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• 
GAZETESi 

Umum Tüccarların ve üteahhitlerin l\nesleki Organıdır 

Avrupahlarla iktisadi 
Münasebetlerimiz 

l' 1 
,ijtkiyenin yetiştirdiği nebat ve hayvan mah-
ıtllerinin ihracatında Avrupa pazarları başta 
~tldiğine göre bu pazarların Türkiye mal-
iltı için daimi müşteri mevkiinde kalma
larını temin edemezsek gelecek sene
lerin mahsullerini satabilecek yeni 
Piyasalar bulmak zarureti hesıl ola
caktır. Türkiye için yalnız Ameri-
ka piyasaları ihtiyacı karşılaya
bilecek vaziyette bulunabilirmi? 

• • 
'ıllıtı• 
~G ı harpten evvel ve Milli 
ibr Cadeleden sonra Türkiye 
oı/ca.t mallan kemiyeti itiba

~bıı llltça yüksek bir mevkide 
\t tf~tdu. Filhakika bu maJla
~ 1Yeti, lıalite itibarile pek 

~İt ()lınamakla beraber yine: 
~. •ıdarda az çok bir mevki 
, blllunuyordu. Bilhassa 925 

1.:ı•,t:tıeleri arasındaki ihracat 
~lttıcıniL nazarı dikkati cel

'ııı_ bir mahiyet almışh. O 
· tın en belli başlı mÜfte· 

l'ıt • 
\ı~ "•ırıda Fransa, lngiltere 

t~ı da vardı. Fakat, Avru
~tıomi sistemi hir buhran 

~· ııca, bir çok memleket-
ı ltı-

)t . Uf terilerimizin her biri 
Ilı • 
. •ııtemler kurarak piya· 

i~ ~ ba~at ve ihracatını bir 
altınesinin tesiri altında 

. tbi ezilmiş bir şekle sok
l· rbeıtii mubadcle yerine 

~~at tahdide uğramış oldu. 
'iııt c~ her memleket kendi 

,,,;'•ne göre hareket etmek 
'lt1' " kaldı. 

c,~i ı:nüşterilerimizin yerine 
'• ltalya gıbi geniş ihti· 

ti ~Cınlcketler yeni birer 
l~~~uştu. Bu iki memle
ttı,4 1Yenin yetiştirdiği her 
• ~in bir k11mına talip çık· 
~lttltlb•n oldu ki, bu iki 
~tll· en bilhassa Almanya, 
İıı 11 

1 ~ ~etiştirdiği gıda mad
tl. ~Yı aı maddelerini, sanayi 

~tı . 
b~ı değil yalnız, çörünü 

\t'd, •le toplamağa başladı. 
~l'ıııt deri parçaları adan, ke-
td, •le.tından, kalbur altı to

•,, ,.ı:ı, kağıt parçalarından, 
ııt i c Yünlü mensucat ve 
' ' :tidai maddelerin hemen 
' j'dalarından toplatarak 
~~ll hracat listelerinde gö
)') llrın en büyük kısmı 
h ' gönderildi Bu ıuretle 

(Urdumuzun ihraç mal· 
t CQıcn yüzde altmış niı· 
~ ;•l çelıiyor ve mallarımı· 
1~tt •;-asasından daha yüksek 
"t \te • • 

lıt rıyordu. Yalnı:ı ıhra.-

L~. ~.;"tanlar bu devamlı ve 
~iti tlleUi alışlardan mem
~~ ~tle.rdı. Fakat bu alıf· 
~~ ~ \'eritleri he•ap edi
~ ~\b~11Ya aldıklara mallarımı
ltt1 l:lıemleketimize gön

~-~~1~alların da pahalı ol
' llyordu, 

ttı,U•rımızan cinıi, nevi 

* 
ka:itesi malum olduğuna göre bu 
malların cihan piyasa.smdaki aynı 
ayar ve kaliteli mallara gö~e fi.ıt

lıırını teı;bit ve tayin etmek müm
kündür. 

Bu mallar cihan piyasalarında

ki mallardan şaplıesiz ki ,da
ha yüksek olarak Almanya ta
rafından mübayaa ediliyordu Fa
kat bu yükseklik aı: çok tahmin 
olunabilirdi. Bu da yüzde 10-20 
arasında bir oynaklık ıösterebile
cek kadar idi. Fakat .\ lınanyadan 
aldığımız; ınallarm biç biri cihan 
piyasalanna değil, hatta umumi 
kai.!elere bile uyzun olmayacak 
kadar fıat farkı gösteren mallardı. 
Makinelerin, alitın ıemilerın, de· 
mirden maı:nill her türlü sanayi 
eşyası ve saire gı bi fabrika! um 
tayin ettiği fiatla verilen malları 
dığt:r bir memleket fabrikasıoda 

bulmak güçlüğü mevcuttu. 
Binaenaleyh ister al, iıter al

ma prensipini kullanan Alman fab
rıkaları ihracahmıı.ın karşılığı ola
rak memleketimize kıymetı ancak 
kuıdilcri tarafmdan tesbit edilen 
malları gönderdiler. Hatbuki bu 
mallann hepsi de hakiki kıyoıelle
rinden yüzde 50-75 nisbeti11de 
yüksek fiatla verıliyordu. Halta 
yalou Türkıye için ııeri halinde 
makineler bile imal edilmişti. Şu 

halde Alman ya ile otan ticareti
mizde pahalıya :;attığımız malları· 

mı.ta mukabil pahalıya mal almil· 
mız iıbi iktisat kMidelerinin kabul 
edcwiyeceğı nisbetler kar.:,ıııuoa 

kaldıııımızı daima hatırlamak ica
beder. 

Şu halde Almanya ile yaptıgı· 
mız ticaret muamelelerini cihan 
piyasalarının ve diğer memleket 
möSnuahnıu salıt muamelatı ile 
karı;ılaştıracak olursak bu memle
ketia bizden aldıtı malların he· 
'uıen yarı kıymetıııde fazlaıına bi
.te mal saltığı anlaşılabilir. Bi:ı;iın 
verdiğımiz gıda maddelerile ipti· 
dai ve ham maddelerı Almanya 
ancak bizden ve kısmen Bulgari:>
tan, Yugoslavya ve Yunaniıtanla 
Romanyadan temin edebilir. Fakat 

bu memleketlerin Alınanyadan it· 
hal edebilecekleri malların nisbe
ti bi.ıım ıhtiyacımız olan malların 
cins ve miktar itibarile nisbetinden 
daha az olmakia beraber bazı 
Turk mahsullerinden fındık, ceviz, 
kuru meyva, balık, dı:ri, tiftik, 
bazı cins hububat, yapak, kı"men 

MEMLEKET 
HABERLERi 

. 
Borsada Kote Dövizle- iş Dairesinin Gönderdl-

a) MUNA AL R 
İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve ·Malzemesi-Harita 

Karadeniz Bölgesi Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliğinden : 

Giresunda inşa edilecek olan fındık kırma fabrikaıı-
rln Mart 1939 ayındaki ğl Tamın 

vasati çek fiyatları 

1 Mayıs 1939 tarihinden 31 
Mayıs 193::J akşamına kadar iti-
bara alınması lazım gelen ve Bor· 

i, daire•i bütün iş yerlerine 
yayılmak üzere bir tamin hazırla
mıştır. Bu tamimde, iş kanunu hü
kümlerine göre neşredilmit olan 

1 nın ihalesinin 40.4.939 tarihinde yapılacağı ilan edilmişti 
Bu güne kadar vaki müracaatların kafi görülmemesi dola· 

yısile ilan müddeti 15 gün terndit edilmiş, ayni zamanda 
taliplere kolayhk olmak makıadile ihale şeklinde de değiıik
lik yapılmış olduğu ilan olunur. 

aada kote olan ve olmıyao döviz-
iş ihtilaflar nizamnamesinin eıas- * • • Birliğimizce Giresunda aşağıdaki evsafta 40.000 lira 

lerin vasati fiatları aşağıda göste-
larma uymak için evvela iş yerle- ıarfile bir fındık kırma fabrikası inşa edilecektir. 

rilmiştir. 
rinde i4çi mümessillerile işe bat· A - F abrik 24 saatte asgari ) 5 ton iç fındığı ha.zırla· 

Lira Kr. Sanl. 
lanacağı bildirılmekte ve işçilerin yabilecek kabiliyette olacaktır. 

1 Sterlin 5 
100 Dolar 126 

9~ 
49 

75 
işçi mümessillerini ıeçmeleri için B - Bu inşaatın plan, proje, şartnameleri bina kısmile 

gün tayin etmeleri istenmektedir. dahili tesisat ayrı ayrı olmak üzere hazırlanmıştır. Birliğin 

IOO Fransız frangı 3 
IOO Liret 6 
100 İsviçre frangı 28 
100 Florin 67 
100 Rayişmark 50 
100 Belga 21 
100 Drahmi 1 

35 
65 
62 
16 
72 
28 
08 

125 
25 
25 
25 
75 
25 
50 

Tayin olunan günlerde, işçiler 

mümessillerini seçerken iş müfet
tişleri de hazır bulunacalr.lardır. 1 

Ankarada Ham Petrol 
Bulundu 

menfaatlerinin icııbına göre bina kısmile beraber makineler 

kalburlar ve biıi'ımum dahili tesisat müctemian bir müteah

hide ihale edilebileceği gibi, Birlikçe lüzum görüldüğü tak· 

dirde bina kısmı ayrı dahili tesisatı ayrı olarak baıka baı
ka müteahhitlere de ihale edilebilecektir. 

100 Leva 1 56 
* 100 Çekoslovak k. 4 32 50 

C - Fabrika modern tesisat üzerine 150 ye kadar it· 
çinin çalışabileceği salonları ve bir milyon kiloya kadar fın· 

Ankara iıtuy<>n civarında Dev- k k 
dıg· ı istiap edebilecek depoları, denize arşı irgir istinat ld Demiryolları Umum Müdürlü-

100 Pezeta 6 
100 Zloti 23 
IOO Pengö 24 
100 Ley o 
100 Dinar 2 
100 Yen 34 
100 İsveç 30 
100 Ruble 23 

83 75 
85 9;:;,. _, 

9j 50 
90 50 
86 25 
60 375 
5J 
87 

iii ıçin inşa olunacak yeni binanın 
temelleri kazılırken ham pctrola 
tesadüf edilmiş ve bu keşif, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüıı;üne 
haber verilmiştir. 

Enstitünün göoderditi profe
ıörler burada tetkikler yaparak çı-

duvarını iskele ve dekovili ihtiva edecektir. 
D - Fabrikanın bina kısmının azami ağustos 939 ip

tidalarında ve tesisat kısmının nihayet ağustos 939 evahi

rinde tamamen ve bilumum teferruatı ile ikmal edilmit ve 
işler bir halde teslimi ~arttır. 

E - Taliplerin 5 Mayıs 939 tarihine kadar meycut 

projelere uygun olarak tekliflerini birer keşifname ile yal

(*) Bu dövi:ı;in vasati fiatı 

altı günlüktür, 

kanlan ıslak toprağı muayene et- nız bina için veya bina ile beraber tesisat için talip ola• 
on tikten sonra bunun filhakika bam 

petrol olduııu anlaşılmış ve son
daja başlanılmış lir. Borsada kaydsız bazı 

dövizlerin Mart 1939 

ayına ald vasati çek 
fiatları 

100 Danimarka k. 26 46 25 
100 Norveç k. 29 78 50 
100 Finlandiya mrk. 2 61 50 
100 Estonya mrk. 32 55 75 
&00 Rupi 44 3ı 25 

81.1 dövi.ıler B orsadu kayıtlı 

olmadığ.ndan verilen fıatlar Ko
miserJikçe IJır giina teahhüd ve 
mcs'uliyeti tazammum etmez:. _ _,,.,.....,,.. _______ _ 
YUn çileleri hakkında bir 

karar 
Her türlü örıülerde kullanılan 

yün çilelerin gerek tartı, Jıerekıc 

metre itibarile mütemadiyen ek
ıilmesine mukabil, fıatlarıb sabit 
kalması ve hatta bazı ahvalde 

yükselmesi alakadar makamlarm 
nazarı dikkatini celbetmiş ve tet-

kikata batlanmışlı. Yapılan tetki

kat neticesinde yün çilelerinin tar· 
tı ve metreıi sabit kalmak Ü.zere 

tesbıt edilmiştir. Bu husus Tica
ret Odaıı meclisinin bir kararile 
tamamlanacaktır. 

- - -·-----
. Ankara Borsası 

19-4-939 

ÇEKLER 

Loodra 5.93 
Ncvyork 126.7075 
Pariı 3.'S550 
Milaoo 6.6650 
Cenevre 28.4075 
Amsterdam 67.2675 
Berlia 50.1i15 
Brüuel 21.3050 
Ati na 1.0925 
Sof ya 1.56 
Madrit 14.035 
Vartova 23.7875 
Budapeıte ~4.9075 

Bükreş 0.9050 
Bclgrad 2.8925 
Yokobama 3-l.62 
Stokholm 30.55 
Mo,kova :?3.9025 

ESHA \1 ve TAHVİLAT 

Ergani 19.
% 5 1933 H,12:iııe tah\'ili 29.25 
·ı ürk Umum Tiyatro 30.-.... 

tütün gibi maddeleri diğer Balkan ' naat gelmiştir ki ; Almanya mal
memleketlerinden kolaylıkla te· 

1 
ıanmızı almazsa bu mallar cHmi:ı

ıuin edemeyen Almanya, bu gibi de kalacak ve ıahlmayacaktır. 
malları bizden almak mecburiye· I Halbuki Almanların tehrimiz pi· 
tinde bulunduju halde ithalat bü· I yasalarında her günlük vaziyeti 
rolannın takip eltili sistem ile öğrendiklerini ve piyasa haraket
daima pıyasalanmıza kartı souk lerioi günü gününe Berline bildir
davranarak ve alıcı vaziyette gö· diklerini yakinen biliyoruz. 
rünmeyerek veya bizim fıatlanmm İkbsadi Alman ajanlarının bu va
kırarak nazlana nazlana mal al- dideki faaliyetlerini diaer bir ya· 
mak yolunu takip etmit durmuş- zımızda izah edeceğız. 

tur. Tüccarlanmıza da öyle bir ka• L. A. KENBER 

cakların azgari kırk bin liralık betanarme bina inşa etmit 

olduklarına dair ehliyet vesikası, yalnız tesisat için talip 

olacakların da bundan evvel bu gibi işleri liyakatle ifa 
etmiş olduklarına dair Birliğe mukni vesaik ibraz etmele
ri lazımdır. 

F - Projeleri, hususi ve fenni şartaameleri tetkik 

etmek ve fazla izahat almak istiy\mlerin Giresuuda Fın
dık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine mllracaatları 
ilin olunur. 

Eskişehir Belediye Reisliğinden : 

Eskişebirin 1/ 13ü0 ve 1/2500 mikyaslı hilihazır harta

ları üzerinde yapılacak tashibat ile gayrimeskun sahadan 
120 hektarlık bir kısınuı yeniden hartaları alınması İfi ile 
1100 hektara varan 1 /5000 takaumetre umum hartası 7250 
lira muhammen bedelle 8.5.939 güııüııe raslıyan pazartesi 

günü saat 15 e kadar 20 gün müddetle açık eksiltmiye ko

nulmuştur. Tali? olanların şutnamesini parasız almak üıere 
Eskişehir Belediyesi Fen Memurluğuna müracaatleri Ye 545 
lira muvakkat teminatlarile ekıiltmiye a-irebilecekleri ilb 
olunur. 

İzmir Belediyesinden : 

Basmahane istasyonu karşısında bir otobüs durak yeri 

inşası başmuhendislikteki keşif ve şartnamesi açık eluiltme

ye konulmu7tur. Muhammen bedeli 1137 lira 17 kuruı olup 

ihalesi 2~.4 939 salı günü saat 16 dadır. İıtirak edecekler 
85 lira 30 kuruşluk teminat makbuzu ıle encümene gelirler. 

İstanbul Belediyesinden : 

· Keşif bedeli lık teminatı 
Beykozda Ekmekçibayırında yap· 

tırılacak istinad duvarı. 873.88 65,54 
Şehremininde Saraymeydanı ve 
Ayıkfırm sokağı kaldırımının e-

saslı tamiri. 111-4,35 83,58 
Söğüdlüçeşme - Kurbalıdere yo· 

lunun tamiri (bin liralık iş yaptı· 
ğına dair sekiz gün ev yel Nafıa 
Müdürlüğünden ve Ticaret Odasın· 
dan vesika almak.) 1306,42 97,98 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı açık eksilt. 

meye konulmuştur. Keşif evrakile şartnameai LeYuım Mü· 
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u gün ilan olunan Münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracnat yeri 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Fındık kırma fabrikası inş. (temd.) 

20.4.39 da yap. ilan edilen fındık kırma 
Kooperatifi inşası temdit edildi 

Otobüs durak yeri inş. 
Kaldırım ta miri 
istinat duvan tamiri 
Dispanı.er tamiri 
Yerli raf yap. 
Eskışehir halıhazır haritalan tashibatı ve 

yeniden 120 hektarlık harita alınma11 
işi (temd.) 

Beykozda istinat duvarı inşası 
Şehremininde Saraymeydanı ve Ayıkfıno 

ıok. kaldırım tamiri 
Söğütlüçeşme-Kurbağlıdere yolunun tamiri 
Yalova·Karamür.sel yolu üzerinde Sarı Su 

köprüsünün tamiri 
Üsküdar Zührevi Dispanseri bahçesindeki 

garajda tadilat ve ta"mirat 
Harb Akademisi hamam tamiri (tashih) 

Kapalı z. 40000 -

Aç. eks 
Paz. 

" ,, 
" Aç. eks. 

,, 
" 

" Paz. 

Paz. 

1137 17 
335 -
338 -
393 87 

41 O'l 
72.50 -

873 88 
il 14 35 

1306 42 
950 -

948 99 

llAçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt, Hastane Lew. 

85 30 
50 25 
50 70 
59 08 
6 15 

545 -

65 54 
~3 58 

97 98 
142 50 

71 18 

Karadeniz Bölgeıi Fındık Tanın 
Sabş Kooperatifi 

" " 
izmir Belediyesi 
ist. Belediyesi 

" ,, 
" Eskişehir Beled. 

İst. Belediyesi 

" 

" 

" 

" 

İst . Komut. SAK. Fındıklı 

Devai ampul : 2 kal~m Paz. 480 - 72 - f.t. Belediyesi 

Elektrık.Havagazı-Kalorlfer ,tesisat ve malzemesi) 

Temizlik nbırlanndn yap. elektrik tesisatı Paz. 
Dizel motörü 25 beygirlık alternatör komp- Aç. eks. 

le ile teni tablosu ve teferıuab 

212 69 
4150 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Pamu'k Çorap : 3500 çift 
Lastik çizme : 363 çift 
Yataklık izmir dokuması : 

pamuk : 850 k. 
Yatak v" yorgan çarşafı : 
Kapntluk şayak : 40l)() m. 

2000 m.-yerli 

1000 ad. 

Paz. 945 -
Aç. eks. 2359 !SO 

,, 885 -

beb. 1 70 
Kapalı z. ııo.,o -

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Evrak ve defter Paz:. 190-

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

Perde, stor, Korniş v.s. dekorasyon imali 
ve yerlerine vaz'ı 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

25-5-39 da alınacağı ilan edıleu meşe ve 
çam odunu alınmasından sarfınazar edildi 

Müteferrik 

Dilli çıkrıklı toka : 260500 ad. Paz. 
24-5-39 da alınacaiı ilan edilen pulluk 

traktör v.s. zırai aleti alınmuından 

sarfınazar edildi 
Kürek, kazma v.s. 
Demirci ocağı, elektrik makkabı, tar,klı 

çekiç v.s. : 26 kalem 
Künk : 195 ad.-çimento : 50 çuval 
Kum: 7.3,85 m 3 
Buz kalıbı : 200 tane 
Yer lı pamuk (Bak mensucat sütun) 
Kamyonet : 1 adet 
Fotoğraf kağıdı: 12 kalem 
Taktir makinesi tamiri 
Mutabiye : 9 kalem 
Arazöz pompası: 1 ad. depoluk kompreı

sör: 1 ad. 
Kamyon: 2 ad. 

Paz. 
,, 

" ,, 
Aç. eka. 

" Paz. 

Paz. 

. " 

Kapalı z. 

2586 -

51 25 
326 85 

208 2.5 
195 23 

1070 -

13 o -
73 10 

11400 -

Erzak, Zahire Et, Sebze v.s. 

Ekmek bir senelik : 30 t. Kapalı z. 232.50 -

B) Müzayedeler 

Eşyayı beytiye Aç. art. 

31 90 İst. Belediyesi 
Amasya Belediyeıi 

70 -
176 96 
66 38 

127 50 
900 -

GGmr. Muhafaza Gen. Komut lst. 
İst. Belediyesi 

" 
Yükaek Mühendis Mektebi SAK. 
Deniz Lvz. SAK. Kuımpaşa 

28 50 lst. Balediyeai 

194 - Orman Fakültesi Mubayaat Ko
misyonu Başk. 

Çorum Kor. SAK. 

T opbane Lvz. SAK. 
Çorum Vilayeti 

7 69 İat. Belediyesi 
49 03 

31 24 
29 28 
80 25 

• 
,, 
" 
" 

. " 
Ist. Komut. SAK. 

97 50 M. M. V. SAK. 
Selimiye Ask. SAK. 
Ank. Ln. SAK 
Zonguldak Belediyeai 

855 - Yozgat ,, 

1743 75 Gaziantep Mtlddeiumumiliği 

lst. 2 inci İflu Mem. Aksaray, 
Sofular sineması yanında 

Gün Saat 

5-5-39 

25-4-39 16 -
21-4-39 14 30 
21-4-39 14 30 
21-4-39 14 30 
21-4-39 14 30 
8-5-39 15 -

8-5-39 14 30 
8-5-39 14 30 

8-5-39 14 30 
27-4-39 14 30 

8-5-39 14 30 

29-4-39 11 -

21-4-39 14 30 

21-4-39 14 30 
10-5-39 15 -

22-4-39 14 -
8-5-39 14 30 
8-5-39 14 30 

6-5-39 10 -
6-5-39 11 -

21-4-39 14 30 

25-4-39 11 -

24-4-39 15 -

21-4-39 14 30 
21-4-39 14 30 

21-4-39 14 ao 
21-4-39 14 30 
8-5-39 14 30 
8-5-39 14 30 

27-4-39 10 30 
5-5-39 15 -

24-4-39 14 -
21-4-39 14 -
5-5 39 a kadar 

22-5-39 14 -

8-5-39 15 -

22439 12 ~ 

dürlfiğünde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı Dispanseri bahçesindeki garajda !apıJacak tamirat ve tadilat 
vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazıw Mü· 
mektubile beraber 8.5.939 pazartesi günü saat 14,30 ta düdüğünde görülebilir. İbtekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 1 ves~ka ve 71 lira 18 kuru~luk . il~. t~minat makbuz vey~ ~~k-

• • • Keşif bedelı 950 lira olan Yalova • Karamürsel yo. ' t~bıle beraber 8.5.939 pazartesı gunu saat 14,30 da Daımı Kn-

lu üzennde1d ah~ap :Sarı su köprüsünün tii.miri pazarlığa ko· ce!u~m~en~d~e~b~u~lu~n~m~a~lı~d~ır~la~r~·~~~~~~~~~~~~~~~ 
nulmu§tur. Ke§if evrakile ~artndmeıi Levazım Müdürlüğünde Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 
gönllebtlir. lstekıiler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan ba~. 
kil en az SüO liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Vila)etteıı Amasya Belediye Reisliğinden : 

alııcakları vesika ve 939 yılına ait ticaret odası vesikalarile 142 J - Amasya belediyesi elektrik santralına konulmak 
lira 50 .kuruşluk tt: min.~t .~akbuz v.eya mektu~il~ b:ra~er 2'7 I üzere yirmi beş beygir takatinde bir dizel motörü ile kom
nisan 939 perşembe gunu saat 14,30 da D.umı Encumende ple alternatör ve tevzi tablosu ve teferrüatı açık eksiltme 
bulunrnahdırlar. . suretile münakasaya konulmuştur. 

• • • Keşif bedeli 948 lira 99 kuru~ olan ü,küdar Zührevi 2 - Bu grupun muhammen bedeli montaj işleri de da· 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsa 
19.4.93g 

CiNSİ 

Flatlar 
A9ağı 

Kr Pa. 

Butd. yumuıak 5 32 
,, sert 5 -
,, kızılca 5 32 

Arpa yemlik çuvallı - -
,, Anadol dökme 

Cavdar 
Bakla lzmir 4 -
Suaam 

21 IO 

Yukarı 

Kr.Pa. 

5 35 
5 20 

Peynir beyaz taze 
F aaulye çalı 

Nohut kaba 
14 - 14 20 
9-

Kuf1emi çunllı 
İç fıadık Akçekoca 
Tiftik çengelli 

,, mal 

z. yağı yemeklik 
Yapak Auadol 

,, Trakya 
M111r beyaz 

,, sarı 

Peyoir kaşer 
Keçi kılı 
Pamuk 

6-

110 - 113 -
42 - 45 -

63 20 

5\ 20 53 -

Butday 
Un 

, Gelen 

Arpa 
Mercimek 
Faaulye 
Nohut 
B. peynir 
z. ya&ı 
Yapak 
Kepek 
Mıaır 

Afyon 
Tıftik 

Giden 

iç fındık 
Yapak 
B. peynir / 

Dıt Flatl•' 
Butday : Liverpul 

• ŞikajO 
,, Viaipek 

Arpa An ver• 
M111r Londra 
Keten T.: ,, 
Fındık G.: Hamburı 

• L.: 

lstanbul Merkez HAii Yaş Sebze "' 
Meyve flatları 

18.4.939 -

Sakız kabağı kilo 50 60, 
Yer fasulyesi ,, 6ü 70, 
Ayte kadın faa. ,, 100 
Domatea kır ,, 80 
Patlıcan ,, 
Bakla ,, U 1.3, 
Araka " IO 13, 
Bezelye ,, 10 15, 
Par.,a ,, 1,50 2,50 
Iapanak ,, 2 3, 
Havuç ,, 4 5, 
Taze yaprak ,, 20 25, 
Hıyar ,, SU 
Kereviz kök ,, 4 5, 

,, yaprak demet 2,5U 3, 
Enıınar adet 5 10, 
Karnabahar " la 22, 

" küçük ,, 6 
Marul ,, 2 3, 
Yeşil ulata 100 25 5U, 
Pancar demet 2,503, 

Maydonoz ,, -,40-,60 

Dereotü ,, -,50 - ,75 
Kırmızı turp 

" -,75 1, 

Taze •oğaa 
,, aarmısak ,, 

Elma Amaaya kılo 
,, Am. Çür. ,, 
,. Ft:rık ,, 
,, İnebolu ,, 

Kestane 
Muz yerli ,, 

• ecnebi ,, ~ 
Malta eriti ,, rJ 
Çilek Eretli • 1;, 
Ecnebi lımon lOCI ad• 
Poıt. Dörtyol 80 p-"' r/, ~ 

" " 100 " .,, 
• ,, 150 ,, JP. 

,, Alanya 80 ,, ~ • 
,, " 1 0() ,, 'I' 

,, ,. Çürük ,, ~I ~. 
,, Rize 80 baj' , 'il 

,, n 100 ,, ~ ~· 
n ., Çürük ,, #, 1 

Merain yaf. 120 uod· #, ~ -
" ,, 160 ,, ,ı 1 
• " 200 büyülı 1 
" " 200 küçülı 1 

İstanbul Belediyesind! 
Mubam. b· 1 '~ 

Yollar tamirinde kullaoılmak üın lüzumu 51 2b 
olan kürek, kazma ve saire 

Halıer idaresi için lü:aumu olan Elektrik 326 85 
makkabı, demırci ocatı Balyos; taraklı 
çekiç ve saire ~ibi ı6 kalem malzchle 

Mecralar için lüzumu olan 195 adet küak 208 25 
ve 50 çuval çimento , 

Eyüp Şubeai dahıliodeki yollar için 7.i,83 195 23 
metre mikabi kapança veya Yalova 
kumu 

Kumkapıda Nışaııca yokuşunun adı kal- 335 -
dırım ttAmiri 

Arnavut köyünde Set (Dülkaciar oiulları) 4\38 -
•okıaj'ında ••tin.at duvarı t.amiri 

Cıoci Temi:ılık ablrlarıod.t yapılacak 218 69 
.li.lektrık teaisatı 

Kartal kazası .Samandıra nahiyHi dis- 39.1 87 
pan•erindo yapılacak tamirat 

Haa~ki HaHaııcaıne lüzumu olan iki ka- 480 -
leıu devai Ampul 

Köycihük bürosu için ısteoilen matbu ev- 190 -
rak ve defler 

Kimyahaue için yapılacak yerli raf 41 Ol tJ 1 
Yukarda ketif veya tahmin bedelleri yazılı ifl. 

rı pazarlığa konulmu,lur. Keşif enakiJe ıartnadleı• 
kaleminde görülebiıir. istekliler hizalarında göıteril'/ 
makbuz. veya mektubile beraber 21.4.93~ euaı• 
14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

------~ PW - ~, 
hil olmak üzer~ dört bin yüz elli ve montaj iılet• 
mak üzere liç bin beş yiız etli liradır. ~ 

3- Talipler montaj işlerini deruhdo etoıe 
memekte ve tenzilatı ona göre yapmakta aıub' 

4 - Muvakkat teminat muhammen bedeliJJ 
buçuğu nisbetinde verilecektir. ,~ 

5 - Keıifname ve fenni şartnamelerle oıU" 
tnamenin _suretleri arzu edenlere bedelıiz olarıa~f 

6-lbale 10 Mayı& 1939 tarihine müsadı 
günü saat on beşde Amasya belediyesi da;mi eD' 
zorunda yapılacaktır. 

0
&1 

7 - Talip olanların ihale günü belediy• ' 
açık münakasaya iıtirak etmeleri ilin olunur. 
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lllrtik Muhafaza Genel Komutanlık İstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

"-t l - 3500 çift pamuk çorabnı 22.4.939 cumarteıi günli 
~ l de pazarlığı yapdacaktı r. 

l\d - Tasınlaumıi tutan 945 lira ilk temiaatı da 70 li-
ır. Nümune evsaf komisyondadır. 
~~ - İsteklilerin kanuni vesikalarile ve .ilk teminat 
t~ı~ 'lldarile Galata eski ithalat gümrüğündekı komisyona 
.,.ele· n. 

• • • 
t1 ~atnk Ye yorgan çarşafı alınacaktır : Bak Yüksek Mühen
~ebi SAK illn]arına. 

Müte a hhi t lerin Takvimi 

Cama 21.4.939 

Sehıı:e ve ••yve bali ioş. (İzmir Beled.) No 902 
Latıma iot• ( ., . ,, ) No IOll 
lcafaiye aantral biauı tamiri (l•mlr Beled.) No 1021 
Şoae btmiri ( ,, ) No 10'21 
Köm6r ( ,, ,, ) No 1021 
Yanrın aondurme Lenzımı Te kamyon (lnbiıarlar U. Müd.) No 1014 
Teknik aleti ( n ,, ,, ) No 1026 
Sarı toz yaldız ( ,, ,, ,, ) No 1032 
Parke tamiri (İzmir Beled) No 1014 
Hanııar int• (M. M. V.) No 1017 
Hükumet konatı tamiri (Kayaeri Nafıa Möd.) No 1017 

\Dev:ımı 4 ünciı ıayfada) 

1- Babaeskide şartname ve plinı mucibince yaptırıla 
cak Barut deposu kultıbesi inşaatı "her iki iş birden,, açık 
ekıiltmeye konmuştur. 

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

111- Eksiltme 26.4.939 Çarşamba günü saat 16 da Ka· 
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde 
sözü geçen Şube ile Edirne Başmüdürlüğünden ve Babaeıki 
Memurluğundan alınabilir. 

~~ 
~~ 
1 Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan Teıaik 
ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte ekailtme için tayin 
olunan giln ve saatte mexkt\r Komisyona gelmeleri illıı o· 
lonur. t2383) 3-4 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Q l -1 l.IV.939 tarihinde ihale edileceği ilAn edilen 300 
sarı toz yaldız ihale edilmediğinrl~n eksiltmesi şnaiti sa 
dairesinde 10 gün müddetle tem dit cdilmittir. 
2- Muhammen hede) 345 lira teminatı 25,87 liradır. 
3 - Ek ilimP. 2 l.IV .9:~9 cuma günü saat 15 te Kııbata~ta 
:ıuı şubebi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapıla. 
r. 

l'jtnnbul Komutanlığı Sııtınalma Koıni1tyoun<lnn : 

, 10 kalem b11kım müstehlik malzemesi l'!&tın alınacak lır 
~1~ 1tı _24 nisan ~39 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
'- ılerınin belli gün ve saatte Fınd ıklıda Komutanhk Satı· 
a Komisyonuna gelmeleri. 

'4 '' * l 2 kelem talim ve terbiye malzemesi satın alınacaktır. 
~~'1tı 2.ı nb.an 939 pazarte11i günü saat 10 da yspılacaktır. 

lııı ılerinin belli gün ve saatte Fır dıklıdu Komut.tnlık Satı 
' komisyonuna gelmeleri. 

tq •', 4 kalem talim ve terlıiy~ ınalıP.ruesi satırı alınucakttr. 
t.rlıtı 25 nisan 9~9 salt gı.inü Sl'lllt 10 da vapılacaktır. İstr.k-
lıı" • 

ltı belli ~ün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalına 
1
'Y0nuna gel nıeleri. 

"-~ttj Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sabnalma 
Komisyonundan : 

l' ahınin edilen bedeli 10.500 lira olan 15 ton Bohça· 
'-çın Askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez sa· 
ı' komisyonunca 5.6.930 pazartesi günü saat 15 de 

• 
1 ıarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 

1')ondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 787 

1 So kuruşu havi teklif mektuplarını mezkrır günde sa-
4 e kadar komiıyona vermeleri ve kendilerinin de 
'-Yılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko· 

0"cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol
"111a dair Ticaret odası vesikasiyle mezkür· gün ve 
~ komisyona müracaatları. 
~ 

' • 18.5.939 perşembe günü saat l o te kapalı zarfla 
tdileceği ilan edilen 15 ton Bohçalık saçm fenni 
llıtıinde değişiklik yapıldığından bu malzeme hak-

S-6. lllezkür günlerde:çıkan ilanların hükihwıüz olduğu 

1~39 pazartesi iÜnü saat 15 te kapalı zarfla ihale e
~~r ır. 

I lj ~.'" ~ :;e:~:::~,:;~:;:::,~::i::.~n:•,~~:~nıeıı he· 

l.10() lira olup ilk teminat miktarı 97 lira 50 kurutjtıır. 
t S ......_ Açık f"ksiltme~i 5.5.939 cuma günü saat J 5 de Ve· 
a 11hnaJma komisyonunda yapılacaktır. 
......_Şartname ve listesi her gön .komisyou<la göıült!Lilir. 

~ll~ra Levazım Amirliji Satınalma Komiıyonuadan : 
~· cina Ye miktarları yazılı 9 kalem mutabiye pazarlıkla 

l'1i •.kbr. • ... 
Pltrın 21.4.939 cuma günü aaat 14 te Ankara Lv. amırlıği 

~- " . 1 l . t· oanayonuna ge me erı. 
~~ Ad~ ........ _ 

~ - -- -- -- - - --- --
'r')'be•t 
\J"' lı:aatek 
~-.. (ip) 
~ ilolan 
~bre 
ı: il• beraber ip yu• 

> batlıtı 
""''-c' 
' ı.r yular sapı 
~h leınizleme demiri 

ht Jular 

214 
62 

276 metre 
39 

121 

82 
12 
2 

11 

~ Zonguldak Belediyesinden : 

~h:•~ları sulamak için santrifujlu bir arazö.ı pocnpaı~ i~e 
'~l9 ıçio bir depolu kompresör alınacaktır. İstekhlerın 
tt ~ ltribine musadif cuma güniıne kadar teklif yapabilmek 

Orı~uldak Belediyesinden oartoame iıtemeleıi il4n o-

Kırklareli Tümen Satınalnıa Komisyonundan : 

Kırklareli aıkfri hastanesinin ihtiyacı için 30000 kılo yo
Rur\ kapalı zartla Lksi.tmeye kouulrııuşt ır. Kilo~unun muham
men fiaıı lJ kuruş iJk teminatı 292 lira 50 kuruştur. İhaJe 
ıi 10/5/':139 çarşamba güı:ü ı.aat 16 dadır. Şaıtuamcsi Kırkla

relinde komisyonda örülebilır Talip!erin teminat ve t~klif
le-rini havı ztırtlnrmı hel1i giin ve saatten en az bir saat eneli· 
ne kadar Kırklarelinde tüm satınalnıa komisyonuna vermeleri· 

Gi:imrfik Muhafaza Genel Kom. İstanbul S. A. Ko. dan: 

Kuru taaulyr. 
Şeker 

Çay 
Pirin~ 

Kilo Muham. llk tem. Eksiltme gün ve saatı 

12600 
8000 
300 

800f> 

Lira 
2000 
2140 
1110 
22CO 

150 
161 
84 

165 

21.4.939 r.uma 10 

" 
" ,, 

" 
ll 
15 
15 50 

l -Gümrük muhafaza genel komutaııhğı ihtiyacı ıçın yu
karıda cins ve miktarı yazılı erzak pıızarhkla satın alınacaktır· 

2 - Evsaf Vf! şartnameler ve nümuoeler komis yoodadır. 
Görülebilir. 

3 - isteklilerin ilk teminat makhudarile gün V\1 saatin
de Galatııda eski ithalAt gümrü~iiadeki komi~yona g~lmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

İstanbul Komutan lığı birlikleri hayvanatı için 74 ton sa
man satın alınacaktır. Pazarlığı 22 nisan 939 cnmnrtesi gunu 
saat 10,30 da yapılncq ktır. t~teklilerinin hl"lli gün ve saatte 
Fındıklırla Komutaııhk Satınalma komisyonuna gelme'eri. 

•.., • Komutaıılığa bağlı birlikler İ-iİıı şerai t i evsafı d~hilin

de 15,000 kilo Lulg ııı saıın ~ lınacaktır . Pazaılığı 25 ıı i~an 939 
!ah günü saat 11 de ya p!lecakıır. isteklilerinin bcHi gün ve 

Cinıi 

Yangın sön· 
dürme leva
.11mı 

Yangın tu
lumbası 
Hortum 

" ,, 
Yangın sön
dürme aleti 

Miktarı 

13 kalem 

5 adet 

400 metre 

34 " 
455 " 
105 adet 

Kum torbaaı 64 ,. 
Yangın eczası 95 ,, 

••• 
Muh. bed. % 1,5 te. 

li. ku. li. ku. 

614 .92 46 13 

595 .- 44 62 

874 .16 

671 .50 l)() 36 

1383 .90 103 74 

Eksiltme 
ıekli aaatı 

aç. eka. 14 

,. 16,30 

,. 13,50 

" 
16,30 

" 
1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak olan Yu

karda miktarı yaı:ılı yangın ıandürme leTaıımı laiıalarında 
gösterilen usullerle eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, ekailt
me saatleri hizalarında gösterilmiıtir. 

111 - Eksiltme 2/V/939 salı gllnü Kabataıda Levuım 
Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartname ve listeler her giln sözü geçen Şabeden 
paraıız alınabilir. 

V - lıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıa· 
atte % 1,5 güvenme paralarile mezkrır Komisyona gelme-
leri (2586) 2-4 

saatte Fındıklıda Komutaıılık: S;ıtıoalma komisyonuna gelmeleri. .......... Muhammen bedeli 1267 liar 70 kurut olan 443 kilo ambalaj 
••L2±!!'!!!~-!I'!!. !!'!!!!!~--~!'!!!""'~~~, !!!!!!!miii!!'!iii'!!~!i!iiiıiiiiııilı~ııııiiiıı~~~,~~,WFE~~ ıicjmi 250 kilo İngiliz sicimi 401 kilo muhtelif kalınlıkta keouir 

ıstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
1 

ip ve 113 kilo katranlı kenevir ip 5.5.1939 Cuma ıünü ıaat (10,30) 
on buçukla Haydarpaşada gar binaaındaki aatın alma komiıyonu 

Eksiltme Komisyonundan : tarafından açık eksiltme uaulile aahn alınacakbr. 
Bu işe girmek iıteyenlerin kanunun tayin ettiti vHaik ve 95 

lira 8 kurutluk muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme filntl ,.... 
tine kadar komiıyona müracaatlan lhımdır. 

Leyli tıp talebe yurdu için 2600 metre elbiııelik ve 1100 metre 
paltoluk kumaş kapala zarfta ekıiltmeye konulmuttur. 

Bu ite ait f&rlnameler Haydarpata gar binaaındaki 11.omi•yoa l - Ek.iltme 26.4.939 çartamba günü aaat 15,30 da Caiİalofı· 
landa Sıhhat ve İçtimai Muannet Müdürlütü binaaında kurulu Ko
miıyonda yapılacaktır. 

tarafından parasız olarak dafıblmaktadır. (2605) 2-4 

il - Mubamm~n fiat : Paltoluk kumatın metresi 550 kurutlur 
Elbiselik kumaşın ,, 450 

" ili - Muvakkat garanti 1331 lira Z5 kuruş. 
lV - İıtekliler .şartname ve oümuneyi her gün Fuat paşa tür

beai kartıaında Leyli bp talebe yurdu merkezinde görebilirler. 
V - İatekliler 1939 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeler muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflannı ihale aaatinden 
bir saat evvel makbuz mukabili Komisyona vermeleri. (2379) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

Mektebimiz pansiyon ihtiyacı için ayna eb 'al ve enafta bin a
det yatak ve yorgan çarşafı alınacakt ır. Beher çarşafın muhammen 
bedeli 170 kuruş ve ilk teminatı 127,50 liradır. Eluiltmui 6.5.639 

' 

Hristo Papazoğlu 
Dlklf Maklnaları Deposu 

latanbul, Fincancılar Yokutu, No. 28 

Her nevi Dikiş, Nakış ve Kasnak makınalarını, 
iynelerini ve diger bütün aksamını en müıtait şart ve 

f ıatlarle müessesemizde bulursunuz. 

tarihine raallıyan cumartesi ııünü saat 1 O da Gümüşsuyunda Yük- il lll l lllll lll l il lll l lll il llll illi lll lll 11111111111111111111111111111111111111 
sek Mühendis Mektebi binaaı dahilinde toplanan Sahnalma Komis- -
yonunda yapılacaktır. E 

Şartnıı:mesini görmek isteyenlerin her giln ve eksiltmeye gire
ceklerin belli iÜn Ye aaatte konıiayonda hazır bulunmaları ilio o- ;: 
lunur. (2680) 1-4 :: 

' ; ... ' ~\i:''l~···/•.f., ·" . . " ~~ 
~"K · . . lf< •--'~ , r ,ı'f 

. . ;"6.ŞM~N-'s-ö:NER1· 
~J,;._; :~~ı,ıarı. Bel ao~uklu~u · 
:·. Hiuitalıkları MUtehass••• 
i ·~$1itc~d tnm"f1ly dursfl No. B 
• ı·1'aQ ;fotoğra~hanesioe bitlfik 

''. .~t 10 dan 20 :re kaclu . 

&Bütünm Müteahhıtler 

M ü N A K A S A'Y 1 
"Okur ve t;°kip ederi;; 

Çünkü bu Gazele 
onlann en emin rehberidi 

TT 

------
---

----.. ------------

-
Mektep ve Hastanelerin 1 

-ihtiyacı olan Bat- ~ 

taniye, Yatak, i 
Yorgan, Çarşaf~ 

ve Havlulan : 
İstanbul, Sultan Hamam 

(Tel. 20625) 

ve Beyoğlu, istiklal caddesi No. 376 (Tel. 400(17) 

B U R S A P AZ A R 1 H A S A N H U S N U 
de arayınız ••• 

-------------------------------imtiyaz aahibi ve ya:ı.ı işleri Direktörü : İamail Girit 

Batıldıtı yar : Merkez Baaımevi, Galata i'ıııııııııııtıııııı11111111111111111111111111.1ııııııııııııııııııııııııııııııii 
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a ı·Admini::ılration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d'adjudicat. eıtimatif 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proviıoire 

Lieu d'adjudicetion et du 

Cabier deı Cbari" .. 

Con•tructlona - R6par•tlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel de Conatructlon-Cartographl• 

Jours Heures 

Conıtr. fabrique pouı caHer le1 noi11et
tea (aj.) 

Pli caeb 40000 - Union Cooperative Vente Noi1ettea 5-0-39 
Gireson 

L'adjudieation du 204.39 conc•rnat la 
conıtr. d'une fabrique pour caaser lea 
lea noiıettea i. ete ajournee 

Conıtr. lif'u d'arret d'autobus 
Rep. pave• 
Rep. wur ıoulainement 
Repar. dııpenaair~ 
Conıtr. etagerea 
Rectificatiou carte1 etat actuel Eskişehir 

et dre11emeotnouv. carte de l~O hec
tarea (aj.) 

Conıtr. mur ıoutainement a Beykoz 
Repar. paveı rue Ayıkfann et Saraymey

dauı i Şehremioı 

Repar. route Sötiltlüçefme-Kurbatalıdere 
Repar. poot Sarı Su ıur route Yalova

Karamür&el 

Publique 
Gre il gre 

" 
" 
" Publique 

" ,, 

" Gre a ıre 

,, 

1137 17 
335-
338-
393 87 
41 00 

7250 -

873 88 
1114 35 

1306 ~2 
950 -

948 99 

t45 30 
50 25 
50 70 
59 08 
6 15 

545 -

65 54 
83 58 

97 98 
142 50 

71 18 

" 

Munieip. lzmir 
Com. Perm. Municip . lst. 

" " 
" . " 

Municip. Eıkitehir 

Com. Perm. Municip. İıt. 

" " 

,, 
• • 
,, 

" 

" 

25-4-39 16 -
21-4-39 14 30 
21-4-39 14 30 
21-4-39 14 30 
21-4-39 14 30 
8-5-39 15 -

8-0-39 14 30 
8-5-39 14 30 

g.5.39 14 30 
27-4-39 14 30 

8-0-39 14 30 Modif. et repar garage ıiı danı jardia 
Dispenaaire Malad. vener. Üı.küdar 

Repar. bain a la bit. Aeademie de guer
re (rectif.) 

Com. Aeb. Co:nm. Milit. bt. Fındıklı 29-4-39 11 -

Produlte Ch1mlquee et Ph11rmaceutlques·ln•truments Sanltalres-Fournlture pour Hopltaua 
------~ -- ----- __.._ ... - - ---- ..........___ .-... -- .... . .. , 
Ampoule1 medicalea : 2 lotı Gr6 i ıre 480 - 72 - Com. Perm. Municip. İ.tt. 

Electrlclt6-Gaz-Cheuffage Central (lnstallatlon et M•t•rlel) __ , 
lnıtall. eleetr. aux eeuriea du Sce de Gre' a ar_.. 212 69 31 90 C P M · · ı· t • c: om. erm. unıeıp. ı . 

Proprete 
Moteur die1el 25 <;.V. alteroateur eom- Publique 4150 - l\1unicip. Amuya 

plet et tableau de diıtribution avec 
aece11oire1 

Hablllem nt - Chauesure• - Tlesus - Culr• 

Chau11ettea en colon : 3500 paıreıa 
Botteı en eaoutchoue: 363 paıreı 
Etofte d 'lzmir pour ınatelas : 2000 m. - eo

too iodiııeue : 850 k. 
Drapı de ht et de eouverture : 1000 p. 
Serge pour c.ıpoteı : 4000 m. 

Gre i gre 
Publique 

Pı i caeb. 

9-15 
2359 50 
885-

la p. 1 10 
12000 -

70 -
176 96 
66 38 

129 50 
900 -

Com. Aeb. Surveil. Douan. İ.t. 
Com. Perm. Municip. ist. 

" " 
Com. Acb. Ecole lng. Gümüşıuyu 
Com. Ach. Jot. Marit. Kaıımpafa 

21-4-39 14 30 

21-4-39 14 30 

10-5-39 15 -

22-4-39 11 -
8-5-39 14 30 
8-5-39 14 30 

6-5-39 10 -
6-5-39 11 -

Ameublem unt pour Habltallon et Bure11ux - Taplsserl• ete. 

Rideaux, ıtorea, eorniebea et autreı de
corationı et instal. 

Trevaux d'lmprlmerle - P11peterle 

Regiıtreı et imprimes 

Combustlble Carburant - Hullee 

L'adjudicaıion qui devait avoir lieu le 
2.l-5-39 pour l'acbat de boiı de ebene 
a ete aı:ınulee 

Dl ver• 

Bouelu : 260500 P• 
L 0adjudıealıon qui dev ait avoir lieu le 

24-5-39 pour l"achat de tracteurı, cbar
rueı et autraa maebinea agricolea a 
ete •nnulee 

Camiou: 2 p. 
Pclleı, piocbeı ete. 
Foyer de forıeron, foreuıe electr., nıar-

teau ele. : 26 lotı 
Tuyau en lerre : 195 p. - ciment: 50 ıaca 
Sabte : 7.i,85 m3 
Calibreıı pour glaee : 200 p. 
Coton indigeoe (Voir Tiaauı) 
Cı&mioonette : 1 P· 
Papier pbotobro.ıphique : 12 lotı 
Repar. m cbiııe ditttillerie 
Arliclcı de ccllerıe : 9 lots 
Pompe arroıeu'e : 1 p . - compre11euı et 

Clepôt: 1 p. 

Provlalone 

PaiD: iO t . · 

- ..... 

Gre i gre 

Gre a ıır' 

Pli caeb. 
Gre i gre 

,, 

" 
" Publique 

• 
Gre a 2"' 

Gri a gr' 

Pli cacb. 

2586 -

190 -

11.COO -
51 25 

326 85 

208 25 
195 23 

1070 -

1300 -
73 10 

23250 -

194 - Preıid. Com. Acbat Facult~ Forib 25-4-39 il -

28 50 Com. Perm. Municip. İıt. 21-4-39 •• 30 

855 -
7 69 

49 03 

il 24 
29 28 
80 25 

97 50 

1743 75 

Com. Ach. Corpı Armce Çorum 

Cooı. Acb. Iııt. T opbane 
Vil. Çorum 

24-4-39 15 -

Municip. Y ozıad 
Com. Perm. Municip. İıt. 

" " 

22·5-39 14 -
214-39 14 30 
21-4-39 14 30 

" " 
" 

,, 

" " 
" " 

31-4-39 
21-4-39 
s.5-39 
8-5-39 

Com. Aeh. Comm. Milit. lıt. Fındıklı 21·4-39 
Com Acb. Mini.st. Def. Nat. Ank. 5-5-J9 
Com. Ach. Milit. Selimiye 24-4-.i9 
Com. Acb. lnt. Ankara 21-4-39 
Municip. Zonıuldak juıqu' au 5-5-39 

14 30 
•• 30 
14 80 
14 30 
lO 30 
15 -
14 -
14 -

Procureur GtD. GaıiaDt•p 8-W9 15 -

VIS OFFICIE~ 
1 

De l' Administration Generale des Cbe 
de fer et des Ports de l'Etat Turc 

. ~~ Des aciers pour ressorlt:, c1es conduites 2 
freins et des elemtııts sun:hauffeur::, formant ı·ohj·eı de 

. • t' 
et dont les valeunı eHtimativcs et garant\Cs p:ovıso~,1 
indiquees ci-bas seront achetes ~eparement par voie 

5 
~ 

cati'>n '-OUS pli cachete le Vendrcdı 2 Juin 1939 a l· ~ 
au Jocal de rAdınini tration Generale a Ankara. eıır' İrıi 

Ceux 4ui <h..,:-iıent y prt-udrP parl cioıvrnt ıt: 11 • c 1 
Presidence de h Commission le jour de l'adjudic&~~ 
qu'a 14 h. 30 leurs otfres. les garantieı:s provisoiae~ 1 

ci-bas ~t ı~s cntitir.at c xiges par la loi. 1, l.;ı 
Le~ cahins rlfs dıar,?;e. sont distribues gratuile ~ \; 

A nknra p3r iP. ServicP rle A pproviı:fonnf'nıents t t B 2) 
paşa pıır le Bureau de Reception. (2580) V 
No. de M a t e r i e l Valeur 

füte 

1 Ari~rb pour re~ :::orts (91 ,5 T.) 
2 Comluites d'aır pour trnir.ıs 

et elements surchauffeurs 
(5900 et 150 pieces respP.c
tivement) 

Veodredi 21.4.939 

estima. 
Ltqs. 

12.900 

3.500 

Cooıtr. halle legumcs et fruita \Münicip. lzmir) No 992 
Conıtr. canaliution ( ,, ,, ) No 1021 
Rtpar. batisae ctnlrale ınpeura pompierı (Municip. Jıo>İ'~ 

,, cbau&1ee ( ,, ,, 
Cbubon ( n n 
Materid pour extinelion d'incendie et camion (Dir. Gell' 

No 1014 
lnıtrument tteboique (Di ... G,n , Monop.) No 1026 
Dorure jauoe en poudre (Dir. Gen. Mon.) No 1032 
Repar. parquets (Municip. lzmirJ 1014 
Conıtr. hangar (Min. Def. Nat.) No 1017 
Repar. ·konak srouvernemental (Dir. Trav. Pub. Kayıeri) 
Plomb (Fabr. Mil.) No 1017 ol• 
Cnoutchouc pour roues des ••oitures (Mnnieip. lıt) No ~ı9 
Fer corntere ete. ( " ,, ) No 1 
Mesure de poidı (Ch. Fer Etat) No 1012 
Eerouı et tamiı ( " ,, n J No 1019 
Cooıtr. ebau111ee (Muoicıp. lst.) No 1019 

,, fonuementı batiı;se centrale (Municip. 
Coke (lotend lzmir) No 1021 
• Decombrea de batıase (Municip. Ank ) No 1024 
lmpreasioo quittancea l ,, " ) No 1026 ~ 
Conıtr. fonlaine (Munıcip. Gıre1on) No 1026 
• Macbıne a !lcıer (Bur Executıf Üsküdar) No 1028 
Pote~ux telegr&ıp aique11 (PT f. Balıkeıir) No 1028 
C~arbon .t~ut v~ ı ant (?iv. Edirae) No 10'28 ~~ 
Repar. baba1e ecole \fü:ole Normale Jcuıı ı·ı Fillu ı.t.) . I . Automobile eamelole (Vıl. Kayıerı) No 1028 f 
loı lal. ligne .. erieone electr. (Command G~n. Prol· ' 

No J032 ~ 
' Herıcob Hcı, ıucrc, the et riz (Coınmaod. Gen. sıır 

lst.) No 1032 
Repar. machioc petriHaıe (Com. Ach. Mil. Selimiye) f'l" 
__ _,, __ __, __ _..........,._,...._. ________________ .._ __ 

(3 ncü sayfadan devam) 
Kuışun \Aık. Fıabrikalar) No 1017 
Araba tekerlekleri için li!tik (İst. Belcd.) 'No 1012 

Koıebent demir v. •· ( ,. ,, ) No 1019 
Dirhem (D. D. Y.) No 1012 
Cıvata ve kalbur (D. D. Y.) No 1019 
Şoıe inş . tİst. Beled) No 1019 
Santral binuı ~emelleri inş. (Karacabey Beled.) No ıoı9 
Kok kömürü (lzmir Lvz.) No 1021 
• Bina aokazı (Ank. Beled.) No IO'M 
Vezne mııkbusu (,, " ) No 1026 
Çeşme ioş. (Gireı;;oıı B~led.) No 1026 
• Bıçkı makinesi lÜsküdar İcra Mem.) No 1028 
Telgraf dircti (Balıkesir PTT.) No 1028 
Tüvenan körııürü (Ediroe Tümeni) No 1028 
Okul binaBı tamiri \İst. Kız Ötretmen okulu) No ıozS 
* Hurda otomobili (Kayseri Valiyeti) No 1028 J'" 
Elektrik Y~ havai teıiıatı (Orınao Koruma Geo• 
~I~ ~ 

K. fasulye, ,eker, çay ve pirinç (Gümrük Muhıbı• 
lıt.) No 1032 ) f" 

Hamur yuıurmn makiaeıi tamiri (Selimiye Aık. S.4"' 


