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üteahhitlerin Mesleki Organıdır Tüccarların ve 

~Yrupa ile İktisadi 
Münasebetlerimiz 

y 2 

ilı~~llıı Al~~nya ile iktisadi mübadelenin te
~a edece~ menafi yurdumuza büyük bir 
~ ~anç getıremez. Türkiye ihraç mahsulle 
·•tıın .. h. b. -
dil • mu ım ır kısmını cihan piyasaların-

ıstıkrarlı bir şekilde müşterileudir
tlıek lazımdır. Cihan piyasaları ara
sında Amerikayı göz önünde tutma
lıdır. Esasen yeni Amerikan anlaş
uıası d_a. bu önemli gayeye var-

mak ıçın atılmış ilk adımdir. 

* A * • 
., ~Qı•tıy • 

Grıc· a pıyasaları heaabına ld i r.HGlıtumet bu noktayı ehemmiyet· 
~ lıtt J •ye mallarının iıtoklanna t tk·k d 
.~11ht erde ne gibi mallar bu- e" ~ 1 

• e erek vapur siparişinin 
~)et ~u, ilk açılan piyasalann !°u?~m bır kısmını geri almıt ve 
.'I "• t b ddü)lt logılız guruplanna vermictir. \ , d· e e ım, fiatfark- Al Y 

~' ıt•r meml~ketlere aatılan manyadan gelenler Alman 
\ttk·~e kalitHini a-iinü gfiııü· fa~ri~al nnın ellerinde bÖyük de
'lt •it ve tesbit ederek Alman mır ııtoklan bulunmadığım hatt.i 
ltı~tıı h8h ... r1 ... _.ı__ -:--.! - .. bü.tiin ~lpıanvada, ş«••IA"'• , •.. 8 _ı 

lballarımızı ıalan mues• çit yerlerinin, pencere ve knpılarııı 
~;le daimi temaılannı gayıp demir paı maklıkları hep söküle
"- tn iki memleket araaında rek demir aanayii fabrikalarıoa ve· 'di llluhbirliklerini yapmıt· rilmit olduğunu ıöyleyörler. 
~ • Uzun yılların teıiri altında ok· 
~ llluhbirlerin bildirdikleri ıitlete11 demirlerin hamırmdan imal 
'~t bır hafta ıonra Alman itha· edilecek demir malzemenin ve demir 
~ tolan aynen tüccarlarımıza masnuahn ne kadar aağlam ola
\tı;ı 'derek rakipıiz kalan mal- bilectği izahtan vareıtedir. 
\~tı İıtedilderifiatlarla almakta İtle bunun gibi daha bir çok 

t; •tınitlerdi. sanayiin ham maddelerinin kali• 
' ~lblllcika Almanyaya ihraç et· te itibarile yitksek olmamasından 

\ ~ lllallann kıymet ve mik· dolayı ınanıal~t ve maanuahnın 
\ •tile en batta bulunması da yüksek kaliteli olmaıına imkin 
~~ Piyaaalaramııı Alman piya· tesavvur edilememektedir. 
~Ilı daima kartılıklı ve devam· Bizim için en 11tlam yol dün
~ ~''-ıelelere nvketmittir. Fa- ya piyaaalaıını tutabilmektir. İspa11-
\1tı 11a1anyanın iktiaadi menafi yada gel.acek seneden itibar n fm~ 
"ıı tlınek makaadile konııula- dık ve ceviz ihracata başlayacak
~~ :"•tiıine ve daha ileri gide· tar. Şu hal Je merkezi Avrupa gu· 
~ 1°taı4ulanmııın araziıine ya- rupuna merbut olan İspanyanın 
~~·it . ·ı b ~~ ııtemeıi ve bo gaye ı e yetiştirdiği u maddeler bizim ce· 
~ ~ İ nufuz maotakalan tesiıi viz ve fındıklarımıza tercihen ah· 
i'ııclt '~vetli tc,kilita ve propa· nacak ve bize. rakip olacaktır. 
~ ~ 1•ra fazla ehemmiyet verme· Naı enciye meyvaları, zeytin ve 
\ 'ıtıleketimiz malh.nnı iıtikbal zeytin yat gibi az çok kolonyal 

1 ~•tiyellerini 1araabilecek ne · sayılabilen bir çok malııulitı bu· 
~t •erebilir. radan ve diğer nufuz mmtaka•a

~' ' bun11a için dir ki, Tilrkiye rıodan temin edebilecek olan Al· 
'ıb~t lllıavazeneıini •aramayacak manya ve müttefikleri bizim mal· 
\ •rio alıomaaı zarureti var· larımıza pekte talip olmayacak
'~1 l'Grkiye için diğer bütün lardar. 
ı ... •le Cihan piyaularında iyi bir mev· 
'"~U . d piyaaalanndan mümkün ki tutmak için bu )Jİyasaların ihti· 
)~ dıti kadar ienif ölçüde pi-
llt, ltıe•kilerloi tutmak liaımie· yacını Te fiat tehavvOlatını kolla
l · h yarak btltün ihraç mallarımızı teş· 
'l'ıtıL Qu mevkilerde ıtaodardh, 
ııı. .• "ol kilitlandırma ve standartlaıtırına 
ı"lL edilmlf, 7ükıek kaliteli 
l · "ta uıullerile hazırlanmak lazım gelir. 
°'lıı .. taııa daima iatekli nziyette B.lh ht l'f 'b ti 1 . '"'bil ı·d· ı a11a mu e ı ı racat p erı• 

~ ille ı ır. . 1 , . h 1 f l k ı.. "lıaı mn attı aa masra ıanoa aza tma 
~ anyanın daha bir müddet ıureUle dig'~ m~mleketler mahıul· 
~\tdı lGrkiye mallarına ihtiyacı lerine rekab~t temini zarureti var· 
~"- '· Fakat bu ihtiyaç iktiıadi ı dar. 
°'\111' llııntakalannın Almanya pı- } Bunun için ihraç mallanoı mik
~~, •ıa içeriaene iirdıti günden tar itibarile çok yelittirip iıtihaal 
\ ~ttı Türkiye mallannın mühim maarafını azaltmak ve ihraç edi· 
\ > laıaıa arbk Alman piyaıalann· linceye kadar ispekülaıyondan kur· 

' 1~~ bola~ayac~ktar. ~~maa~a- tarmak ilk şartl~rdandır. 
\i ••dl ııyueh &ti ıçıo bııe Amerika pıyualannda Tilrk 
'ıt, ~.•ta bahıedebilmekt•n uzak- mallarım en iyi tanıtma vaaıtaıı o
:' ~tiı.ı de Almanya mamulat rada yapılacak propagandadan zi• 
~ı, •ru&•hna bu Jilnden daha 7ade Türlt malınan kalite1ini yük· 
~ kayrnet vermeniz dotru ıa· ıekliğini ucuzlutuou, iyi anbala· 
~rı., •t ftte en meıhor fabrika· jıoa ıöıtermeoin çok faydası vap 
~'fı\tit Y•ptard1fımaz Deniı bank dır. Bilha11a Amerikalılar gibi her 

rıııın vuiyeti ıtb önünde· ı•yin tımiı ol1Da11aa itiaa edeA 

MEMLEKET a) MUNA ASALAR 
H BERLERi inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

slparlfler Gönderlllyor ----·-----
Siy35f va:ıiyetiıı l'errioliaiai zaıl 

<ılruuf addeden bazı lÜHarlarıouz 
evvelce aldıkları aiparitleri ha.zır· 
~cı~11ya başl;tmışlardır. Bu hafta 
ıçınde yeni bir hidiı e vuku bul· 
l'D•~ıtı takdirde sevkiyata başla· 
nabılecektir. Piyanda dargu11 ıulc 
tamamen zail olmak üzeredir. Al · 
manya He İf yapan mÜea•eıeln 
harp ihtimali olmadıtını iddıa e · 
denk ıiparit!eriai ıöndermiye de
vam edeceklerini söyloyorlar. Bu
nuula beraber taku muamelelrri 
taınamile durmut 2ibidır. Yalnız 
tütün üzerinde itler devatn et· 
mektcdir. 

Pamukçulufiumu:ı ve 
Devlet Pamuklu EndUs-

trlalnin inkis_aft 
istihsali 66,471 ton" baliğ olmuş
tur. Bu mıktardan milli mensu• 
cat ve ip! k fabrikalanmızın iıtib· 

lak ettikleri miktar 22.274 ton ol· 
mu.tur ki bunun 9.366 tonuna, 
yani % 42 ıini Sümer Bank'ao İf· 
lettiti Devlet pamuklu fabrikaları 
iıtihlak etmiştir. 

1937 de bu fabrikaların umum 
pamuk mübayaatıada, tuhumo yer
li olan pamukların hissesi % 49, 
ecnebi tohumla pamukların hisse
si % 51 di. 1938 de bu nisbetler 
birinciıi için % 40 a inmif, ikinci
ıi için % 60 a çıkmıthr. Diter ta· 
raftan yabancı memleketlere ib· 
racatta da bilhassa iyi kaliteli pa
muklara itibar olnnmaaı (yerli ciuı 
pamuk ihracatı bir yıl öoceıino 

kıyaa la % 9 arttığı halde Klev
laod pamuğu ihracata % 85 ar
tm ı ttır). Devlet fabrikalarının piya
sada ihtiyaçlan niıbetinde yüksek 
vaııfh pamuk bulmalarını mütkü· 
lata uiratmıthr. 

Son üç ıene zarfında DeTlel 
fabrikalanmn pamuk mübayaalan 
yekunu 936 dan itibaren •İraııle 
5.477, ~.794, 9.366 tona yükael· 
mittir. 

Bu fabr.kalarımı:ıın pamulı rnft· 
bayaaları ııoo beş yıl içinde sene· 
de vaaatt olarak % 173 artmıştır. 

Beş yıllık program mucibine~ 

1939 da i•letmiye açılacak olan 

milletler araaında bu noktalara e· 
bemmiyet vermek gerektir. 

Amerika ile yaphfımız ticaret 
anlaşmaıının bu mütalealara sröre 
iyi ne iceler vereoilecctine itimat 
edebiliriz.. Amerikada Türk mal· 
ları, anlatmadan evvel takaı ve 
triparti uıullerile tanınmıtbr. Fa
kat bu tanınma ba mallann bat· 
ka memleketlerden fiat farklarile 
ithal edilmit olmaıı yüzünden f a:ı· 
la ratbeti celbedecek mahiyette 
olmamıttır. 

TOrk malı ancak Türkiyeden 
ve dotrudan dotruya Türk liman 
larından Amerikaya ulaştırılma

bdır. Aaaak bu ıayededir ki ba· 

M aJatya fabrikaaile birlikte Dev
let pamuklu fabrikalarının 1939 
•e.nesinde ıarfedecekleri pamuk 
mıktarı takribi şöyle olarak tahmin 
olunabilir : 

Fabrikalar 
--- --

Kayıeri Bez 
Nazilli Basma 
Bakırkcly Bez 
Eretli Be:ı 
Malat7a Beı: 

Yekun: 

Kilo 

4.150.127 
3.177.()()() 
2.279.283 
1.445.264 
ı.ı ıo.ooo 

12.161.074 

Mılli Müdafaa Vekaleti Satma! K . ma oauıyonundan : 

Çorluda yapbnlacak F ti · h 
lit yapıldıtıodan yeniden ı.:ıala ·=~~~n f&r~atneainde bau tadJ. 
Muhammen bedeli 112009 r P32 k . ekıılt~eye konulmuflur 
h 1 ıra uruş ılk temıaab 9855 li dı 1 

a eai 9.5.939 aalı rünü aaat 15 d A k d M ra r. • 
ta 1 k · e n ara a • M Vekil ti na ma omııyonunda yapılacaktır Ş t • • e aa• 
lira 05 kurufıı Ankauda k . d. ar name proje ve reıimlıri 8 

• omııyon an alınır. 
• • Dört muhtelif mahalde u u I 

nin tahmin bedeli 876000 ı· 'lk ç ~ yo u y•phrılacakbr. Hepm• 
ıra, ı temınah 38790 r dı F 

fartname ve projeleri 43 lira 80 L • ıra r. eani idari 
· auruf mukabi lınde A k d k 

mııyondan alınabilir. Pazarhtı Z7 4 939 n ara a o• 
Ankarada M. M. Veklleti ' aabnaı:U~ ko p~rfembed a-Gnü ... t 15 de. 

mııyonua a r•pıJacakbr. ----
Kayseri Vilayetinden : 

et i~e:e~~l ke~fi 1210 lir~ ~ kur.uştan ibaret olan Cumhuri· 
~nl . b~nasının tamırı keşıf mucibince eksiltmeye ko· 

~u~tur. T~Jıbler tarafından yap1lacak tenıillt haddi lAyik Ö• 

~JfilJduğJu takdırde 3.S.939 çarşaoba günü ihl\lcsioin yapılar!&ı 
ı n o unur. ---. 

Çorlu Kor Satınalma Keminanun~ ..... 

1939 Türkiye pamak İstibıali 
l938 in ayni oldutu takdirde bu 
aene zarfında Devlet fabrikelan
nın pamuk iıtihliki umum mab
ıule nazaran % 18 e balit ola
cakbr. Bu rakamlar memleket pa
muk iıtihsalinde Devlet pamuklu 
endüstrisinin gitgide almakta ol
dufu ehemmıyetJi mevkii Jcalı 
cak tevıilerle bu mevki şftphuiı 
ki daha ziyade ehemmiyet alacak
tır. Buna muva.d olarak pamuk 
iatihaalımi:ı ve bu iıtilualdo yük· 
ıek vasıflı ve ecaebi tohumlu çin
ılerin niıbeti de seneden aeneye 
memnuniyet verici bir şekılde 

artmışhr. İhraç imkiolan da (bil
hasııa kaliteli pamuklu için (iç pi
yasada sürüm imkanlarına muva· 
zi bir yükıolıt seyri takip etmek· 
te oldutuna göre pamukculutu· 
muzun pek müaait bir iokitaf i
çinde bulundugıı göriUmektedir. 

hıalcsi 2.5.934 çarşamba günü saat 15 de Çorlu'da kor 
1&tınalma komİ5yooun ia pazarlık suretiyle yapılacaktır. B 1 it 
hakkında malumat edinmek şartname ve projelerini göra1ek 
isteyenlerin konıisyoonmuza müracaatları 

Breslav Sergisi 
Şehrimiz Tıcaret Odaıa Brea. 

lav ıera-iıi için ha:urlattıtı mub· 
telif mahıul ve aaoat nilmunele· 
rini sergide teşhir edilmek üzere 
dün Berlın Türk Ticaret odaaıoa 

ıöndermittir. 

-- ___ , ... ~ .... -r-. .... , .... ____ _ 
Ceviz ve Fındık 

Piyasası 

Son hafta içinde Amasya ve 
Tokat tipi iç ceviılerdeu 7750 ki
lo itlenmiş 74 kurutlun, Ordu 
mala 5040 kilo ıç fmdık 90 kuruş· 
tan fop salıla:uf tır. Düıı Hambur· 
ıra 9300 kil<- ceviz içi ve Kopen
hag a 9200 kilo iç fındık ihraç o· 
lunmuttur. 

kiki Türkiye mentcll mallanmııı: 
Amerika piyaaalanada mevki ka· 
z.anmıt olabilir. 

Bilhuaa tiltün, özüm, incir, 
halı, kuru meyva, balık konser
vaıı, av derisi, palamut, meyan 
kökü ve •air maddeler için Ame· 
rika piyaaalan bıze daima açık ka 
labilirler. 

Şu şartla ki ba piyaıalan mal· 
lanmıza karşı daima emin ve iti• 
ınatlı bulundurmak ve ihracat iti· 
nin en ehemmiyetli bir memleket 
mcv:ı.uu oldutunu ihracatçı 
tOccarlanmıza da habrlatmak ica· 
bedor. 

L. A. KENBER 

lzmir İnhisarlar Baımüdürlüğünden : 
Çamaltı tuzlasında yapbrılacak 7 adet heli inıaaab 

5.5.939 günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf u-

sulü ile eksiltmeye konulmuştur. Tamamının keşif bedeli 
8017,03 muvakkat teminatı 60lt28 liradır. 

Birinci keıifle kroki hususi, umumi ve fenni ıartname
leri levazım şubemizde görülebilir. Şartnameye f6r• İ•te
nilen müteabhid vesaiki ihale gtlntı.nden 5 giln eTTeline 
kndnr baş müdür!Uğümüze ibraz edilmek suretiyle ekailt· 
meye iştirak veeikası alınacaktır. İsteklilerin 2490 aayıh 
kanun hükümlerine göre hazırhyacakları teklif mektubla· 
rını muvakkat teminat nakit makbuz veya banka teminat 
mektupları ve diğer ve.sikalariyle tayin olanan aaattan bir 
saat evvel baş müdilrlüğümilzdeki komisyona vermeleri ilin 
olunur. 

İzmir İthalat Gümrltünden : 

Taabbiid e· Mahiyet ve Tahmin ve• Puarbt•• yapı• M•valdu.t 
dilecek te· miktarı ya keşfedi· lacatı yer ve teminat 
yio cinai len bedeller ıaatı miktan 

----- ------ -------- -----
Lira krt. 

Tahta döşeme 60 m2 
beton ve demir tahta dö,eme 250 00 
kapı içine camlı 30 m2 
•ntre ıapla beton 

3,20X2.20 doirama 
ve yatla boyası 

Lira luf. 

İthalat ıGmrOtü 
5.5.939 cuma 
ıtlııü ıaat 14,30 da 

18 7~ 

Yukarıda yapılacağı göıterilen itlerin eluiltmeai pazarlıkla ya
pılacaftndan taliplerin ihale ıaabndan bir nal evveline lıiadar temi
nat akçelerini ithalat gilmrütü vez.ıesine yabrmaları. 

İşin yerini görmek ve daha fazla tafı lit almak iıtlyenleıin her 
gün ithalat gilmrOiO levazım ıerviıioo milracaatları. 

lzmir Belediyesinden : 
Gazi bulvarından Uray caddesine çıkan 1364 aayılı ao· 

kağın bir kısmındaki molozların kaldırılması baı mllhendia· 
likteki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konul· 
muştur. Muhammen bedeli 189 lira 40 karuı olup ihaleai 
5.5.939 cuma gilnü aaat 16 dadır. iştirak edecekler . 14 lira 
25 kuruıluk teminat makbuzil• eacümeıae &•lirler. 
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müzayedeler Listesi . 

Cinsi 
Şekli 

Müracaat yeri Gün Saat 

• 

ISTANBUL Si 
ve Zahire Bor~~ 

=::-::=:::::;~ ı 
Ticaret 

ClNSi 

Flatlar 
Aş aftı 
Kr. Pa. 

21 .4.939 

Yukarı 

Kr.Pal 

Bul}day 
Un 

Gelen -1 ~· 1 1 

~· 
l 2 

~-5-39 lzmir inhisarlar Mild. 15 -
14 30 

Buğd. yumıışak 5 32 

Arpa 
Tiftik 
Fasulye 
iç fındık 
Mıaır 

Çakal 
Kedi 
Kokarca 

~ 

Ç lt tu?.lasında yap. yedi ad. hela inş. ama ı . . 
izmir ithaliit gümrüğü binası tamırı 
Okul binası inş. (l kısmı) (temd.) AKapalkı :ı. 

ç. e s 
Moloz kaldın\ması • A l<ı 
N·r..d tephirhane binasının in~aat ve te.!.ııah ç. e • 

1
5 e . Kapalı z. 

Hükümet konağ~ mş.. . Aç. ekı. 
Ayaaofya ınüzcs ı tamın p . . az. 
Kaldırım tawırı 

,, ,, 
Erdek kasabasının 

harıltı ları alımı işi k l-
Beşiktaş Köyiçi ve Ortabahçe parke a 1,ç. ekı. 

dırım tamıri 

2975 65 

601 28 
18 75 

1511 48 
14 25 

3227 -
750 -

71 -
40 36 

150 -

i G - - 5-5-39 lzmir .halat ümruğu 
Giresoo Nafıa Müd. 6-~~99 1 d. . 5-~ 
ımir Bele ıyesı. _ 
Niğde Sıhhat ve içtimai Muavenet Mud. 27-t-39 
Dıyarbakır Vilayet Defterdar. 27- .-39 

i M-d 8-5-39 ıt. Na!1a . u. • 24_.ı-Jg iat. Beledıyeıı 
24439 

Erdek Belediyesi S-5-39 

12 -
16 -
15 -
15 -
14 -
14 30 
14 30 

15 -

iıt. 8-5-39 14 30 
n 

IU\çlar, Kllnlk ve ispençiyari 

haç : 17 kalem 

alAt, Hastane Lev. 
244-39 14 30 

27-4.-39 \O -Paz. 310 -

Klor a etof en on : 400 k. 
Aç. ekı. 4900 -

Mensucat, Elbise, Kundura~amaşır v.s. 

Kırmızı tıez.: 250 m.-sarı bez: 150 m.- Paz. - -

l b . l50 01 -boz bez. : 150 m.-
yeş eı . • 
beyaz: 2j0 m. 

Elbiaelik kumaş : S-9000 m. 
Kapalı x. m. 2 75 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıh'!_l!.e Levazımı 
----~- al 48000 -
Sigara ka~ıdı : 25000 top (şart. 192 krş.) Kap ı z. 

(lemd.) 

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

Mefrusat: 10 parça 
Paz. 500 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Yeıii sömikok : 116 t. 

Nakliyat Boşaltma-. Yükletme 

Oivrik demir madeni ocak a~ından. Çürck 
istasyvnuna aemir cevheıı uaklı 
15 00 ad. küçük : 100 adetlık 10000 
ad. büyük 

Çelik su borusu : 800 m. 
Baialık çelık çekme buru : 100 m. 
Neoati katran : 21000 k. 
Sicim : 165 yumak- kanaviçe : 15 top-di

kenli tel: 15 kangal- çatal çivi: IO k. 
baş hedefı: 510 ad.-göğüs hedefi: 255 
ad.-diz hedefı : 130 ad.-küçük tay
yare modeli: 14 ad.-levha: 192 ad.· 
düz tel: 10 kaııgal • vakfeli ıaat : 12 ad. 

Hurda demir ve ç1; lık 
Motör : 2 ad. (temd.) 
Taş: 160 m 3 
Saç Karaköy köprüsü için 
Flüıpat : 20 t. 
Mutabiye : 8 çeşit 

Tamirhane malzcmeıi 
Köprü tamiri için ağaç ve ip 

Erzak, Zahire Et, Sebze v.s. 

Aç. eks. 

Kapalı x. 

Paz. 
Aç. ekı. 

,, 
Paz. 

Paz. 
,, 
" Aç. 

Paz 

" ,, 

eks. 

K. fasulye: 45 t.- beyaz peynir: 2700 k. Paz, 
Zeytin tanesi : 4,5 t.-makaroa : 5 t.
'ebriye : 1 t. 

B) Müzayedeler 

Otomobil Buik marka 
Zeyin y .. frlau 
Haı ita: 6700 k. 
Bina an kazl a rı 

Dukkan ve ev anlca:u 
Radyo ve gramofon 
Müstamel demirbat eşya : 9 adet 

,, ,, ,, 245 ,, 
,, ,, ,, 11 ,, 

,, ,, 39 ,, 

Paz. 
Aç. art. 

,, 
Paz. 
Aç. Art. 

,, 

• 

t. 26 -

1680 -
1650 -
4305 -

10650 -
368 -
276 25 
800-

325 -

k. o 12 
95 -

600 -

95 80 
193 70 
21 30 
86 45 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Eksiltme günU istekli çıkmıyan 400 kilo Klor Asetofe

non 27.4.939 perşembe günü saat lU da açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 4900 lira olup ilk teminat· 
367,5 liradır. Şartnamesi bedelsiz. olarak komisyonda gö
ıülebilir. 

İstekliler ilk teminatlariyle 249 > sayılı kanunun 2 ve 
3 ilncü maddelerinde yazılı vesikalarla bu gibi mevat tica· 
retiyle meşgul bulunduklarına dair vesıkalariyle birlikte 

46 50 İst. Belediyesi 
367 50 M. M. V. SAK. 

Vize Tümen SAK. 

1856 25 Jaodr. Gen. Kom. Aok. SAK. 

3600 - inhisarlar U. Müd. 

İıt. Gtimrtıkleri Ba,miid. 

226 20 Gümrük ve inhisarlar Yeki-

leli Ank. 

Etibaok Um. Müdfirlütü Ank. 

--. --- ---· -· ·-· 

252 - D. D. Y. 8 inci işletme lzmir 
123 75 O. D. Y. Haydarpaşa 

322 88 n ,, 
Vize Tümen SAK. 

Sftmer Bank U. Müd. Ank. 
798 75 inhisarlar U. M6d. 
55 20 İst. Belediyeıi 
41 44 ,, 
60 - Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 

İıt Komut. SAK. Fındıklı 
,, ,, 
,, 

" 

Vize Tümen SAK. 

2438 Ank. Defterdarlığı 

60 30 
T. H. K. Kemalpafa Şubeıi 
fst. Belediyesi 

13 50 
" 45 - lzmir Beled. 

9°sküdar İcra Mem. Üsk. Batpazan 
lst. Gümrükleri Ba,müd. 

,, ,, 
,, 

" ,, ,, 

eksiltme gün ve saatinde M. M. V. 
nunda bu.unmalan. 

25-4-39 - -

10-5-39 10 -

15-5-39 16 -

24-4-39 10 -

6-5-39 11 -

8-5 39 \6 -

u -4.1·u-.1 . ,. "" 
24 4-39 15 -

8-5-39 10 30 
8-5-39 10 30 

25-4-39 

30-4-39 a kadar 
3-5-39 14 -'5 

24-4-39 14 30 
24-4-39 14 30 
27-4-39 15 -
24-4-39 15 30 
25-4-.39 15 -
27-4 39 14 -

25-4-39 - -

28-4-39 11 -
2-5-39 17 -
8-5-39 14 30 

2t-4-39 14 30 
5-5-.~9 16 -

25,2-5-39 
4-5-39 10 -
4-5 39 10-
4-5-39 10 -
4-5-39 10 -

satınalma komisyo 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Süvari Binicilik okulu eğer ve teferrüatıoın tamiri için 
lüzumu olan 40 metre kumaş, 36 top keçe, 4 adet sahti
yan, 5 düzine makara satın alınacaktır. Pazarlığı 2 mayıs 
939 salı günü saat lO da yapılacaktır. İsteklilerinin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Kamutanlık Satınalma Komisyonu· 
Da ıelmeleri. 

n serl 
,, kızılca 

Arpa yemlik çuvallı 
Anadol dökme ,, 

5 20 
4 13 
4 10 
4-

5 27 
4 15 

Çavdar Giden 
Bakla ızmir Arpa 
Suıam iç ceviz 

iç fındık 
Kedi 
Sansar 
Tilki 

Faıulye çalı 

Nohut kabn 
Kuşyemi çuvallı 
İç ceviz yarım 
Tıftık deri Zerdna 

' 

117 - - -,, mal işlenmit 
z. yal}ı yemeklik 
Yapak Anadol 

Dı• Flad•' 
Butday : Liverpul 

,, Şikago ,, Trakya 
Mııır beyu Vinipek 4 1~ ,, 

,, sarı 4 22 1/2 - Arpa : Anvera 

Peynir beyaz ta:r.e 
,, kaşer 

Keçi kılı 
Porsuk derisi 

23 5 24 5 \ Mıaır : Londra 
45 - 46 - Keten T.: " 
45 - 51 - Fındık G.: Hamburı 

440 - 450 - • L.: ,, 

İstanbul Belediyesind~j, ~' 
Tahmin b. 1 / 

- / l 
- 473 a4- 11 

Kumkapıda Katip Kasım camii ıokatıaın -
kaldırım tamiri l;O 

Kumkapıda Havuzlu meacit ıokatınıo 269 lO -
kaldırım tamiri tJ 

Beykoz Kaymakamb{;ına lüzumu olaa 368 - ... -
ltiO ruetre mikabı t•f ,,,, 

1 li llO Beyofılu Hutaneaine lüzumu o an -
kalem ilaç 

Karaköy köprüıü i~in lüzumu '.>lan aaç 276 25 

.-e ıaire. . l ıff'. 
yukarda ketif ve tahmin bedelleri yazılı ~· e: • 

pa:r.arlıfıa kooulmuşlur. Evrakı Eo~ümen kalemıo!e1• 
lir. istekliler hizalarında yazılı temı_nat makbuz D~ 
bile barlikte 2:ı.4.93!J pazarteıi güou Hat 14,30 da 

cümeode bulunmalıdırlar. 
• 

Hepsine 95 lira bedel tahmin edilen Eminaoü11d' ~ 
Mehmet Geylaoi maballeaioin zahireciler, bozuk tul~ 
katı n Retadiye caddesinde yeni 4-6-2-8-15-33 nuaı• 
larıo ankazı 1atılmak üı:re puarlıta koaulmuttur. ş,ı 
Levazım Müdürlüiünde görülebilır. İıtekliler 13 Ur• bD 
luk teminat makbuz veya mektubile beraber 24.4.~9 
tesi fÜnÜ ıaat 14,.iU da Daimi Encümende buluoınab 

Kırmızı, 18J'1, yeşil ve beyaz bez ahoacaktır. Balı : 
ıütununda Vize Tümen SAK. ilanına. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, f'l,IJ 
İstanbul Cümrükleri Ba§müdürlüğüodeo: 

9 l - A~ağıda miktarı yazıh mefruıat İ§i 24.4.9~ 
si günü saat 10 da pazarlıkla ihale edileceğinden 1 

&~müdürlükteki kowısyona gelmeleri ilan olunur. . 
2 -10 parça muhtelıf cins mefruşat evsaf liste•• 

servisinde görtilebilir. 
:1- İhale bedeli 500 Jiradır. 

M Ü t e f e r r i k ~ıt 
İzmir Levazım Amirliği Satıoalma Komiıyoouo.~ ~ 
Re§adiyede tayyare olayına aid deniz inı~ iskeleti 

1 
~ 

rirıde kullamlacak 1952 lira 68 kuruo bedeli ktoitli ,ıe 
tarihinde pa1.arlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkP111~ pazarlık 21-.4.939 pazartesi günü saat 15 te yapılaca~ 

Teminatı muvakkate akçsın J46 lira 46 kuruştll' 
Şartııame ke~ıfoame ve projeıi ht!r gün komisyoll 

lebilir. 

Vize Tümen Satınalma Komfayonandao : 
Aşağtda yazılı eşyalar 25.4.939 günü Tümeıı ı 

teslim edilmek şartile paıarlıkla satın alınacaktır. 

Vizede Tunı Satınalma komisyonuna müracaatları. 
Vakfeli saat 12 adet ' 

Sicim 165 yı•mak "beher yumak 50 metredir,. 'r/ 
Kırmızı bez 250, earı bez 150, yeoil bez 15(), 

beyaz 250 metre 
Kaneviçe 15 top 
Dikeuli tel 15 kangal 
Düz tel 10 kangal 
Çatal çivi 10 kilo. 
Muhtelit düşer kalkar hedefler diz, göğus, 

baş hedt>ti. 
255 adet göğüs hedffi, 120 adet diz hedefi. 
Küçük tayyare modeli 14 adet. 



.:··-~-
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sı 
? 
f ~ 

~htelif devlet ban ıralarını ve tayyarelerini tanıma lcv
~ ndet. 

8 ara ve deııiz tayyııre ciler i l evhaları 64 adet. 
it Piyado at '{erinin sefeı i techizatm ı gösterir levha 64 

-~· I ır Devl~t o~miryolları 8 iuci İşletmı· Müdörlttğlinderı : 
' ı ~t?ni ş:u tr•am,.sine tevfik~ıı pazarJık :;uretiyle 800 metr 

~ 1llçlik nınnşonlu ÇPlik boru alınacaktır. 
tıbaırınıen beddi 1680 liradır. Pazarlık 24.4.939 saat 
l\ısancaktaki işletme binasında toplanacak komisyonda 
tak ve borular ihaleden itıbaren on gi.ın zarfında Al
(ıa teslim. edilecektıı. Şartııameler komisyondan parasıı 
~ \'erilir. 
._

1ekfilerin 252 lira kari t<'minat yatırarak murıyyen gün 
atta makbuzlarım ve 249C No. lu kaııuııun dördüncü 

,
6 
si nıucibince ]Azım olan beyannameyi hamilen komisyo· 
racaatları. 

~t Denıiryolları ve Limanları İşletme lhnnm ldarP.sinden: 

trAftıhanımen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 
;P llıdlzeme ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek Ü· 

Cat·9~9 pazartesi günü saat 10,30 on buçukta. Haydarpa~a
bınasındaki komi yon tarafından aç1k eksıhme usulıle 

aJ, a n.acaktır. . 
u ışe girmek istiy1.nleı in her guı up lıızasında yazılı mu

- l teminat ve kanunun tayin ettiği \•esaikJe birJikte ek-
~ g~a(ı saatine kadar komi!!ona müracaatları !Alımdır. 
k tı ışe aıt şartnamelrr komısyondan parasız o arak dağı 
tadır. 

tel......_ 21000 Kg. nebati katren nıuhammru bedeli 4305 li
~ltıuvakkat teminatı 322 lira 88 kuruştur. 

- l()() metre Bağalı\.: çelik çekme boru (55X95 m/m) 
~ ltıınen bedeli 1650 Jira mu•akkat teminatı 123 lira 75 .lrn-
r. 

* * • 2 
•det motör alınacaktır. Bak : İchiıarlar U. Müd. ilinlanıaa• 

MUZ VEDELER 
ltileburgaz Tıim~n Satınalına Komhıyonundan : 

"'a~ıda yazılı eşyalnr 24.4 .939 pazartesi ~ünü saat 10 da 
~tgazda Tüm Satınalımı komi:,yonunda pazarlıkla satııa

t, lsteldilPrin belli günde Lüleburgazda pazar yerinde bu
lar, 

Cinsi 
'il ., . ~ Gt ız eğeri 
~~ Cilntası 
Ö';ust.ük .. 
~engı dernırı 
~ il! demiri 
•rıtarma demiri 

Aded 
200 
87 

137 
150 
100 
100 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan 

~Satılına ına karar verilen halı ve salamaııdıa ve !laıre gı· 
~hteliı cins yazıhane euası 24.4.9:~9 tanhine nıusadit 
1~i günü aat 9 dan 10 lcadaı Sirkeci Postane arkasında 
tfctıdi c· dde!i Alyanak hanının öntinde satılacağından 
~llltılarıo mahallinde hazır bulurrcak memura müraca~t-
ı4't 1 1 olunur. 

' ~hcuz olup paraya çevrilmesine karar verilP.n 1 ma~a, 5 
~ia, l kanepe, kon~ol, gardirop, karyola, c;oba. levha 
d 
3
9 cuma günii soat 15-16 · b. kadar mahallinde yani Ta 

e Meşelik sokağında Hirso Vergi ııpartunanı kapısıııda 
·~ 'ttırın3. ile satılacaktır. Biriuci arllrınada tahmin edilen 
~~ttin ~ 75 i bulrnaz!!a satış 5.S.939 cuma güııü aynı saat 

bedilec~ktir. Taliplerin mt•zkur gün ve saatte mahallinde 
lllunmaları ilan olunur. 

b İstanbul 2 inci Memurluğundan : 
~t -İrenıizin 938/5351 numaralı dosyasile mahçuz: olup 
~e Paraya çevrilmesine karar verilen Galatada Fer

'llCıJetde 47 - 49 numaralı dükkanda bir adet torna tez
~~ birinci açık arttırması 25.4.939 da salı günü saat 

ita 18 e kadar yapılacaktır. Bu arttırmada mahçuı eşya 
~~en de~erinin % . 75 ini bu.lmadığı ~akdird~ ikin.ci 
ı •ı 2.5 9~9 da aynı gün aynı saatte ıfa edılecektır. 
c,~'lllar muayyen gün ve saatte mahallinde hazır bu

tneınuruna müracaat ederek alm.ıları ilan olunur. 

~Üteahhitlerin 

Pazarteai 24.4.939 
ıı 

~'~e araba (inhisarlar U. Müd.) No 936 
"'taıırıoe ait ölçQ ve tamir aletleri (O. O. Y.) No 990 

' ~"•rene tczaAbı (. ,, ,, ) No 990 
\ 

0taı 990 ~ ~'-~ PredJril (,, ,, ,, ) No 
4i~ <irıne makinesi n çimento enjel&törO (O. O. Y.) No 
~ı ) taıotörü (,, ,, ,, ) No 
~ •tıllc ve çelik hilya (,, ,, ,, ) No 

la•Gl n av kovanı (İnbiaarlar U. MOd.) No 1014 

IOl 1 
l0ı8 

1018 

Fıncarı (PTT. Lvz. MGd.) No 990 
Cümburiyet Sıırkıştn idıklar okul binaları zernin k:ıt inş (Sivas 

Nafıa Müd.) No 1015 
Okul binası inşaaı (Eskitehir Nafıa Mild.) No I017 
Şoae tamiri ( ,, ,, ,, ) No 1017 
Ham ipek kumaş (Aık. Fab.) No 1017 
İki aygırbk •ıım durakı inf. (Bünyan Kaymakanlıtı) No IO'lO 
Fizik ve kimya aletleri (Teknik okulu IAK.) No 1020 
Ecza alat ve edevatı (İst. Yıl. Veteriner Dir.) No 1020 
Elektrik tesisab için demir putrel, lokomobil v. ı. (KetaD Beled.) 

No 1020 
Gu emici motör, dinamo ve hademe elbiseai (Yüksek Müh. Mek-

tebi) 1020 
Pirinç ve bulgur (Ank. Lvz.) No 1021 
Yat kurutma cihazı (lıt. Elektrik İşleri) No 1021 
Elektrot (Aık. Fab.) No 1021 
Müı.e tamiri (İst. Aurıatika Müzeleri) No 1023 
Beton arme köprü inşa11 (Samıun Su İşlt:ri 8-ci Şube Mtıh.) No 1023 
Cephanelik ioş. (Çorlu Kor) No Hı22 

Ekmek pişirilmesi (Tophane Lvz.) No 1022 
Sığlr eti ~Kırklareli Tümeni) No 1022 
Radyo evi için yap. vestiyer, tef kiir~üıa Ye kütftphane dolapları 

(Radyo Evı Müd. Ank.) No 1023 
Ser ınşauı ~iz.mır Nıtfla Müd.) No 1024 
Parke taşı (Sıvd Bded.) No 1024 
Sert buğday (Lüleburga:ı Tümeni) No 1025 
Hacı Ömer camii tamiri (Malatya Vakıflııır Müd.) No 1025 
Lokomobil, tranformatör ve izolat6r (Siird Beled.) No 1026 
Aık. müzui tamiri (İıt. Koınut.) No l0l8 
Beo.zın • ( ,, ,, . ) No 1032 
Bakım müstehlik mah:emesi (lst. Komut.) No 103Z 
Talim ve terbiye malzemc11 l ,, ,, ) No 1032 
Rende, planya ve çekiç (Çorum Vil.) No 1030 
İnbıııaılar mamulatı naklı (Diya:rbakir inhisarlar Ba,müd.) No 1030 
• İogilız eğeri, nal çantası v. "· (Lüleburgaz Tümeni) No 1032 
• Dükkan enkaıJan tlzmir Vakıflar) No 1031 
Jimnaatı~ ıalonu tamiri (Kabataş Liıesi) No 1031 
Toka (Tophane Lvz.) No 1033 
Talhir makineai \Selİa>iye ~ık. SAK.) No 1033 
• Hurda çinko Vt: kur4uo (lıt. BeJed.) No 1034 
• Y aa&hane eşyaıı (İst. 5·inci icra) No 1034 
Bulırur, meıcınıek, pırioç, k. faıulye, zeytin Ye makarna (Kırklareli 

Tümenı) No 10J4 
İ•kele lamırı içiu alet (lzmir Lvz.) No 1034 
Yün eldıveo (Toph11oc Lvı.) No &031 
Akümulatör tamiri (Tophane Lvz.) No 1034 
Bıoa inf. (lzmir Lvz.) No 1034 
Bakteryoloji binaıı ioş. (izmir Bakteryoji MileHHHi Dir.) No 1034 
Pirint (Diyarbakır Lvz.) No 1030 

&ILS!E!E • .... w 

M emento des Fournisseurs 

Lundi 24.4.939 

Charrette (Dir. Gen. Monop.) No 986 
Materiel pour repar. moteur (Ch. Fer Etat) No· 996 
Etabli pour cootrole reHort ,, ,, ,, No 990 
Compreaseur d'air ,, • ,, No 990 
Macbin• foulante d'enduit ,, ,, ,, No 1011 

et iojecteur de ciment 
Moteur electrique 
Cousainets a billeı et billea 

en acier 

,, 
,, 

,, 
" 

,, 
,, 

No 1018 
No 1018 

{Devamı 4 üncü sayfada) 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları atagıdaki yaıılı iki 
gurup malzeme ve eşya her gurup ayn ayn ihale edilmek üzere 
25 4 1939 salı günü saat (10,30) oo buçukta Haydupaşa gar binası 
dahilindeki Komisyon tarafından apk eksiltme uıulile sabo alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurupa ait hizalarında yazılı 
muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiii vesaikle bir· 
likte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ,artnameler Komisyondan paruız olarak datıbl· 
maktadır. 

1- 23450 adet mfibtelif şekil ve eb'atta lokomotif için ıu 
tesviye şişesi muhammen bedelı 2600 lira muvakkat teminatı 195 
liradır. 

2- 25000 kg. madeni katran muhammen bedeli 800 lira mu· 
vakkat teminab 60 liradır. (2292) 4-4 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 

Başkanlığından : 
T ahmio bedeli 

Cinıi Kalem Lira 
ilk teminat 
Lira K. 

Fizik Aleti 3 630 47 25 
Kimya Aleti 6 376 27 20 . 

Teknik Okulu ihtiyacı olan yukarda cioı ve miktariyle tahmin 
bedeli ve ilk teminatları yazılı Fızik ve Kimya aletleri teahhüdün 
ifa edilememui dolaymyla yeniden ve iki ayrı 'artoamede ihalesi 
yapılmak üzere 24.4.939 tarihine rastlayan pa:ıarteıi günü ıaat (14) 
de açık eksiltmf'ye konmuştur. Eksiltme Gümüşıuyunda Yükaek 
Mübendia Mektebi Muh&1ebiııode toplanacak Satınalma Komiayo
nuoda yapılacaktır. isteklilerin cari Yıl Tıcaret Odaaı Belieai ve 
2490 sayıh kanunda yn11lı belgelerle teminatlarını yatırmış olar":~ 
Komisyona admeleri. Şartnameleri Yıldızda Teknik okulunda g-o-
rülebilir. • (2Jl9) 4-4 

Cinıi Mikdarı Muham. be. 
Lira krş. 

% 1,5 tem. 
Lira krş. 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Motör 2 adet 10.650,- 798 75 Pazarlık 14,45 
1 - 3.IV.939 tarihinde kapalı zarf usulile ihale ~dile• 

ceği ilin edilen İdaremizin "2 ve 8,, numaralı tekneleri i· 
çin alınacak mikdarı yukarıda yazılı motörler pazarlıkla ye
niden eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli, muvakkat teminat parası ek
siltme ıekil ve saati hizasında gösterilmiştır. 

111 - Eksiltme 3.V.939 Çarşamba günü Kabataıta 
Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün aöz:O geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve ıa· 
atte % 7,5 güvenme paralariyle mezkür Komisyona gel-
meleri. (2150) l-4 

••• 
ı - Şartname ve numunesi veçhile (500) bobin 120 m/m 

sarı yaldızlı metal kAğıdı (kapalı ıarf usulile) eksiltmeye ko
nulmuştur. 

il - Beher bobin 750 metre \'e beher 1000 ınetreıi 29.19 
lira hesahile muhammen bedel sif (10946.25) lira ve munkkat 
teminatı (820.97) liradır. 

IH - Eksılrme 2/5/939 salı günü saat 16 da Kabataoda Le· 
vazım Şubesı Müdüriyetindeki Alım Kom1syonunda yapıla
caktır· 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız ah
nacabileceği gibi numunede görülebilir. 

V - Eksiltmeye i~tirak edeceklerin mühürlü teklif mektu
bunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme p.ua11 makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ek· 
siltme saatinden bir saat evveline kadar mezkiir komisyon 
baokanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

(2407) S-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. Be. % 7,5tem. Eks. 

günü 
ıekil 
saati Li. ku . 

Ala ti fen· 60 kalem 16 15 53 
nıye 

Yassı 670 
ve yuvar· 
lak kayış 

met.sif 434 -

Li. ku. 

113 66 27.4.939 Aç. 15 30 

32 50 3.5.939 " 14 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme 
açık eksiltme ile sabn alınacaktır. 

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

111 - Eksiltme hizalarında gösterilen günlerde Kaba· 
taşda Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Kayıf nümuneleri ıartname ve listeler her gtln 
sözü geçen Şubeden paraıız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıa
atlerde teminat paralariyle mezktir Komisyona gelmeleri. 

(2494) 3-4 

• • • 
1 - Şartname ve numunesi mucibince idare ihtiyacı için 

20x25 ebadında olmak üzere 20 milyon mantar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konacaktır. 

il- Eksiltme 26.4.939 çarıamba güntı saat 14 de Ka• 
bataşda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

111 - Muhammen bedeli 7 4.000 lira muvakkat teminab 
5550 liradır. 

iV - Şartnameler her gtin slSzO. geçen Şubeden ye İzmir 
Ankara Başmüdürlüklerinden 3i0 kuruı bedel mukabilin
de alınabileceği gibi numunelerde görülebilir. 

V - İsteklilerin kanuni vesaikle % 1,5 güvenme parası 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek zarflar ihale 
günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezk6r 
Komisyon Başkanlığına makbuz: mukabilinde verilmeai il· 
z mdır. (2135) 4-4 

Bütün Müteahhitler 

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

Çünkii bu Gaıete 
onlann en emin rehberidir 

imtiyaz sahibi ve yazı ı,ıeri Direktörü : f.mail Girit 

Baaıldıtı yer : Merkez Ba11mevi, Galata 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Cautioo. 

d'adjudicat. estimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudieatioo et du 

Cabier des Charj'es 
jours Heures 

Con•!~llont1 - R6paratlons - Trav. PubUcs-Mıttrlel de Conetrıactlon-Cartographle 

Conıtr 7 W .C. İl la ıa line Çamr ltı 
Rep. bit. duuane İ mport.tı ion 

Coa21tr. bat. eeole a G re:;On ( 1 paıtie) 

(ıı j.) 

Rep. musee Ayasofya 
Rep. paveı rue Kumkapı 

,, ,, n Havuzu 
Conıtr. et inıtal. lazaret il N ğde 
Coı ıtr. komık gouverncment.al au bourg 

Solhan 
Dre~ıement cartea Hat actuel de 130 

bectaru du bourg Erdek 

Pli cacı.. 

Pli cacb. 

• n 
Gre a gre 

" 
Publique 
Pli cacb. 

,, 

Repar. pave en parqueb K6yiç1 et Or- Publiqne 
t abahçe a Beşiktat 

8017 03 
250 -

2015a os 

9999 45 
473 34 
269 10 

3000 -
43fü6 95 

2000 -

2975 6S 

601 28 
18 75 

i511 48 

750 -
71 -
40 as 

3227 -

Dir. Monopole• lzmir 
Douaoe lmportation lzmir 
Dır. Tru•. Pab. Giruon 

Dir. Trn. Pub. İıt. 
Com. Perm. Municip. İst. 

n n 
Dir. Hyg. et A11iıt. Soc. Nitde 
Defterdıırat Vilayet Diyarbakır 

150 - Manicip. Erdek 

Com. Pcrm Municip. iıt. 

5-5-39 15 -
5~-\9 14 -
EXS-3Cl 12 -

l-5.J9 14 -
24-4-39 14 30 
24-4-39 14 30 
27-4-39 15 -
Z7-4-39 15 -

~.J9 15 -

8-5-39 14 30 

Prodult• Chlmlques et Pharmaceutlque•·lnstrument• Sanltalrea-Fournlture pour Hopltaux 

Medicameots: 17 lota 
Chloıe acetophenone : 400 k 

Gre a gr6 
Publique 

Hablll meni - Chauasure• - Tla•us - Culr• 

Toile rouge : 250 m. - id. j auoe: 150 m. - Gre a gre 
id. grise : 150 m. - id. blanche : 250 m 

310 -
4900 -

Etoffe pour uniformeı : 8-9000 m. Pli cach. it: m. 2 75 

46 50 
367 50 

1856 25 

Ameublem ent pour Hnbl~!'!.. ·~.,!ureaux-Taplsserle ete. 

Articlu d'ameublement : 10 lo t ı Gre a ire 500 -

Tranaport - chergement • d6chargement 

Tranıport minerai de fer dcs carrieres Pli cach. 
de Divrilr a la Statioo de Çürek 

Travaux d'lmprlmerl - Papeterla 

Pdpıt r a cigaıetteı: 25000 paquets (C .. b. Plı cacb. 48000 -
eh. P. 1"2) 

Combustlble Carburant - Hullea 

Semi coke indiiene : 116 t. 

Dlvera 

Tuyaux en cier pour adductioo d'eau : 
800 m. 

Goudron vegetal : 2IOOO kg. 
Tuyaux eo acier de 55 x 95 m/m: 100 m. 
Ficelle: 165 pelotte - canevu : 15 pa· 

quets - fil bar bele : 15 rouleaux - id. 
ıimple : 15 roulcaux - clouı : lO k. -
modele pour petit avion : 14 p. - pla
queı : 192 p. - cible pour t~te : 51 O p. -
id. poar poitriae : 255 p. • id. pour 
geuoux: 130 p. • mootre vakfeli: 12 p. 

Boitu en carton pour ampoules 
Motcara : 2 p. (aj ) 
Pierr.: ı : 160 nı3 

T6le1 ete . pour le pont Karak6y 
F e" et cıcr camelote 
Articlea de ıellarie : ~ lota 
Materiel pour ateliH de repar. 
Boiı et corde pour repar. pont 
FluupAt: 20 t. 

Provlalon 

Publique la t. 26 -

Gre a ire 1630 -

Publique 4305 -
,, 1650 -

Gre il gre 

Publique 1500 -
Gre i ıre 10650 -

" 
.i68 

" 
276 25 

Gre a gre 
., 
• 

Publique 800 -

Haricotl ıecı : 45 t. - fromage blane : Gre i gre 
2700 k. - ollvu : 4,5 t. - macaroniı : 
5 t. • nrmicelıe ı l t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Huileı d'olivca Publiqucı 

Decombrea de boutique1 et maiıon ,, 600 -
Auto marque Buick Gre a gril 325 -
Carte g~ographique : 6700 k. Publique •• k. o ıı 
Decombru bat. Gre a gre 95-
Objcta d 'ınventaire UHfCI: 9 P• 95 80 

" ,, ,, 245 p. 193 70 

• • • il P· 21 30 

" " • 39 P• 86 45 

3600 -

326 20 

252-

322 88 
123 73 

112 58 
798 75 
55 20 
41 44 

60-

45 -
24 38 
60 30 
13 50 

- ~ - =--· 
Com. Perm. Municip. İıt. 
Com. Acb. Mio. Def. Nat. Aalr. 

Com. Adı. Div. Vize 

24-4-39 14 30 
27-4-39 10 -

Com: Ach. Comm. Gen Gend. Ank. 10-5-39 10 -

Dir • . Principale Do:ıaneı lst. 24-439 10 -

Dir. Gen. Etibank Ank. S..S-39 16 -

Com. Ach Econ. Monop. K•batache 15-5-39 16 -

Min. Douane. et Mooop. Ank. 6-5-39 ı 1 -

Seme Expl. Ch. d~ Fer Etat lzmir 24-4-39 15 -

tere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaıa 8-5-39 10 30 
,, 

" 
8-5-39 10 30 

Com. Acb. Diır. Vize 25-4-39 

Com. Acb. lnt. T opbaue 8-5-39 14 30 
Com. Acb. Eco•. Monop. Kabataebe 3-5-39 14 45 
Com. Pcrm. MuoİcİP; Lıt. 244-39 14 30 

,, 
" 

24-4-39 14 30 
Dir. Gen. Sumer Bank juıqu'n 30-4-39 
Com. Acb. Comm. Mılit. Fındıklı 24-4-39 15 30 

• ,, 25-4.J9 15 -

" 
,, 27-4-39 14 - . 

Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlr. 37-4-39 1~ -

Com. Acb. DiY. Vize 254-39 - -

Ligue Aviat. Turque Sac. Kema1paıa 2-5-39 17 -
Municip. lzmir ·5-0-39 16 -
Def ter dar at Anlr. 2&4-39 11 -
Com. Perm. Municip. i.t. 8-5-39 14 30 

,, . " 24-4-39 14 30 
Dir. V eotca Douanea lıt. 4-5.J9 10 -

• " 
4-5-,~9 10 -

,, ,, 4-5-39 10 -
• 
4-5~ 10 -• .. 

vıs OFFICIE~ 
De I' Administration Generale des C~ 

de Fer et des Ports de l'Etat ftl 
d'~ıt 

Des acitr!! pour res8ortıı, d ~ s ccnduitt.s. dt ~ 

' 

freins el des elemen ts ~urchauffturS formant }"obJCl if'' 
~t dont les valeurs estimatives et garanties pro~isD d' , 
indiquees ci-baa seronı acb~tes Eeparement par voı~ t~ ~ ~l 
cation sous p li cr;chete le Vendredi 2 Juin 1939 ıı ~ 
an loca! de I' Administration Generale a Ankara. ti 

Ceııx qui desirent y prendre part doivent r~0\1,ı 1 
Pıe~ i<lence de l:ı Commissioıı le jour d.:! l'ndj udıc'1 
qu'a 14 h. 30 leur~ otfn s, les garanties provisoires 
ci-bas t! t les c~rti ticats exiges par la loi. .

1 
Les cahin~ <lt s charges sorıt d ifıtı ibues grıılll~ 

Ankara par le Service des Approvisionnenıents et ş 
paşa par le Bureau de Reception. (2580) (! "ı 

No. de M a t e r i e l ValeM ~ıı 
liste estiıJJ 8 ' ~) 

Ltqs. ~ 

1 
2 

Acfors pour resl)orts (91,S T.) 
Conduites d'air pour freinı 

et elements surchauffeurs 
(5900 tt 150 pieces respec
ti vement). 

~ 
3.500 

{3 ncü sayfadan devam) 

Capıulea et doaillea de cbaue (Dir. G~n. Monop.) 
l•olateur1 No 2 (Dir. Economat P T.T.) No 990 fit~ 
Co atr. rez-de-chau11ee ecolea Cumhuriyet, Şarlntl• et 

Trav. Pub. Sivas) No IO J5 1oı1 Constı. bati1Se ecole (Dir. Trn. Pub. Eskişehir) No ot1 
Repar. cbausaee ,, ,, ,, ,, No 1 

Etoffe en ıoie brute (Fab. Mil.) No 1017 
Coo5tr. Station vaccin pour 2 taureaux 

,t 
(Kaymak•ll' 

No 1020 1 
lnıtrumentı de phyıie et de cbimie (Com. Acb. Ecolc: 

No 1010 
loatrumeotı m~dicaux (Dir. V eterioaire Vil. lıt.) 1()'20 1 . "" Poutrelle CD fer, locomobile ete. pr. in.tal. elhll1., 

Ketan) No 1020 ıf 
Moteur imbibant le pHrole, dynamo et habitı po"' 

(Ecole Sup. du Geoie) No 1020 1 
Riz d ble conca11e (lot. Tophane) No 1021 rl' 1t 

Appareil pr. deuecher l'huile (Dir. Gen. Eljctr. lıt.) 
Uectrode (Fab. Mil.) No 1021 
Repar. Muıce (Muıeea Antiquitb Ist.) No 1023 f'l~ 
Con.tr. pont en beton arme (log. 8-me Section Aff 

Samıun) No 1023 
CoD1tr. depôt muoitiooı (Corpı Armee Çorlu) No 
Fabrication pain llnt. Tophane) No 102! 
Vi.nde de mo.ıton (Div. Kırklareli) No 1022 
Chıaire pr. cbef, armoİrCI de bibliotheque pr. ınıiıo" 

Maııon Radioı Ank.) No 1023 
Conıtr. ıerre (Dir. Trav. Pub. lzmir) No 1024 
Ble dur (Dlv. Lüleburgaz) No 1025 ~ 

Pierrca parqueb (Muoicip. Sivu) No 1024 • f'JO l';ı 
Rep.r. Moıquee Hacı Ömer (Dir. Vakoufı Malatya) . Jl 
Locomobile, traoıformateur et iıolateur1 (Muni•İP• Sılt \ 
Repu. Mude Milıt. (Command. lıt.) No 1028 / ~ 

Benzıne n ,, No 1032 Co~ ) 
Articlcı de conıommation pr. maiıon manipulatioD ( ~ 
~ıa ~ 

Articles de aport (Command. llt.) No 1032 ~' 
Riı: (lnt. Diyarbakir) No 1030 
Cabot, plio• et marteaux (Vil. Çorum) No 1030 
T rao11portı arliclu monopolida (Dır. Priaoip. Moo0 f'' 
~1~ ~ 

• Harnaiı anglaiı, aaea pr. fer a cheYal ete. (Ol•• 
No 1032 

0
31 

• Decombre1 de boutique (Dir. V •koufl lzmir) No 1 

Repar. aa1on Krmoaatique (Lyde Kabatat) No 1031 
Boucle• (lnt Tophane) No 103.l ıoY 
Machioe de nottoyage (Com. Acb. Mil. Selimlye) fllo 
"' Zıoc et plomb c!lmelote (Municip. Iıt.) No 1034 ~ 
• Meublc de bureau (5-eme Bur. Exeoutlf lat.) No 1

1
().1' 

Olivea, ma<'aroniı, riz lentille1 (Div. Kırklareli) No 
Articlea pr. rep. echclle (lnt. lzmir) No 1034 
Ganta en laine (lnt. Tophane) No 1034 
Rep. accumulateura (lnt Topbane) No 10J.f I ~ 
Conıtr. bit .(lnt. lı:mi r) No 1034 I ~ ~·11 

n bit bactereoloıiqu• (Oir. lnıtitut Bact6r•0 1 t''lıı 
~1~ ~ 


