşma gerek iki tarafça mü
badele edilen mal bedeaerine, ııe· 
rekse masraf •e komi•y onlara 
mahsuı;t•r. 

Kus kliriua'inde paıanın klirını 
heıabına yatırılmaaile borçlunau 
borçtau kurtulaca.tına dair bir sa· 
rabat yoktur. \iazetelerde çıkan 

son kliring hesaplara vaziyetlerine 
nazaran Rusyanın Türkiycden ıkı 

yüz bin lira kadar alacağı vardır. 

Ancak bu hesap çok seyyal olup 
kib Rusların Turkıyede katı,Türki· 
yenin Ru~yada parası toplanmak-
tadır. 

iş ve Malzemesi-Harita 

~ l Sıva! Belediye Rıyasetinden: 
~tt ...... Paıatabrikasındaki Belediyeye ait 1005,72 kuruşluk 
~ey, ~teıifli natamam gazinonun inşaatının ikmalı açık eksil· l' ı 0nutmuıtur. . 
K~U ........, Münakasa 1.5.939 tarihi.ne ~esadüt eden pazarertesı 
'IQ et~~t 14 dedir münakasaya gırebılmek için kanunun ta-
t. 3llğt Vesaiki ibraz etmek oıec~uri<lir. . 
:t~ ........, Muvakkat teminat 77 hra 99 uruştur. Bu ışe ait 
t,~~\'e fenni şartname Belediye fen i~leri Müdürlüğünden he-

olarak alınabilir. 

----
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden 

Ankara tel~iz ırsal ista yonunda telsiz binasının ve me· 
mur evlerinden tamiri 3 l.4.939 pazartesi günü saat 15 le P. 
T. 'f. Müdi.irlük bina:ımda ihale cdılmek üzere 13.4.939 dan 
itibaren 15 gün müddetle açtk eksiltmiye çıkarılmıştır. Keşif 
bedeli 3980 lira 24 kuru~ ve muvakkat teminat 298 lira 52 
kl.ıruş olup kanunun tayin ettiği para ve istikraz ::ıeııetleri ka· 
bul edilir. Mı.inakasaya iştirak etmek isteyenlerin vesaikle be
raber tayio edılea gün v~ saatte komisyona ve ~artnameyi 

görmek: isteyenlerin talil haricinde her gün müdürlük kale
mınc müracaatları ilan olunur. 

nornova l.ilr a Mücadele lltasyon undan : 

2 NuıuartUı blnad11 kuı"lar için ycıpıhıcAlı.: to.dibt ile ufo.L. 

tamirler ncelen pazarlık.la yaptırılacaktır. Keşif bedeli 756 lira 
51 kuruştur. Taliplerin 57 muvakkat, 114 lira kat'i teminat 
mektupları ve ehliy~t vs.,ikaltm ile 3 mayıs çarşamba günü saat 
11 de Bornova mücadele istasyonunda hazır bulunmaları ve 
fazla ilabatin ınüe::ııe:seden istenmesi ilan olunur. 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Sarıköy Mıhalı;çık yolunun 13+293 - 15+803 kilo
mütreleri ara:srnda iıı~a edilecek 10644,40 lira keşit bedelli 
şo::ıe ve sınai irualat inşaatı 17-l-939 tarihinden 4-5-939 
tarihine müsadif peqembe günü :saat 14.15 şe kadar kapalı 
zarf usulile eksiltmeye k.onulwuştur. Eksiltme Vıl§yet daimi 
enr.ümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat - 98.33 liradir. 
Hu işe ait keşif, proje, grafik silsilei fıat bordrosu fen· 

ni şartnııme eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi her :ıa· 
mım Nafıa Müdürlü@ııde göı-ülebilir. isteklilerin ihale tari
hinden en az sekil gin evvel vilfiyete müracaatla alacakları 
ehliyetname ve senei iciode ticaret odasından alınmış vesi
kayı 2490 sayılı kauınun tarihi dahilinde teklif ın e k tuplaCl
na ekliyeceklerdir. 1·klif mektupları 4-5-939 tarihinde en 
geç saat 1 :t LS e kadr makbuz mukabilinde daimi e ncilmen 
re i,.liğine tevdi edılecktir. 

Posta ile gönderlecek mektuplar mühür mumu ile ve 
teabhütlü olacaktır . . ostıda vaki gecikmeler kabul edilmez. 

İzmir Lise ve Ortokullar Satınalma Komisyonundan: 
Karataş Ortaoklunun 3056 lira 98 kuruş keıif bedeli 

tamir ve inşaatı, istkli çıkmadığından, on glin geri hıra· 
kılmıştır. 25.4.939 sa gl1n6 saat 15 de tekrar açık elailt
mesi yapılacaktır. K9if ve şartnameler her glln Kültilr di
rektörlüğünde görüleilir. İsteklilerin 230 liralık teminatla· 
riyle birlikte belli iÜ ve saatte Kültür direktörlüğünde 
toplanacak olan kaisyonumuza müracaatları ilAn o· 
lunur. 

Doğanhır Belediye Riyasetinden : 

Doğıınhiıara getinoe içme suyunun 2 kaptaj 3 maslak 
12000 metre beton bonun çimento badana ile yerlerine fer· 
§İ bedeli keşti 4000 lirac. Muvakkat teminat akçesi 300 liradır. 
llAn vesair maarafiar üteabhide aittir. Münakasa müddeti 
11.4.939 dan 3.5.939 rşamba günü saat 14 dedir. İzahat 
almak isteyenlerin ehliıtleriyle birlikte Doğ nhisar belediye 
encümenine müracaatla ilin olulunur. 

227 Sayılı Göl Marmara Tarım Kredi Kooperatifindea: 
Akhi.ar G<Slmarmarada yapılacak kooperatif binası 9 

niıan 939 tarihinden itibaren yirmi giin müddetle ve kapa· 
lı •arf usulile münakasaya konmuıtor. 

Münakasa 28.4.939 cuma günü ıaat l 1 de Akhisar be· 
lediyesi salonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat akçası, ehliyet ye diğer evrakı 
müshiteleriyle belediye dairesine gelmeleri lAzımdır. 

Bu biaaya aid fenni keşif ve şartnameler Akhisar zi· 
raat bankası Müdürlüğiinde ve Akhisar belediye miiheadis· 
sliğinde ve Mermere kooperatifi daireıipde balanduaundan 
istekliler mezkur dairelerde görebilirler. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 28 nisan 939 cuma güntl 
saat ona kadar Akhisar ziraat bankasına göndermeleri 
ve cuma günii saat ondan sonra yapılacak miiracaatıa T• 
g6nderilecek mektupların kabul cdilmiyeceği ilAn olunur. 

bmir Viilyet Daill'i EneftaeaiadH : 

(738 ) lira (43) kurut keıif bedelli emrazı •ar iye lautahanHİ 

Verem pnyonu teıi1atı sıhhiye ve dabilt sın itine talip aahar et· 
meditindeıı 13.4.939 tarihinden itibaren bir ay içinde paaarhld• lha
leaine karar •eritmiştir. İsteklilerin 29t0 aayıh yasa hG.ktlmleriae 
tevfikan bazırlıyııcak?arı temiaatlariyle birlikte enelmeni villyetia 
toplantı rünü olan pazartesi ve perşembe ıüoleri daimi enclaıene 

bat vurmaları . 

• • • 7775 lira 85 kuruş keşif bedelli nrem pavyona ikmal 
inşaab işiae talip zuhur etmediğinden 13.4.939 taribiadea itibaren bir 
ay içinde pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. isteklilerin 24go H· 

yılı yasa hükümlerine tevfikan baz.ırlıyacaklan teminailariyle bir
likte Encümeni Vilayetin toplantı gQnft olan pazartesi n pe11embe 
günleri Enaömene baş vurmalan. 

İstanbul Belediyesindea : 

Kc3İf lı r=ılı-1 : 1144 lira 15 lı..uru; olan Sııodiyede Manubr 
soktığı şosesinin yapılması açık eksiltmeye konulmuştur. Keıif 

evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lıtekli· 
ler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 85 lira 81 kuru§)uk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4.5.939 Penembo 
günü ~aat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Akbiıar Belediyeaindın : 

7500 lira bedeli ketifli Akhisarda yaptırılacak ıondaj ame· 
liyesi i~io kapalı zart usulile ilAn edildiAi halde is tekli ~ıkma· 
dığmdan 1 1 Mayıs 939 perşembe günü ı;aat 15 e kadar bir ay 
olan müddet içinde çıkacak ve liylki had fiat teklif edecek O· 

lan istekliye paı rlık !Uretile ihale ohınacaAı il!n olunur. 

iatanbul Sıhhi Müeueaeler Arttırma ve Eksiltme Komlıyoauadaa : 

Eksiltmeye konulan it : Heybeliada verem ıanatoryomuada 
yapılacak Otopsi mahalli işi. 

Keşif bedeli : 4090 lira 70 kuruş. 
Muvakkat ııaranti : 307 lira. 
Heybeliada Verem aanatoryomuada yapılaeak otopıi mahalli 

intaatı için yapılan açık eksiltmeye istekli çıkmadıtındaD ekailt
mesi 26 . .ı.939 çarşamba gaan aat 15,30 a baralcılmııtar. 

Eksiltme Cağalotlunda Sıhhat ve içtimai Munenet MGdGrlO· 
tü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. latekliler ıartname, 
proje n buna batlı diter evrakı her gila komisyonda görGlebi
lirler. 

İstekliler 1939 yılına aid Ticaret odaaı veaaikile 2490 aayılı 
kanunda yazılı vesikalar ve bu ite ben:ıer en aa 3000 liralık lt 
yaptığına dair ekıiltme tarihinden 8 rOn evvel latanbul Villyetia· 
den almıt oldukları müteabbidlik nıikaıile birlikte bu i .. yeter 
muyakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlllııte belli 
ıün ve saatte komisyona relmeleri. 

• * • Eksiltmeye konulan it : Heybeliadı verem aanatoryomaa· 
da yapılacak kömilrlük duvarı iıışaatı iıi. 

Keşif bedeli : 4590 lira. 
Munkkat garanti : 345 lira. 
Heybeliad• Verem saaatoryomu kCSmürli1k duyarı iaıaatı iti

ne iıtekli ııkmadıtıadaa açık ekailtmeai 26.4.939 çarıamba •aat 
15 e barakılmıttır. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muneaet MGdGrlOtit 
binasında kurulu komiayonda yapılacaktır. lateldller ıartname, pro
je ye. buna bağlı difer evrakı her giln Komisyonda fÖrebilirler. 

Iatekliler cari seneye aid Ticaret odaıı nıilraaile 2490 ıayılı 
kanunda yazılı vesikalar ve bu işe beazer en az 3000 liralık it 
yaplı~•na dair eksiltme tarihinden 8 giio enel lıtanbal Vil&yetin· 
Jen almıf oldukları müteahbidlik veaikuilc birlikte ha ite yeter 
muvakkal raranti makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli 
ıOn vo aaatte Komiı7ona ıolm•ltri. 



Nisan 18 Mtlnakasa Gauteal 

. 
u gün ilan olu an Münakasa ve Müzaye eler Listesi 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Akhisar Gölmarmarada yap. Kooperatif Kapalı z. 
binası 

Karataş ortaokulu tamiri (temd.) 
Bina tamiri ve tadili 

Aç. eks. 
Paz. 

yap.: 32 m. Aç. ekı Gazi bulvarın kanalizasyonu 
(temd.) 

Kazino binuı ikmali inş. 
Heybeliada verem ııanatoryomunda yap. 

otopsi mahalli (temd.) 
Heybeliada verem ııanatoryomunda yap. 

kömürlük duvarı inş. (lemd.) 
Jimnastik salonu tamiri (lemd.) 
Fırat t1zerinde demir Köprü inş. 
Suadiyede Manastır ıokağı şoıesi İnf. 
Akhisarda ıondaj ameliyesi (temd.) 
Yeşilköyde sondaj barakası iuşası 
lpekiş mağazası damında izola işi 

" Aç. ekı. 

,, 

,. 
Kapalı z, 
Aç. ekı. 
Paz. 
Aç. eks. 

" 

3056 Q8 
756 51 
382 05 

1005 72 
4090 70 

4590 -

1144 15 
1~00 -
1155 08 
88l 40 

57 -
28 65 

77 99 
307 -

345 -

85 81 

87-
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izmir Lise ve Ortaokulları SAK. 
Bornova Ziraat Mücad. iıtaayonu 
İzmir Belediyesi 

Sıvas ,, 
İst. Sıhhi Mfte110Hler SAK. 

" ,, ,, 

28-4-39 11 -

254-39 15 -
a-5-39 11 

25-4-39 16 -

1-5-39 14 -
26-4-39 15 30 

26-4-39 15 -

Kabataş Ltseıi SAK. 24-4-39 15 -
Nafıa Vekaleti (tashih) 25-ıf-39 15 ...:.. 
İıt. Belediyeıi 4-5-3Q 14 30 
Akhisar Belediyesi 11-5-39 15 -
Yeşilköy Mıntaka Meteorloji İstasyonu 3-5-39 15 -
Ank. Vıliyeti 4-5-39 15 -

haçlar, Kllnlk ve lspençlya!:!_. aUH, Hastane Lev. 

Bergamut esansı : 250 k. 
Seyyar oU1v : ı ad. 

Paz. 
Paz. 

Z275 - 170 62 
165-

inhisarlar U. Müd. 
Eskitehir Vilayeti 

8-5-39 14 -
4-5-39 14 45 

Elektrlk·H ava gazı-Kalorifer tesisat ve malzemesi) 

Hat muayene telefonu ve paratonör mal- Aç. eks. 850 -
zem esi 7 kalem 

Şişli çocuk bast. ıouk oda tesisatı işi Paz. 1820 -

" 
,, 

" 
2 inci teshin santralı int• 

" 
1806 18 

Elektrik ıayıc111 ayar, dama-a, tamir ve ,, 
temizleme işi: 800 ad. (temd.) 

~ensucat, Elbise, Kundura, Çama,ır v.e. 

Amerikan bezi : 10000 m. Aç. eki. 2200 -

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

Tefritat Levazımı 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Motorin : 150 t. Kapalı ~. 
Kuru meşe odunu: 560 t. çam odunu : 375 t. Aç. eka. 

MUteferrlk 

Yaylık çelik : 91 ~5 t. 
Tuğla : 239 t. (temd.) 
Tohum evi için pulluk traktör v.ı. zirai 

aleti 
Ambalaj sicimi : 443 k.-ingiliz sicimi : 

250 k.-muhtelif kalınlı.kta kenevir ip: 
401 k.- katranlı kenevir ip: 113 k. 

Fren bava sevk boruları : 5900 ad.- sür-
f of borosu : 150 ad. 

Uçuş elbisesi cilası : 3000 ad. 
Muhabere flaması : 100 tak. (temd.) 
Yapı malıemeıi : 12 kalem 
Hamur yokurma makineıi tamir ve ma

halline ve nakli 

Erzak, Zahire Et, Sebze v.s. 

Kuru ot : 150 t. 
Yulaf: 66 t.-k. ot: 40 t.-aaman: 34 t. 

B) Müzayedeler 

Bebek karyolası : 28 ad. 
Gazometre 1000 kilo ağırlı~ında 
Dükkin ankazlan 

Kapalı :ı. 
Aç. eks. 

" 

" 

Kapalı z. 

Aç. eks. 

" Pu. 

" 

Paz. 

" 

Pa:ı. 

Aç. art. 
Paz. 

Ankara Valiliğinden : 

400 -

k. o 10 

12900 -
t. 52 50 
5407 64 

1267 70 

3500 -

2250 -

4500 -

35 -
k. o 02 50 

50 -

Muhammen bedeli 881 lira 40 kuruştan idare bulunan hususi 
idareye ait Necati bey mahallesinde ve lpeklşin işgalinde bulunan 
mağaza damında yapılacak iLOla işi 4.5.939 günü aaat 15 te Vilayet 
Daimi Encümeninde ihale olunmak üzere açık eksiltmiye konul
muflur. Taliplerin teminat ve kanuni vesikalariyle birlıktc müra. 
caatları ilan olunur. 

Kabataş Lisesi Satınalnıa Komiıyonu Başkanlığından : 

Kahııtaş Erkek lisesi Jimnnstikhanesinin mevcut ahşap dö· 
şeme~i kaldırılarak zeminin doldurulması \'e üzerine bl'ton dö-
11eme, beton üzerine kadronlu ahşap döşeme yapılması i~i 2490 
sayılı arttırma ve ek Htme kanununun hükümleri dairesinde 
ihalesi yapılmak üt.ere 13.4.939 ptrşembe günü saat 14 de ek· , 
~iltmeye konulmuştur. Belli gün ve saatte istekli çıkmadığından 

1 
eksiltmenin 10 gün müddetle temdidi~e karar verilere~ 24.4.939 ı 
pazartesi güııü saat 15 de yapılacağı ılan olunur. Eksiltme Be: 

63 75 fst. Belcdiyeıi 

273 - lıt. Sıhhi Müeueıeler SAK. 
163 - ,, 

" Bandırma Beled. Elektrik f,ıet. id. 

iM - inhi1arlar U. MQd. 

30 - Sıvaı C. Müddeiumum 

1125 -
30'l 75 

967 50 
940 30 

95 08 

262 50 

168 75 
112 50 

337 50 

!§ 25 
188-

Afyon Karahisar Beled. 
Çorum Kor. SAK. 

D. D. Y. Aak. ve Haydarpqa 

" " Çorum Vilayeti 

D. D. Y. Haydarpafa 

D. D. Y. Ank. ve Haydarpqa 

M. M. V. SAK. 

" ,, 
iıt. Komut. SAK. 
Selimiye Aık. SAK. 

Edirne Tümeni SAK. 
Selimiye Aık. SAK. 

lıt. Sıbht Möe11eaeler SAK. 
İzmir Beled. 
İzmir Vakıflar Mild. 

3-5-39 14 30 

26-4 39 16 -
26-4-39 16 -
3-5-39 15 -

~-39 15 -

22-4-39 10 -

2-5-39 14 -
25-5-39 14 30 

2-6-39 15 30 
26-5-39 15 30 
24-.5-39 14 30 

5..s.39 10 30 

2-6-39 15 30 

4-5-39 15 -
3-5-39 11 -

20-4-39 10 -
21-4-39 15 -

22-4-39 10 -
214-39 14 -

26-4-39 14 30 
2-5-39 16 -

24-4-39 10 -

yoğlu l~tiklal caddesi li3cler muhasebciliği binasında toplanan 
Okul munr:ne Komisyonunda yapılsaktır. İskkJiJerin ilk te· 
minat bedeli olaa 96 lira 86 kuruşubelli gün ve saatten evve( 
Liıeler M uhaısebeciliği vezueı:ıine yatırııları ve ihaleden 8 gün ev
vel İ::;tanbul Vılayetmden almnıı~ en ız 1000 liralık ehliyet ve
sikasilc teminat makbuzunu belli ısaa:en bir saat evvel komis
yon başka.alığına verj}mesi keşifnamwe şartname okul idare
sinde görülebilir. 

Yetilköy MıntaJııa eteoroloji 
İıtasyonunda : 

3 maıyı 939 tarih çartamba gGn saat 15 te Y ••illrlSy Mınta
ka Metrereoroloji istasyonu bina11nda 155,08 lira ketif bedeli olan 
Yeşilköy Mıntaka iıtasyonu için yapıcalı ıondaj baraka&ı inşaatı 
açık ekıiltmeye konulmuttur. Mukavıe, eksiltme, bayındırlık işleri 
genel, buıusi •e fenni şartnameleri, ;>je, ketif buliiHılle buna 
miltef,.rri diğer evrak dairede glSrüle~tir. 

Munkkat teminAt 87 liradır. 

l.teklilerin en az 1000 liralık b~ıo benzer it 7aptıtuaa dair 

idarelerinden almıt olduğu veaikalara iıtlnaden lıtanlt1ıl ::; ~t 
den eksiltme tnrihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet Ye 

aid Ticaret Odası vesikıılarile gelmeleri. 

. il' ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastan_!/ ~ 
Eiılrişehir Vi!iyeti Daimi EncOmeninden : q 

14,45 e V' ~-İki adet ıeyy r EtüY 4.5.939 pertcr.:ıbe güne ıaat 
dar pazarlık ıuretile mübayaa edilecektir. . tef 

Teminatı muvakk te 165 liradır. Şartnameyi ırörmek 11 

lerin İstanbul Sıhhat Müdüriyetine müracaatları lazımdır. 
* * • 

2o0 k. bergamut esanıı alınacaktır. Bak: 
ilanlarına. ~ 

c:z:-= ~ h 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve~' a. 

lıtanbul Sıhhi Müe~seseler Arttt1rma ve Eksiltme Komisyo•11~t 
Şişli çocuk bastahaoesini11 soak odn tesisatı işi pazarlı1'1'ı6 ~ 

ıiltmeye konulmuıtur . .Eksiltme 26 4 939 çarfSmba günü saatcfl ~ "'' 
Cafıalofılunda sıhhat ve içtimai muavenet müdürlütü Binlil1~ 11 
'.ulu komiay~oda yapılacak.tı~. Keıif bedeli ~8:C0, ka~. t~~;et· f' -Od 
liradır, t~teklıler şartnamesını her gün Komıa!oo~a gorebılı_ .. tı 1 d 
zarlıfıa gıreceklerın 1939 yılı ticaret oduı vesıkasıle 2490 sllJ" / 
nuoda yazılı vesıkalar ve bu işe yeter kati teminat makbııı,I 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona t~, 

leri. • , · ~t 
* • • Şi li Çocuk hastanesi ikinci teshin santralı inşaatı ıı '~1 

~arlıkla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda Sıh26 J 
içtimai Muavenet lVıüdürlüğü binasında kurulu Komisyonda liri 
çarşamba günü uat 16 da yapılac:aklır. Keşıf bedeli 1086 f 1 
kuruş, kat'i teminatı t63 liradır. istekliler keşif ve şartnao:ıe g 

gün Komisyonda görebilirler, pazarlığa gireceklerin 1939 yılı. I ~ 
ret odası vesikasile buna benzer 1000 liralık iş yapbğına r I ~I 
ka ve bu işe yeter teminatla birlikte belli gün ve saatte 

0 ı t~ 
oa gelmeleri. 

Haodınıııı HeJediyosi Elektrik loletme İdaresinde.&J: ~ 

İdarenin tahminen 800 kadar elektrik sayıcı ayar \ftl)f' 

gası 40 kl.lru~, ayar, dawga, temizlem6 ve tamiri ~ı 
muhammen bedd uzerırıdeıı açık ek~iltmeye konmu~ ve .' tf 
Pazarteısı ve 13.4.~:19 Perşembe günleri yapılan biriııcı 
kiuc1 ıhalelere Lalıp ıuhur elwedığindeu bu defeı yirıtl' 
müddetle temdit ve pazarlık suretıle yaptırılacağından uJı 
3.5.9j~ Çar§amlıa güui.ı saaı 15 le Bandırma l!;lekLri1' 11 

idaresine müracaat etmeleri ilin olunur. 

lıtanbul Belediyesinden : 

Jandarma telefon şebekesinin ilunal ve islahı içiP J,, 
olan ve hepsiııe 850 ıra bedel tahmın edılen I kaletıl r 
ret hat muayene telefonu ve parıitoncr ile mal~eme açı~ 
tınıye konufmuotur. ~ı 

Listesıle şartnamesı Levazım Müdürlüğünde göru5 
1stekh1er 2'190 sayılı kanunda yazdı vesika ve 63 }ıra 1' 
ru~luk ilk te_m~~at m~kbuz veya -:ııekt~bıle beraber ıl~· 
çar~awba gunu saat .ı4 buçukta Daıuü Encüaumdo .b 
lıdırlar. 

Mensucat-Elbise-Kund:ııra-Çamqır v-__!;/ 
• • • 

10.000 metre amerikan bezi alınacaktır. Bak : İohi11rl•' 
Müd. ilanlarına. 

ı 

- t 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, H~ 
Sivas C. Müddei Umumilitiaden : İ 

s· k d · · ı · · · alı ıil' ıvas mer ezı evaırı ad ıyeaı ıçıo ıatın nmaıına 1~ 
riilea ve f&rtname11 daire de mahfuz bulunan tevazılP tıfd~ 
muhammen bedeli 400 tiradır teminatı muvakkate 30 Jıtl t 
olanların 22.4.9.lQ cumarteıi 2üoü saat ıO da muvakk•t .{ 
m~kbuzile ben.ber Sivas C. müddei umumiliti daıreaiııe ııs" 
okmiıyon11 mahsuıuna muracantl.arı ilin olunur. 

Mahr~~a~ ~enzin, _!Vlakin~ >:~ğ~~!~ 
Afyon Karahisar Belediye Reisliğinden; 1 

Belediye Elektrik santralının 939 mali yılı ibtiY'' 1 
150 ton motroniniu beher kilosu on kurut muhadt~ 
del üzerin~e~ ve kapalı zarf uaulıle 17.4.939 t• 

1 
2.5.939 tarıhine kadar 15 gün müddetie münakas•f 
muştur. 

Eğreti teminat 1125 liradır. . b' 
İhalesi 2.5.939 cuma günü saat 14 te encüııı•01 ~ 

yece icra edilecektir. Taliplerin 2490 sayılı kaouıı11" 
ci ve b•nu müteakib maddeleri şartları dairesinde 6 
mektublarım ihale aaatinden bir saat önce encilıtıe" 
meleri ve mukabilı makbuz almaları lazımdır. lşbıl 
Afyou belediyesi Elektrik santralında teslimi ıJJ f 

Şartlarını ve sair hususatını öğrenmek istiyenler ]Je 

belediyeye müracaatla öğrenebilir ve alabilirler· 
İsteklilerin belli gün ve aaatte dairei belediy•01~ bulunmaları ve teklif mektubların vaktinde verıııe 

olunur. 



. ··-·--

~ 
1 

r'-: it 
~ eferrik 

~ ~· M Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

22 •det uçuş elbisesi cil!sı alınacaktır. Muhammen 
~ 50 lira olup ilk teminat miktarı 168 lira 75 ku-

~k tksiltmesi 4.5.9i9 perşembe günü saat t5 te ve
S..~tııı •lnıa komisyonunda yapılaca~br. 
·~ille ve nümunesi her gün komisyonda görülebilir. 
' ' A1üteahhit nam ve hesabına 100 takım muhabere 
~~çı'k eksiltmiye konmuştur. . 

~ ~ 1 tnı~si 3.S.939 çarşamba günü saat 11 dedı~. . 
ltınınatı 112 lira 50 kuruş olup şartnamesı komı· 

liSrijJ .. ur. 

~ D . . 
· YolJarı ve Limanları işletme U. ldaresmden : 

:·lO,t,37 tarihinrle eksiltmesi yapılıp ihale edilen ve mü· 
~ larafını:farı mii ocak tuğlaları hariç tı sfü ı edilemiyen 
~ lıf ocağı ıu~laları ilk müteahhit nam ve hcsatuna açık 
t Usulü ilı Anlrnrtıda idıtre bjnı.ı~mda saı ın alınacaktu. 
; 239 ton olan tuğhıların beher tonunun mulıanımerı 

ıla l,50 lira olup rçık k' k::iiın.e ~ b 5.939 cun a günü saat 
Bu • Yapılacaktır. 

~~c İrınek ıstiycnlerin 9.10,30 liralık muvakkat tenıi
t l arı unun tayin e.ttiği vesikaları ve tekliflerim ayni gün 
~O a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
~~:~aoıeler Ankarada malzeme daire~inde, Haydarpaşa-

Unı ve Sevk Şefoğinde gön.ilebılir. 

~ ~ ı-rıbuı Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

'-~i kıılasına yaptırılacak tamirat için 12 kalem ya
~~ lllesi satın alınacaktır. Pazarlığı 20.4.939 perşem
~ ••at lO da yapılacaktır. İsteklilerin bel~i gün ve 

1lld1Jdıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gel· 

~ Seliıuiye Aıkeri Sahn:ılma KomisyoDtJnd .. n : 

!ltıiyc ıöel fırınındaki tamire muhtac iki :ıdcl hamur yu· 
,.'lriaıuj yeui yapılmakta ol11n beton üzerine şartnamı::ye ,•t edılerek. uakledılecf!ktir. Puarhtı 2 ı nisan 939 cuma 

t 15 te yapılecaktır. İıteklilerin heUi .ırüo ve saatle kat'i 
t,ı11"•larilc birlikle Selimiydeki Tümen Satanalma Komi•y<'· 

llıltltri. 

~ 
~~h Yolları ve Limanları İşletme U. MiidiirlOğünden : 

)~ aınnıen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşa· 
~~ 1 ve 2 No. lı Jistcler muhteviyatı susta çelıkleı i ~e 
t il &evk boruları ile siir~otör boruları ayrı ayrı ıh&le 

~tf Uıere 2.6.939 tarihinde cuma günü saat 15.30 da ka
a~. l.lsutile Ankarada ldarn bioa3ında ::ıatın alınacaktır. 

1
11e girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı mu· 

'Yı:ı 'tııinat ilo kctnunun temin etliği vc sikal:ırı \'C tcklitle· 
\tııd1 gün saat 14.30 a kadar komisyon reusliğirıı:: vı.;rmdtj· 
~ it 
~&ttrı. 
ıı_Yd 41ncl, r parnı;1z olarak Ankarada Malzeme dairesin-

llrpa~ada teaellüw ve sevk şeiliğinden dağıtılacaktır. 
Muham. brdP.l Muvvakkat tem. 

\,llı ~ılr.eme Lira Lira K. 
f r1:

11 
Çelikleri (91,5 ton) 

~tlll hava sevk ve silr;of 
(11~1lrı. 

12900 967 50 

'6tş adet fren, 150 adet 
ot horusu) 3500 262 :JÜ ' ... 

ı.._ 

"e ip ahaaukhr. Bak : O. D. Y. ilanlarına. 

Çocuk Hekimi~ 

r. hmed Akkoyunfu 
lakaim Talimhane Palas No. 4 

P•aardaa maada her gün saat 15 ten ııonra 

Sınai, Ticari ve İ~~isadi ---· -

MECMUASI 
Sahih ve Ba,mubarriri 

~lamallsZlya Bersis 
ı • ._ ----------------. 

nbul, ıGalata, Per,embe Pazan Aslan Hana, 
~ '--.... 4 üncü kat No. 1 

l ~~lleL~ 
"'\ti "" ınecmuayı bütün okurlanwıza Ye bilhaHa tütiin 

•e lİraab)le .m•ttul olanlara. hararetle tav.iye ederiz. 

Mijnakua üazet.esl 18 Ni1U I~ 
--------------------------------------------------------~::.:.==--.:.:;::_ 

!'f Üte a h h itlerin Takvimi 

Çlnşamba 19.4.939 

Çayır otlakiyesi (Selimiye Ask. SAK.) No 1009 
Slğara kağıdı (İnhisarlar Umum M&d.) No 1010 
Ôkür:, beygir ve kısr k (Pendik Bakterioloji Enıtittlsft) No 1016 

\Devamı 4 iincü sayfada) 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Kırklareli Askeri Sahnalma Komisyonundan : 

Kırklareli Askeri Hastanenin 939 mali yılı ihtiyacı için 20,000 
kilo koyun eti kopalı z.arf usulile C;kıiltmcyc konulmuştur. 

Kilosunun mubammt.n fiab 40 kuruş oh..p ilk teminab 600 liradır. 
İbale•i 8.5.939 Pazartesi iÜoÜ &aat 16 dadır. iıtekliler ıartna• 

meıini beraün komisyonda iÖrebilirler. • 
Taliplerin teminat ve teklitferini havi zarHarını belli gün -ve 

1aatteo en az bir nal evveline kadar Karklareli Aıkeri Sataaalma 
Komi•yonuoa vermeleri. 

Edirne Tüm Satınalma Komiıyonu Bşk. lığından : 

Miktarı M. bedeh İlk. te. 
Kıtası Cinsi kilo lira lira kş. İhale ta. 1aat tekli 

Tüm bir- kuru ot 150,000 4,500 337 50 22.4,939 IO pazarlık 
liklefr 

1 - Tümen birliklerinin hay anatınan ihtiyaçları olan 150000 
kilo kuru otun yapılan birinci ve ikinci açık ekıiltmelerinde iste· 
idesi çıkmadı~ıodan yeniden 12.4.939 dıın itibaren bir 11.y müddetle 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şeraiti aynidir ıörmek isteyenler her gün i' Hatlarında 
Tümen Sataoalma Komisyonuna muracaat edebilirler. 

3 - Pazarh~ı 22.4.939 cumarleai günü saat 10 dadır. 
4 - İ.teklilerin belli gün ve aaatta temioatlarile birlikle .Edir· 

ne Tümen Sabnalma Komi•yonuna muracaatlara illa olunur. 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşagıdaki yaıah iki 
gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayn ihale edilmek üzere 
2.> 4. 1939 sah günü saat ( 10,30) on buçukta Haydarpaşa gar binası 

dahilindeki Komiıyon tarafından a~ık eksiltme uıulile ıab11 alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurupa ait hizalarında yazılı 

muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiti vesaikle bir· 
likte eksiltme günü saatine kadar Komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait tartnameler Komisyondan parasız olarak datıhl· 

maktadır. 

1- 23450 adet mühtelif şekil ve eb'atta lokomotif için an 
tesviye şişesi muhammen bedeli 2600 lira muvakkat teminatı 195 
liradır. 

2- 25000 kg. madeni katran muhammen bedeli 800 lira mu-
vakkat temioab 60 liradır. (229'l) 3-4 

••• 
Muhammen bedeli 1267· lira 70 kuruş olan 443 kilo ambalaj 

sicimi 250 kilo ingiliz. sicimi 401 kilo muhtelif kalınlıkta kenevir 
ip ve 113 kilo katranla kenevir ip 5.5.1939 Cuma günü saat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşada gar binasındaki sabo alma komi•yoou 
tarafından açık eksiltme usulile •ahn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiti vHaik ye 95 
lira 8 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte ek•iltaıe günö aaa
tine kadar komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa gar bina.sındaki komi•yoo 
tarafından parasız olarak datıblmaktadar. (2605) 1- 4 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 
Keşif bedeli 1228 lira 68 kuruş olan Vilayet tavukçuluk 

müessesesinde yapılacak dört kümes pazarlığa konulmuştur. Ketif 
evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lııtekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan bqka en az bin liralık bu iıe 
benzer i' yaptığına dair ihaleden evvel Vilayetten alacaklara ehli· 
yet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 92 lira 15 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2.5.939 salı günü saat 
14,30 da Daimi Eucümende bulunmalıdırlar. (2545) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine otuz alta kuruş kıymet biçilen 64512 metre 
-vasıf ve örneğine uygun yatak ve yastık kıhfhk bez kapalı zarf uıulile 
25.4.939 Sah günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve Örnek parçası yüz on alb kuru' karşılıtaodA 
Komisyondan alınabilecek bu eksiltmeye girmek i&teyenlerin 1742 
liralık ilk teminat banka mektubu veya aandık makbuzu ile fAJ'lDa· 
mede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplanni en g ç belli giln 
saat dokuza kadar Komisyona vermiş olmaları. (1215) (2338) 3-4 

-···,. ···:r•ınfi· .. ,. 7 ,, • -·~ ı.._...,.,,(1!'· - -
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. Dr .. oS~aN:-S-ONER 
ldrer Yolları. Bol aoğuklu§u 

Ha•talıkları MUtehassı•• 

S!Reei tnmny. dur.tJ No. 8 
· Tau fotoğrafhaneline bit\tik 

S..t 10 dan 20 ye ka•ar 

Bütün Müteahhıtler 

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

Çünkü bu Gazete 
onlann en emin rehberidir 

Cinsi Miktarı Muh.bedeli % 7,S eksiltmenin 
lira teminatı Günii şekli aa. 

----------
Amerikan bezi IO.UOO metre 2200 -165-4.V.39 A. eks. 15 
Bergamut 250 kg. sif 2275 170 62 8.V.39paz.hk 14 

esnası 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı, 
yazılı iki kalem malzeme hizalarında göıterilen u•ullerle ek
siltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminat paraları 
ve eksiltme saatleri hiıalarıada g~sterilmiştir. 

111 - Eksiltme hiıalarında yazıh günlerde Kabataıda 
Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

iV - Şartnameler ve amerikaD bezi numunesi her pn 
ıözü geçen Şubeden para•ıı alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıaat· 
te % 7,5 güvenme paralarile mezkür Komisyona gelme
leri. (2614) 2-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. Be. % 1,6 tem. Eks. 

Li. ku. Li. ku. günü 
ıek!( 
saati 

Alatı fen· 60 kalem 1515 53 
nıye 

t 13 66 27.4.939 Aç. 15 ao 

Yassı 670 met.sif 434 - 32 50 3.5. 939 " 14 
ve yuvar
lak kayıt 

1 - Yukarda ciııs ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminat para
ları eksiltme günü ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eluiltme hizalarında gösterilen günlerde Kaba
taşda Levuım Şubesi Müdürlüğündeki Alım KomisyoDunda 
yapılacaktır. 

iV - Kayıı nümuneleri ıartname ve listeler her gön 
sözü geçen Şubeden paraıız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atlerde teminat paralariyle me.zkür Kom~syona gelmeleri. 

(2494) ~-4 

• •• 
1- İdaremizin Cibali fabrikası matbahında yapılacak 

çini ve yağlı boya itleri keıif ve ıartname•i mucibince pa
zarlılda yapılacaktır. 

il - Keşif bedeli 12li.42 lira Ye muvakkat teminatı 
91.91 liradır. 

111- Eksiltme 26/IV/939 çarıamba glini ıaat 14,30 da 
Kabataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komiayo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden 6 kurUf 
mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün vesaatte 
% 7 ,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(2585) 2-4 

• •• 
1 - 3.4.939 tarihinde ihale edileceği ilA11 edilmit olu 

2 adet dizel lokomotifi ekailtmeai g6rlllen luıı;uma binaen 
tehir edilmiştir. Eksiltme, şeraiti sabıka dairesinde 20.4.939 
perşembe günü saat 14,30 da Kabataşda Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

111 - Eksiltme iştirak etmek isteyen firmaların fenni 
teklif mektuplarını eksiltme gününden evvel Umum Mü
dürlükte tuz fen Şubesine vererek veıika almaları muk
tazidir. 

iV - Mühörlli teklif mektubunu, kanuni veıaikle % 7 ,6 
güvenme para11 makbuzu yeya banka teminat mektubunu 
ve münakasaya iıtirak veaıkasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların ihale günü eksiltme saatinden bir aaat evveline 
kadar mezkur Komisyon Baıkanhğına makbuz mukabilinde 
verilmeıi lazımdır. (2276) 4-4 

ra::nwı 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

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

Cahier des CharJ'Oli 
Jours Heures 

d 'ad Jadioat. Htimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Conetructlons - R6paratlons -Trav. PubUca-Mat6riel de Cbn•tructlon-Cartographl• 

Constr. bit. Cooperative i Akhisar 
Rep. bit. ecole secondaire Karataş (aj.) 
Modifıc..a,.n et rep. bit. 
Travr de canaliaation au boulevard Ga

zi: 32 m. 
Achev. conıtr. casino 
Conıtr. local autopıie au aanatorinm Hey

beliada (aj.) 
Conıtr. mur au depôt de cbarbon au aa-

natorium Heybcliada 
Rep. au salon de sport (aj.) 
Conatr. chaa11ie rue Mana•tır i Suadiye 
TTAv. ıondage a Akbiaar (aj.) 
Constr. baraque ıondage a Yetilköy 
TraT. iaolation sur loit magasin Ipekit 

Pli cach. 
Publique 
Gre a i'e 
Publique 

,, 
n 

,, 

" ,, 
Gri a j're 
Publique 

.. 

3056 98 
756 51 
3S2 05 

100~ 72 
4090 70 

4590 -

1144 16 
7500 -
1155 08 
881 40 

57 -
28 65 

77 99 
307 -

345 -

85 81 

87 -

Cooper. Credit Aıric. Gölmarmara 
Com.Ach Ec.Second. et Lyceeı lzmir 
Station Lutte Agricole Bornova 
Municip. lzmir 

28-4-39 
25-4-39 
3.5.39 
~~-39 

il -
15-
11 -
16 -

,, Sıva• 1-5-39 14 -
Dir. Hyg. et A.Hiat. Soc. Cağalofla 26-4-J9 15 30 

,, 

Com. Acb. Lycce Kabataş 
Com. Perm. Municip. i.t. 
Municip. Akhiıar 

" 

Station Meteorologie Zoae Y eşilköy 
Vil. Ankara 

26-5-39 15 -

24-4-39 
4-5-39 
11·5-~9 
3-5-39 
4-5-39 

15-
14 30 
15 -
15 -
15 -

Prodult• Chimlquea at Ph•rmeceutlquee·lnetrumente Sanltalres-Fournlture pour Hoplteux 
------- --z- - - -- - - -- . - ~-------
EHence de berj'omote: 250 k. Gre i. gre 2275 - 170 6l Com. Ach. Ecoa. Monop. Kobataehe 8-5-89 14 -
Etuve ambulant : 2 p. ,, 165 - Vil. Eıki,ehir 4-5-39 14 45 

Electrlclt6-Gaz-Chauffage Cenlral (lnstallatlon et Materlel) 

T elcphone de contrôle de ligoe et mate- Publique 
riel pour paratonnerre 

lnıtal. chambre frij'orifique H6p. Enfanb 

Şitli 
Constr. cbauffage central Hôp Eofantl 

Şitli 
Trav. repar. nettoyage, ajuatement et ... 

tampillage eompteur1 electr. : 800 p. 
(aj.) 

Gre a ıre 

,, 

,, 

Hablllement - Chauaeurea - Tlaeus - Cutrs 

Toile americaine: 10000 m. Publiquo 

850 - 63 75 Com. Perm. Monicip. lst. 

1~20 - 273 - Dir. Hyı. et A11iıt. Soc. Cağaloırlu 26-4-a9 16 -

1086 18 163- n n 26-4-39 16 -

Adm E:ıı:p. Eleet. Municip. Bandırma 3-5·i9 15 -

2200 - 165 - Com. Ach. Econ. Mooop. Kabatache 4-S.39 15 -

Ameublement -~ Habltatlon el Bureeux - Teplsaerle ele. 

Articleı d'ameublement 

Combustlble Carburant - Hullee 

Motorine : 150 t. 
Bois cb~oe : 560 t. • id. de aapin : 375 t. 

Dlvera 

Acier poar reHort : 91 ,5 t. 

Conduiteı d'air pour freios et element& 
ıurcbauffeura : 5900 et 150 p. 

Briquea : 239 t. (aj.) 
Tracteura, cbarrue: et div. auirea articlea 

agricolea pour maiaon Hmt:ncea 
Ficelle pour emballage: 443 k. • id. an

ıılaiıe : 250 k. • id. en lin : 113 k. - id. 
goudronnee : 113 k. 

Verniı pour habita aviateura : 3000 p. 
Flammea de correspondancea: 100 com· 

pleta (aj.) 
Materiel de construction : 12 lots 
Repar. et mise en place de deux mach. 

de petri11aj'e au four Milit. de Selimiye 

Provlalona 

Foin: 150 t. 
Avoine : 66 t. • foia : 40 t. - pallle : 34 t. 

400 -

Pli cacb. le k. O 1 O 
Publiqae 

Pli cach. 12900 -

n 3500 -

Publique la t. 52 50 

.. 5407 64 

,, 1267 70 

,, 2250 -
n 

Gre a rre 
n 

Gre a ire 4500 -
,, 

B) Adjudications a la surenchere 
Lit de bebe : 28 p. 
Gazometre de 1000 k. 
Decombrea de boutiquu 

nı 22LLZ! 

Gre a gre 35 -
Publique le k. O 02,50 

,, 50 -

t2E! i8SGS 

b) M UZA,YEDELER 
İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan : 

Birinci topçu alayından çürüğe çıkarılan bir baı Macar 
beygiri satılacaktır. Paıarhğı 20.4.939 perşemae gllnü saat 
J4,30 da yapılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve ıaatte Fın
dıklıda Komutaulık Satınalma komisyonuna ıolmeleri. 

30 - Procureur Gen. Sıvas 2'l-4-a9 1 o -

1125 -
302 75 

Municip. Afyon Karahisar 
Com. Ach. Corp• Armee Çorum 

2-5-39 14 -
25-5-39 14 30 

967 SO Adm. Gen. Ch. Fer Btat Ank. 2.5.39 15 30 

262 50 

940 30 

95 08 

168 75 
112 05 

Bur. Exp. Haydarpaşa 
,, n 

" 
,, 

Vil. Çorum 

tere E.:ıı:pl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 

Com. Ac:b. Minist. Def. Nat. Ank. 
,, .. 

2-6-39 15 30 

26-5-39 15 30 
24-5-39 14 30 

5-5-39 10 30 

4-5-39 15 -
3-5-39 11 -

Com. Ach. Comm. Milit. lıt. Fındıklı 20-4-39 10 -
Com. Ach. Mit. Selimiye 21·4-39 15 -

337 50 Com. Aeb. Div. Edirne 
Com. Ach. Mil. Selimiye 

22-4..aG 10 -
21-4-39 14 -

5 25 
188-

Dir. Hyg. et A11iıl. Soc. Cataloj'lu 26-4-39 14 30 
Municip. lzmir 2..s-39 16 -
Dir. Vakoufa bmir 24-4-39 10 -

İımir Belediyesinden : 

Hava gazı tabrik&!ında mevcud yiiz bin kilo ağırlığında 

olduğu tahmin edilen bir aded ~ozometrenin bilumum ufki, ıa
kuli, iskeleti (direkleıi -ye kazanları dahil) satılması hava gazı 
direktörlüğünden ücretsiz tedarik edilecek şartnamesi veçhile 
yenid~n açık artırmaya konulmu~tur. Muhammen bedeli beher 
kilosu 2 buçuk kuruş olup ihalesi 2.5.9~9 ınh günü saat on 
altıdadır. İştirak edecekler 188 liralık teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

De 1' Administration Generale des C 
de fer et des Ports de l'Etat 1llf'C 

(!'ıır 
. Des aci~rs pour ressoıtş, drs conduitf-5. dt2 

freıns et des elements surchauffeurs fornıdnt l"obJe.t ~ 
et dont le::ı va?eurs estimatives et garanties pro''.15'1 d 
indiquees ci-baa seront achPtes separement par voı~ 

1
5 

cation sous pli cschete Je Vendrerli 2 Juin 1939 ıt 
au Jocal de l' Adrninistration Generale a Aakara. 

Ceux qui de::;irent y prendre part rloivent reıtle 
Pre3idence de la Commission le jour d~ l'adjudic'

1
' 

qu'a 14 h. 30 leıırs offre6', le~ garanties provisoires 
1 

ci-bas et Ies c~rtiticat:; cxiges par Ja loi. . 
Le cahiers des charges sont distribues gratııı 

Ankara pır le Service rle5 Approvisionnrment..; et 8
1) ~ 

paşa par le Bureau de Reception. (2580) 
No. de M a t e r i e 1 Vafeur 

liste 

1 Aci,.rs pour re~.:orl;; (9 L,5 T.) 
2 Conduite:::; d'air pour freins 

et elemerıts surchauffeunı 

(5900 tt 150 pieces respec· 
ıivemenı) 

inistere des 
Publics 

estiınB· 

Ltqs. ___ .__ 
ıı.900 

3.500 

L'adjudication de 22 appareils telegraphiqnes 
d'une valeur estimative totale de ;JOS8 Jivres aurıı 
souıııi::; ionııaires, a nouvırnu sous pli cııchete. le sa 
939 a l l heures, par <levent Ja Commission d'adj11 

Materiaux siegeant dans la Cbambre de la Directio0. 

riaux au !ocal du Ministere des Travaux PuhliCS ' 
Le cautionnement provisoire est de 229,35 livres; d 

On peııt se procurer le cahier des charges d 11 

et details gratuitement de ln Direction des .Maıerisııs 
Ministere a Ankara. Les soumissionrıaires doivent .I_ 
la Commis~ion, contre recepisse, Je mem~ jour J 
heures, lturs offres en meme temps que le cautiotl11e~ 
visoiı e et ),.s certificats precises dans Je cahier d~ 

(1290) (2 

(3 ncü sayfadan d~vam) ~ 
Küç6kcekmece PTT. merkezi tamiratı (lst. PTT. Miid·~ı~ 
Yünlü kırpıntı ile battaniye imali (Tophane Lvz.) No 1 rf' 
Perdelik bez, fanila ve tofra Örtüsü (Jst. Sıhhi Müeı••) 
• Yönlü kırpıntı (Tophane Lvz.) No 1012 I 
Motör binası ve huuı inş. (Bornon BaA-cılık İıt••1 ~ 

No I019 6' ,_ 
•Kura çam ağacı,kabuğu ve kömürü (Turıutlu Oruı•" 

fıi) No I021 ,_() t 
Çekırge Aık. pnyonu dere ve ~lukları (Bursa Ask· S \ 
• Harda otomobil (Bursa 1 · inci icra Mem.) No 1024 ' 
Kalay, ni,adır, pamuk (Tophane Lvz.) No 1027 ~~ '- tı 
Elektrık makineleri sarfiyatının ayırma işi dıt. PTT· 1~ ı. 
Lanı, bez hortum, kösele, boya T. s. (Ank. Ln.) No "ll 
Hamam peıtimalı (Ank. Lvz.) No IOt7 
Büfe (Tophane Lvz.) No 1028 

M emento des 
Mercredi 19.4.939 " 

Droit de piturage de prairie (Com. Ach. Mil. Selidlif' ~ 
Papiu a cigarettes (Dir. Gen. Monop.) No 1010 i >ı) 
Boouf, cbeval et jument (lnıtitut Bacteriologiqae P;; 1 
Repar. bitiıae PTT. Küçükçemece (Dir. PTT. lıt.) ~ı 
Confection couverturu avec decheta de laiıne ( 

No 1018 l 
Etoffe pour rideaux, flanellea et nappe de table (St•" 

giene lat.) No 1018 
• Dechets. ~e laine (lnt. Tophane) N~ 1012 • V 
Conıtr . batıııe pour moteur et ba11ın (Dir. Statıoıı 

non) No 1019 
• Boiı et ~corce de sapin et eharbon de boiı de ,,pi- .ı 

Turıutlu) No 1021 ' 
Conıtr. canaux pavillon milit. Çekirge (Com. Acb· ~ 
~1~ ~ 

• Automobile camelote (1-er Bur E:ıı:ecutlf Bursa) No 
Etain, ammonlac, coton (lnt. Tophane) No 10Z7 pif• 
TraT. ıcparation conıommation macbinu 'l~ctr. ( 
~I~ ~ 

Lance, trompe en toile, cuir, peinture ete. (lnt. Asılı• J 
Esıuie·corps pour hain ( n ,, 

Buff•t (Int. Tophane) No 1028 


