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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 

• • • Eluiltmeye konulan i' : Sıhhi Müze binasında yapılacak Kanunlar, 
Ticaret 

Kararnameler 
uahedeleri 

sinema binası. 
zalı bir mektup TC pa:ı:arlığa iştirak edeceklerin su iılerindo 
ihtilas yüks~k mühendis veya müh6ndis olmaları ıart olduğun
dan iıt,-klilerin bu husuıu tevsik eden vesaiki lazımdır. 

8Udet Alman Mıntakalarile Türkiye Arasın
daki Ticari Mübadelat ve tediyat Hakkında 

Kararname. No : 10393 

31 l'Grkiye ile Almanya arasında 3, 4 ve 5 inci fıkralarıoın büküm• 
~1·939 tarihinde Berlinde imzala- leri teşmil edilecektir. 
la Sudet Alwan menabkı ile b • Bu günkü tarihe kadar 
ltt '!tiye arasındaki ticari mübade- Türkiye'ye muvasalat etmiş olup 
llt •e tediyah tanzime mütedair kontenjantmao müıkülahadan do
~ at~kolun, 1 'ubat 1939 tarihin· layı serbest ticarete arzedilmemiş 
'-

11 llibaren mer'iyete a-irmek Ü· olan Südet Alman araziıi menşeli 
/t la.diki; Hariciye Vekilliği· ı mallar, Türkiye ile Almanya ara· 
ı._lıl 14.2.1939 tarih ve 30446 58 ıında 25 temmuz 938 tarihli ticari 
'>'ılı lukeresile yapılan teklifi mübadelita dair anlatma küküm
l~l'İQe İcra Vekilleri Heyetince terinin çerçevesi dahilinde Tür· 

.1939 tarihinde onanmıştır. kiye'ye idhal olunacaktar. 
Protokol c • Südct arazisinin . Reich ile 

Siid t Al . . . birleşmesinden beri Prag üzerin-
~. e man arazısının Al- . . • 
.~,.. ·1 b' 

1 
. .. . T" den tesvıye edılemcmış olup Su· l· .. ı e ır efmesı uzerıne ur· A . . f' . 1)t c· . . H-k· . t" det iman arazısı ırmalarının ıh-

ıt Umburıyetı u umetı, ıca- t - ll'd Tü ı_, 'd k' 
~lib d 1. d' h kk d racat an muteve ı ra.ıye e 1 

'•- & e at ve te ıyat a ın a d - . 
ı.tıd k" h - . d me yunlarından ve mutekabılen 
ıı.. a me~ ur uıusal uzerın e .. .,."'-b ı_ d Turk firmalarmın Südet Alman ara· 

ı) ı., kalmışlu ır. d k d ı d zi•in e ime yun arm an alacakları 

"-~ • Türkiye ile Almanya ara· 
''t 27 mayıs 1930 tarihlı Tica· 
~\lkavelenameıi ve müzeyyel 

••rının 
'ıb · Tü;kiye ile Almanya ara
~G~ 25 temmuz 1938 tarihlı ticari 
~ . delata dair anlatmanın ve 
tiU, · . rının , 

aııı; · Türkiye ile Almanya ara· 
~il 25 temmuz 1938 tarihli ti· 
(~Gt tediyata dair anlaşmanın 
lı) it - Alman Klirina- Anlaşma· 
~ \'t ıeyillcrinin halen mer'i o· 
~ hGkümleri Türkiye ile Südet 
~G~llrı araziıl arasındaki ticari 
~- lldelata dahi ı .2. ı 939 tari bin· 
~il 't• 

2
; ibaren tatbik olunacaktır. 

il! ~ • Avuıturya eyaleti ile Reich'
t~ ter luıımlan aruındaki a-üm· 
~lıat b\ldudu kalkıncıya kadar, A
' ~rya a-ümrük mıntakuında 
~b·ı olan Gümrük Kanununun 
~i •it edildiği Südet Alman ara
"1._. ~•nıına, Avusturya'nın Türk· 
~t .._ ticari münasebabna idha
~~ı· llıütedair 25 temmuz 93~ la· 

1 
Protokolun 1 inci madde1inin 

tediye zamanları bu günkü tarihe 
kadar hulul etmif olanlar dahi, 
Türk-Alman Kliring larikile tediye 
olunacakbr. 

d) Şimdiye kadar başlamıı ol
lan hususi taku muamelelerinin 
tasfiyesine, Türkiye ile Çekoslo
vakya aruında 7 nisan 1938 ta· 
rihli kliring anlaşmasının buna 
müteallik hükümlerine tevfikan, 
3l aıustoı 19.i9 tarihine kadar de
vam olunacaktar. 

3) 
Yukarda mezkur hükümlerden 

ticari tc:diyeyi alakadar edenleri· 
nin tatbikine müteallik teknik mo· 
daliteler hakkında Türkiye Cüm· 
hüriyet Merkeı Bankası ile Deut· 
ıche Verrechnungskuse mutabık 
kalacaklardır. 

4) 
Bu protokol Türkiye ile A 1 

manya araaında 25 temmuz 1938 
tarihli ticari mübadelelere ve ti· 
cari tediyelere dair anla,maların 

ayrılmaz bir cüzünü leşkıl eder. 
Berlin'de türkçe, almanca ve 

fran11zca, iki~er uıl nüıha olarak 
31 k.inunuıani 1939 tarihinde im-
za edilmiştir· 

!'--a) MüNA ~S_ALAR 
~t-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-H:ırita 

w 

'
11

b\lt Sıhhi Miie11eıeler Artbrma ve Ekıiltme Komisyonundan : 

tı; Ekailtmeye konulan İf: Şitli çocuk butaneıi müıtahdemin ko· 
llnda. yapılacak in,aat 

l<e§if bedeli : 4460 lira 35 kurut 
P4\lva.kkat garanti : 335 lira 

~-- Şitlide çocuk baataneıi müıtabdemin kogutunda yapılacaak 
t ifi açık ektiltmeye konulmuttur. 

~b~ ~iltme 8.5.939 pazarteıi günü aaat 15,30 da Cağaloğlunda 
')' •t ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyon

'Pılacaktır. 
\•t•ltı l.tekliler, tartnamc, kcfif hulasası proje, ye buna bağ'lı dite 

her aün komisyonda a-örobilirler. 

>~1 1•teldiler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
~~ Veıikalar ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya 
~ lalektubu ile birlikte bu işe benzer 3000 lirahk iş yaptığına 
~~llkltıiltme tarihinden 8 gün enel i.tanbul Vilayetinden almıf 
' 1•rı v~ıikalarla birlikte belli a-ün ve ıaatte komiıyona gelme· 

• 

Ke,if bedeli : 5993 lira 68 kurut. 
Mu nkkat garanti : 450 lira. 
latanbul Sıhhi Müzesinde yapılacak ıinema ioıaata i'i açık ek

ıiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 8.5.939 panrtesi günü saat 15 de Caa-aloğlunda Sıb· 
bat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binaaında kurulu komisyonda 
yapılacaklar. 

istekliler fartname, keşif hulasası, proje ve buna batlı diter 
evrakı her gün komi yonda görebilirler. 

4 - Teklif mektuplarının ihale günü olan 17.5.939 tari· 
hine kadar makbuz mukabilinde Belediyeye veriloıeai ve teklif 
mektuplarının da iadeli ve teahhütlü olmaıı Jazımdır. Fazla 
il.oh at af mak isti yenlerin belediyeye ve Ankara fen ıefüğioe 
müracaat etmeleri. 

letekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikuilc 2490 ıayılı kanunda 
yazılı Yeıikalar ve bu ite yeter muvakkat garanti makb•• Teya 
banka mektubu ile birlikte bu ite beıızer 5000 liralık iş yapbtına 
dair ekıiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden almıt ol
dukları ·ıeıikalarla birlikte belli gün ve saatte komisyona ııelm•· 
leri. • 

Sıird Belediyesinden : 

1 - U:3ulu rlaircı.;iade ilıın edilmiş olan Siird §ehrine isa • 
le edıJecek :suya ait eksUtı11eye uİ!!an 20 inci günü saat 11 e 
kadar talip zuhur etme<lıyinden ihale bir ay sonraya tehir e· 
dilrniştır. 

l - Keşit bedeli 120,UOO lira olup 24YO sayılı kaıaıınun 

16/ l 7 ci maddelerine uygun 705 JirahK: muvakkat teminat. 
3 - Hu müddet zarfıuda t~klıf edilecek bedeller haddi 

layık bulunduğu takdirde ihııle 20.5.939 gününe raslıyan cu
martesi gö.nü saat l 1 de !::iıird Beledıye encümeninde yapıla

caktır. Şartnameler altı lira mukabilinde verilir. 
4 - Bu husuı:; hakkında fazla izahat almak istiyenlerin 

belediyeler imari heyeti ten şefliğine ve Siird belediyesine mü· 
racuat etmeleri ilı\u oluuur. 

lı:,tanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Şişli Çocuk Hastanesi asfalt yolları inşaatı ışı paıarhkla 
eksiltmiye konulmuştur. Eksıltme Cağnloğlunda Sıhhat ve lçti
rnıti ı\lua venet Müdürlüğü bina::ıında kurulu Komi::ıyonda 26.4.939 
çar~amba günü saat 15 te yapılacaktır. Keşif bedeli 1051 lira 
29 kuruştur. Kat'i teminat 157 lira 70 kuruştur. lstekhler ke
şi! ve şartnamevi hergün Komisyonda görebılırl~r. Pazarlığa 
gırtceklerm 1939 sayılı Tı ·nret Odası vcsikaEıle buna beuzer 
500 liralık iş yaptı~uıa dair vesika ve bu işe yeter teminatla 
Lılikte betli gtin ve saatte Komisyona gelwt.ıleri. 

Bursa Ask'}ri Sntıoalma Ko1J1İ'4yonu Reiı;liğinden : 

l - Pıyade alayı için Çekirgede ın~a edilmekte olan kıo· 
Janm kapu ve pençereleri 5.5.939 cuma gunü saat 11 de Bur· 
. a tumeu atıoalma konıi::ıyonuııda açık eksiltmeye ko11ınuştur. 

2 - K,..şfi 2720 lira 90 kuruş İlk teminatı 207 liradır. 
3 - Keşıfname ve şartnamesi her gün parasıı komisyon

<la görülebıJir. 
• • • 1 - Askeri hastanede yaptırılacıık hel9. iııoaat Ye ta

miralın 28.4.93~ cucnıt günü saat 11 dt pazarlığı yapıiacaktır. 

2 - Keşfı 499 lira 99 kuru' ve ılk tewıoatı 37 buçuk li
radır. 

~ - Keşifname ve şartaauıesi her gün koL11isyonda görü
lebilir. 

Zile Belediyesinden : 

Zile kasabası içme suyu tesisatına ait etüd ve projelerin 
tanzimi işi pauırhğa bırakılmt§Ur. 

1 - İşin muhammen beddi 2000 liradır. İstekliler bu işe 
ait şartname proju ve saır evrakı Lilauedel Ankarada bel~diye· 
ler imar heyeti fen ~efJiğindeo veya belediyeden alabilirler. 

2 - Pazarlık 17.5.939 tarilııoe ra~tlıyan çarşamLa günü 
saat 1l de belediyede toplanacak eocümeuce yapılacaktır. 

3 - Pttzarlığa gıreoıloıek için istek.Jılerin aşağıdaki yazılı 
temiııat ve vesaiki aynı gün ve ısaatte kadar encümene teslim 
etmi~ olacıktır. 

A - 2490 eayıh kanunun 16-17 inci maddeleri mucibince 
l 50 liralık ınuvakkat teminat. 

B - Konunun ta• in etti~i vesikalar ve 4 üncü madde 
mucibince paıarlıaa ıirnıiye bir mlnt bulunmadığıaa dair im· 

Devlot Demiryolları İ§l•tme U. İdaresinden: 

Sins ındğUa binuıaıa bir kısmilü Sivaı cer atölyeleri 
ihata duvarı inoaau kapalı zarf u.ı:.ulile ve vahidi tiat ü•erindea 
eksihmiye çıkarılmıştır. 

1 •• Bu işin muhammen bedeli 135.000 liradır • 
2 - İstekliler hu işe aid ıartname veıair evrakı Devlet 

Demiryolları, Sirkeci ve Ankara v~znelerile SiTas iıtı ıyon nı• 

neainden 175 kuru~ mukabilinde alabilir]er. 
3 - Ekıiltme 10.5.939 tarihiradf. çarşamba gthıü 1aat 15 

te Ankarada D. D. Yolları Yol Dairesinde toplanauk Merk.eı 
Birinci Komisyoncıı yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin teklif mektub· 
larile •§ağıda yli.zılı teminat ve vesaiki aynı gün saaat 14 e ka· 
dar Komisyon Reisliğinft tevdi etmiı olmaları l!zımdır. 

A - 2490 ıayılı kanunun ahkimıoa uygun olaralı.:. 8000 li· 
rahk muvakkat teminat. 

B - Bn kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Muhabere n Münakale Vekaletinden m111addak eh· 

liyet Yes1kası "~.hli yet vesikası için ihale gününden en aı sekiı 
glln evvel müracaat etmek lıtzımdır. 

Malatya VilAyetinden : 
Besni • Adıyaman yolu üzerinde ve 32+4J8 ve 28-f--095 

ve 40+ooo ili 40-t-095 kilometreleri arasmda yapılacak 
ıosa ve 3 aded menfez inıaab 10.4.939 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile ekıiltmiye konul· 
muıtur. 

Bu işe aid evrak. : 
Hususi şartname, huıusi, fenni ıartııame, keıif ve ıil· 

ıilei fiat, bayındırlık itleri genel ıartnameıi, eluiltme t•r· 
tnamesi, mukavele projeai Te mnteferrl evrak. 

6.5.939 tarihine raılıyau cumartesi günn ıaat 12 de i· 
halesi yapılacaktır. 

Bu işin ketif bedeli 23294 lira 39 karuı ve muvakkat 
teminat miktarı 1747 lira 8 kuruıtur. 

isteklilerin ihaleden 8 gün evvel VilAyet Nafıa Müdflr· 
!öğünden ehliyet yesikası almaları ve ticaret odası veıikaıı 
ibraz eylemeleri meşruttur. 

Teklif mektublarmın ihale saatinden bir saat evveline 
kadar vilayet Daimi Encümeni Riyasetine tevdii lAzımdır. 

Fazla tnfsilAt almak isti yenler VilAyet Daimi Enciime
nine müracaatleri ilin olunur. 

Develi Belediye Reisliğinden : 
Develi kasabası içme ıuyu projesi keşif bedeli 2800 

lira ve muvakkat teminatı 210 liradır. 
Eksiltme 15.5.939 pazartesi günü saat 11 de Develi 

belediye binasında puarhkla yapılacaktır. Şartnameler bil& 
bedel belediyemizden ve Ankara Belediyeler imar heyeti 
fen ıefliğinden alınabilir. 

Taliplerin kanunun tarif ettiği vesaiki ibru etmeleri 
14.zımdır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin ıu iılerinde ıahibi ib· 
tisas yüksek mtihendiı veya mühendis olmaları ıarttır. 

Bu İf hakkında fazla malumat almak istiyenler beledi
yeler imar heyeti fen şefliğine ve Develi belediyeaıne mil· 
racaat etmelidir. 

Ankara Belediyesinden : 

Otobuı idarHİ binası Cebeci asfaltı üzerine yaptırılacak 
kapıcı odası ile etraf dıvarı yapılması 15 gün mlddetle açık 
ekıiltmeye konulmuotar. 

Muhammen bedelı 8736.09 liradır. 
Muvakkat teminatı 280,50 liradır• 

Şart11ıme vı krekiaiui görmek iatiyenlırin ber ıua 7uı iı· 
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u gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler 

Cinsi Şekli Muhm. bod. Teminat Müracaat yeri 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme Harita ------- .. ~ - . 
Şişli çocuk hastanesi müstahdimio koğu

şunda ynp. inş. 
S ıhhi müze binnunda yap. sirema binası 
Siird şehrine isale edilecek içme ıuyu te

sisatı (şart. 6 L.) ltemd.) 
Şişli çocuk bıışt. asf .. lt yolları in,. 
Çekirgt:de piyade alayı kışlasının kapı ve 

pençerelerinin inşası 
Hela inşa ve tamiri 
Besni-Adıyaman yolu Qzerinde menfez ve 

şose inşası 

Kapıcı odası ve duvar inşası 
Duvar inşası 
Adi kaldırım ioşası : 6300 m 2 
Zile kasabası içme suyu tesisab etüt ve 

projelerinin tanzimi 
Uşak hastanesi tadil ve tamiri (temd.) 
Gedizde Kaymakam evi inşaatı 

Erat binası i kmalı inşııatı (temd.) 
Sıvas cer atölyesi ve mağaza binaıı etra-

fına duvar inşası (şart. 675 krt. ) 
De-velı kasab sı içme suyu projeai tanzimi 
Turgutluda umumi hela i.ış. 
Yüksek mühendis mektebi pansiyon bioa

sı mutbak tasisatı ikmali işleri 

Aç. eks. 

,, 

Paı:. 

Aç. ekı. 

Paz. 
Kapalı :r.:. 

Aç. eks. 
,, 
,, 

Paz. 

Aç. eks. 

" 

4460 35 

~993 68 
120000 -

1051 29 
2720 90 

499 99 
23294 39 

araa 09 
611 60 

3150 -
2000 -

9987 'l7 
6551 90 

Kapalı •· 135000 -

Aç. eks. 
,, 

2800 -
1300 -
1761 35 

ıllçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt, Hastane Lev. 

Otoklav : 1 ad. (temd ) 
Seyyar etüv makinesi : 2 ad. 

Paz. 
Aç. elu. 2400 -

335 -

450 -

157 70 
207 

37 50 
1747 08 

280 50 
52 -

236 2.) 

150 -

492 

İıt. Sıhhi Müe11oseler SAK. 

" " Sıird Belediyesi 

lst. Sıbbi Mtlessesoler SAK. 
Buru Ask. SAK. 

. ,, 
Malatya VllAyoti 

Aok. Belediyoıi 

• • 
Turautlu Beledıyesi 
Zile 

" 
Kütahya Vilayeti 

,, " 
Kütahya Aık. SAK. 

• 

1000 - D. D. Y. Ank. Sirkeci Ye Sivaa 

210 -
97 50 

133 -

OH~li Belediyeai 
Turgutlu ,, 
ist. Nafıa Müd. 

Kütahya Vilayeti 
18() - İst. Belediyeıi 

Elektrlk.Havagazı-Kalorlfer tesisat ve malzeme•I) 

r Elektrokardrograf cıhazı ve teferruah 
Elektrik motörlü ve çadır şeklinde ox:ygeo 

cihazı : 1 ad. 
Metibolizm bazal cihazı tekerlekli masa 

ile beraber 

Aç. ekı. 
,, 

2575 -
710 -

635-

Alıçelinkaya okulunun elektrik tesisatı Kapah z. 19031 10 

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

Elbise ve kasket: 52 takım-postal: 52 çift Aç. ela. 

" ,, ,, 92 kat 
Torbalık bez: 50000 m. 
Elbiselik şayak kumaş : 

33i> krş) 

,, 
Kapalı z. 

24000 m, (şart. • 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s: 

Alman koku : 185 t. 

Müteferrik 

iki sayılı motöre yap. tenteler 
Kerpıç tuğlası : 150000 ad. 
Dış lasli~i : 16 ad.-iç lastiği : 16 ad. 
Mengene ve çırganan tamiri : 16 ad. 
Bogaz taşı : 300 m 3 
Yol işaret çivisi : 500 ad. 
Kutu : 3 kalem 
Pehavi cihazı : l ad. 
Lüleci kili : 30 t. (temd.) 
Kilometre levhası: 264 ad.-meyil levhası: 

32ı ad.-münhani: 429 ad. 
İç ve dış arka tekerlek lastiği: 14 ad. 
Birinci muhabere alayı için ders malzemesi 
Simens Marten marka çelik levha : 35 ad. 

galvanizli çelik levha: 5 ad. - demir 
perçin çivııi : 50 k. 

Erzak, Zahire Et, Sebze v.s. 

Taze bakla : 27 t.-taze kabak : 11 t.
semizot : 16 t. 

Ce:ıa evi için ekmek bir senelik 

B) MUzayedeler 

Muhlelif gramofon plaklarile muhafaza 
kutulan ve cep fenerleri 

Çam ağacı: 1408 m 3 
Boaa, inek ve buzağılar 

Matbaa makineleri 

Limon, fıçı ve yazıhan eşyası 

Ahşap hane enkazı 
Pamuklu ipek pelüş, alçı, nitrat 

0

dö potaı, 
kundura kalıbı, dolma kalem v.ı. 

Ot 
Tırnak, boyouz, paça kıh ve işkembe ka

zıntılan 

Paz 
Kapalı :ı. 

Paz. 
Aç. ekı. 

Aç. ekı. 
,, 
,, 

Paz. 
,, 

Aç. eks. 

Paz. 
,, 
,, 

Aç. ekı. 

,, 

Aç. art. 

Aç. art. 

" 

" 

Aç. art. 
,, 

Paz. 

754 -
1741 50 

15000 -
67200 -

5000 -

140-
2100 -

394 -
1050 -
825 -

3000 -
275 -

1200 -
3700 -

65-

60 -
4500 -

193 13 
53 25 

47 63 

D. D. Y. Haydarpaşa 

,, ,, 

,, ,, 

1427 33 Afyon Vilayeti 

57 -
131 -

1125 -
4610 -

Ank. Belediyesi 

" :"J 

Aslı:. Fabr. U. Müd. SAK. Auk. 
Deniz Ln. SAK. Kaaımpafa 

375 - Mersin Gümrük Mub. Komut. 

10 -

29 55 
78 75 
61 88 

225 -
41 25 
90-

2n 50 

300 -

775 -

517 44 

4 25 

337 50 

Gftmrilk Muhaf. Gen. JC.om. İıt. 
D. D. Y. Haydarpaf• 
İat. Komut. SAK. 
labiaarlar U. MGd. 
fst. BeladiyHİ 
Ank. ,, 
M. M. V. SAK. 

,, ,, 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
Nafıa V okaJeti Malzeme Müd. 

Tophane Lvz. S AK. 
İst. Komut. SAK. Fındıklı 
Deniz Lvz. SAK. Kaıımpa.şa 

• 

Bursa Ask. SAK. 

Kütahya C. Müddeiumumiliği 

lst. 4 c6 İcra Mem. BeyoA'lu TGoel 
Batı No. l Polidor Matazası 

Antalya Orman Mi1d. 
Beyoafo 4 eli Sulh Hukuk Hak, 

Tarabya lat. Cad. 
Beyotlu 4 cG Sulh Hukuk Hak. 

lst. Fincancılar Selimet matbaası 
Beyotlu 4 cü Sulh Hukuk Hak 

iıt. TGtüo Gümriik No. 2 

Ank. Belediyesi 
İ:ımir İthalat Gilmr. Müd. 

Beyoğlu Vakıflar Direk. 
İıt. Belediyesi 

Listesi 

GüD Saat 

8-5-39 15 30 

8-5-39 15 -
20-5-39 11 -

264-39 15 -
5·5-39 11 -

~-39 11 -
6-5-39 12 -

12-6-.~9 IO 30 
lU-39 10 30 
2-5·39 14 -

17-5-39 11 -

25-4-39 15 -
2-5-39 15 -

26-4-39 10 -
10.5-39 15 -

15-5-39 11 -
6-5-39 11 -

27-4-39 14 -

9-5-39 14 30 

10-5-39 1 o 30 
I0-5-39 1 o 30 

10-5-39 l o 30 

9-5-39 15 -

9-5-39 10 30 
9-5-39 10 30 

12-5-39 15 30 
9-5-39 14 -

8-5-39 10 -

26-4-39 10 -
8-5-39 11 -

27-4-39 15 -
8-5-39 15 -
9-5-39 14 30 
9.5.39 ıo 30 

10.5--39 10 -
25-4 39 il -
10 5 39 14 -
10-5-39 15 -

284-39 15 30 
27-4-39 15 30 
27-4-39 14 -

5-ö-39 15 -

15-5"39 15 -

27-1~·39 

4-5-39 14 -
27-4-39 

2-~-39 14 -

28-4-39 14 -

1-5-39 15 -
5-5-39 15 -

28-4-39 14 -
. 9-5-39 14 30 

leri kalemine ve iıteldilcrin de 12.5.939 cuma günil 51 

buçukta Beh•diye t'nciimeniae müracaatları bel ·e 
• * • Hal ıı.rkasındaki helanın mektebe bak.an c•P u~ 

dıvar çekilmesi 15 gün müddetle açık eksiltm~ye konulOl ~ U 
Muhammen bedeli 611,60 Ji .. adır. 
Muvakkat teminatı 52 Jiradır. 
K.eıif ve ıartnamesini görmek isteyenlerin iaır gti~ ~ 

işleri kalemine ve İ:;teklilerin de 12.5.939 cama 1111 

10,30 da Belediye encümenine müracaatları. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğ.ünde.n : ~· 
27.4.939 perşembe günü ıaat 14 te lıtaobulda Nafıa bİ 

lüğünde 1761.35 lira keşif bedelli Yüksek Mühendis mekte 
110

1 
yon binası mutbak tesisab ikmali işleri açık eksiltmeye 1'0 

tur. tİ 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri ienel, hususi 1~ lf 

tartnameleri, proje keşif hulasa.ile buna müteferri diter e ~e 
resinde garülecektir. 1 

Muvakkat temioat 133 liradır. 
İsteklilerin on aı: 1000 liralık bu i4e benzer it 

idarelerinden almış oldu~u vesikalarla 939 yılıaa ait 
vesikalarile ielmeleri. 

1 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastaııe V t 
lstanbul Belediyesinden : . , ~ 

Belediye için lüzumu olan iki tane seyyar etüv oıakitı~ 
lira tahmin bedelile açık eksiltmiye konulmuftur. ŞartnaoıeJ 
zım ~üdürlüğünde görülebilir. ,pi 

istekliler 2-t90 uyılı vesika ve 180 liralık ilk teminat ~J 
veycl mektubile beraber 9.5.939 aalı gönü ıaat 14,ao da D 
mende bulunmalıdırlar. 

El;ktrik, Havaga~alorifer (Tesisat =;e M 

D. D Yolları İıletme U. İdaresinden : ~ J1 
Muhammen bedellerile miktar Ye vasıfları af'~ı 

zıh ilç grup malzeme ve eşya her grup ayn ihale 
üzere 10.5.939 çarşamba günü saat I0,30 on buçu~ il 
darpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarafıod• 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasın.d•e 
muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaıWc" 
likte eksiltme günü saatine kadar Komisyona mür• 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan 
dağıtılmaktadır. tı 

Bir adet "Elektrokardiograf" cihazı ve teferrii• gJ 
hammen bedeli 2575 lira ve muvakkat teminatı 1 

13 kuruştur. 
Bir adet hasta yatağında istimal edilmek uzete 

rik motörlü ve çadır şeklinde Oxygen cihazı ve tef 
Muhammen bedeli 710 lira muvakkat teminatı 53 
kuruştur. ıf 

Bir adet metabolizm bazal cihazı tekerlekli ıo•~~ 
beraber muhammen bedeli 635 lira muvakkat teı:ll1 

lira 63 kuruştur. 

Afyon Vilayetnideo : . ~,f 
Afyon vilayeti merkezinde yaptırılmakta olan Aliç•t1jf 1 

kolunun 19031 lira IO kuruş keşif bedelli kalorife,. teıl••tı 1~1 
yıı 939 sah günü saat 15 te Vilayet Daimi Encümeninde 
dilmek üz.ere kapalı zarf usulile ekıiltmive konulmuttur· d ~ 

K~tifoame, şartname, planlar 1 lira bedel mukabili" ;, 
Nafıa ldaresioden alınabil ır.Muvakkat teminat 1427 lira 33 
İsteklilerin arttırma eksillme kunununa tevfikan ':,~ 
teklif mektublan muvakkat teminat, Ticaret Odası ·d q 
sikası ve ş ı mdiye kadar buna mümasil işleri müte&bb~ l ) 
yapbğına dair ellerindeki veıarki ba~lay .. rak ihaleden ıe"1:ıl. ~ ~ 
vel Vilayet ma~amıııa müracaatle alacakları vesika ile ~ 
mayıs 939 salı guoü ı;aat 14 e kadar Daimi Encümeıs 
göndermeleri ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır yY ,n 
Ankara Belediyesinden : 

İtfaiye içiu yaptırılacak olan 92 kat elbise ve 
gun müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 
~~~ 

Milbamıiıen bedeli 1741,50 liradır. 
Mu~akkat teminat 131 liradır. b'ı 
Nümune ve şartuamesini görmek istiyen)erİll ~ 

yazı işleri müdürlüğüne ve isteklilt>rin de 9.S.939 •$ 

saat 10,30 da beledıye encümenine müracaatları. ~ 
• • • Fen i~leri ameleıi için yaptırılacak 52 1'~1 6" 

ve kasket ıle 52 çift poıtal 15 gün müddetle ayrı ayt• 
siltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 754 liradır. 
Muvakkat teminatı 57 liradır. J 
Nümune ve şartnamesini görmek istiyenlerin bet ;~ı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 9.5.939 sah giloii 5 

da Belediye encümenine müracaatları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan i 1~ 
Tahmin edilen bedeli 67200 lira olan 24000 ... ı0; 

selik ~ayak kumaş, 9.5.939 tarihine rashyan salı guo 
0
,, ı 

te kapah zarfla alınmak üzere eksiltmeye konultJluşt ~ 
İlk lt!minatı 461 O lira olup ıartnamesi her giiO 



Münaka• üazı~~~B•i----------------------------------------------------------..---14---Nt..a~---'-"'---

~kuru§ bedel mukabilinde alınabilir. 
l~ eklilerin 2490 saydı kanunun taritatı dahilinde tan
~~ekleri kapalı teklif ·~f>ktulılarını en geç belli gün ve 
Qlır 8aı.ıt evveline kadar Ka511~ıpaşada bulunan komisyon 
ığına vermeleri. 

~ 

~ ~eri Fabrikalar Unıurn '.\füdürlüğö. Merkez Satınıılma. 
}' ~ Komisyonundan: 
bl flı111 edilen bedeli 1 S.000 lira olan 50000 metre tor
~ A~keri Fabrikalar umum müd~rlüğü merkez ~atı

q ~trnsyonunca 12.5.939 cuma günü saat 15,30 da ka
tf ıle ihal" edilecektir. Şartname parasız olarak komis

'~k\'~rilır. Taliplerin muvakkat teminat olan 1125 lirayı 
ht tııektuplarını mezkur günde saat 14,30 a kadar ko 

:a \'ermeleri ve kendilerinin de 2490 sayıh kanunun 
llıaddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 

}~ •llkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası ve
e llıezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • 
~biıel"'- G K' SAK ~ llll kumat alınacaktır . Bak: Jandr. en. omut. . 

/' .·~ ~~~~~~~=-==z===== ' t .. ı - .k ~ '"errı 

!,ta h . 
32 n ul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
t X5 eb·adda takviyeli IO kat bezli ekstra tip 16 aded 
t 
ti ~Yni eh' ad ve tipte 16 iç lastik satın alınacaktır. 
'iı 27 nisan 939 perşembe günü saat 15 te yapıla· 
· İıteldilerinin belli gtin ve saatte Fındıklıda Kom.u
••tınalma komisyonuna gelmeleri. 

4 - Eksiltmey" gireceklerin 2490 sayılı kanumın 2 'fe 3 
maddelerinde yazılı belgeleri ile birlikte ihal~ gün ve sıtatind~ 
M.M.V. Satınalma komisyonunda hazır bulunınalar1. 

• • • 1 - Ordu ihtiyacı için bir adet Pehavi cihazı satın a· 
hnacaktır. Pnzıırlığı 25.4.939 sah günü saat 1 L de M. M. V c
kAleti satınalma Komi~yonunda y.cıpılaeaktır. 

1 - Kati teminatı 41 lira 25 kwnıştur. 

latıuıbul Levazım AmirHği Satmalma Komisyonundan : 
Kamyonetlt:r için 14 aded iç ve dı~ arka te:kerlek Ja~tiği alırıa
caktır Pazarlıkla eksiltmesi 28.4 939 cuma günü eaat 15.30 
da Tophanede Istanhul levazım amirliğı eatmalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. hteklilerin kati teminatlarile beraber belli 
saatte Ko. na gelmeleri. 

Deniz Levazım Sahoalma Korniıyonuadaa : 

Miktarı 

9 aded 
6 

" 10 
" 5 
" 5 
" 2 
" 3 " 50 kilo 

Cinıi 

Siausnı martea çelik levha 

" " " " 
" " " " 
" " 

,. 
" 

" " " " Galvanizli çelik levha 

" " " Demir perçin çiviai 

Eb·adt 

-tOOO x J200 x l m/m 
7000 x l~OO x 8 m/m 
7000 X 1500 X 10 m/m 
ıoooo x 1700 x 16 m/m 
ıouoox ı800x 18 m/m 
2000 x ı ıoox 2 m/m 
2000x ıooo x 1 m/m 

19X ?}5 

1 - Yukarıda ya zılı sekiz kal~m malzeme 27 niaaa 939 tari
hir.e raıtlıyan perşembe ıünü saat 14 te paurhkla alınmak iz:ere 
•!k11Htmiye kouulmuştur. 

2 - iatt:kliloria belli rtln ve ıaatte Kuımpıışada Komiayon 
Başkanlığına m6racaatleri. 

~ ı. 1 Nafıa Vekaletinden: "•nhaf aza Genel Komutanlık stanbul Satın Alma 
i 

1 
Komisyonundan : 1 10.5.939 çarşamba rünü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekilet 

ki . binası içinde malzeme Müdürlütü oda~ıoda toplanan malzeme ek 
~- ••yılı mot~re yapbrılacak tentelerın 26.4.939 çar· ' ditme Komiayonunda 3700 lira muhammen bedelli !64 adet kilo 

-
~ l iÜnü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 1 metre 324 aded meyil ve .ı29 aded münhani levhalarının açık ek 

'ıınlanmış tutarı 140 lira ve ilk teminatı JO liradır. ııiltme usulile eksiltmcıi yapılacaktır. Eksiltme şarhıameai ve tefer 

. 
-. 

~ llıtsi komisyondadır. Gürülebilir. 1 ru.:.ıtı bedelsiz olarak malzeme .1\~üdürlüğünden alınabilir. 
ttklile . . k i vesikaları ve ilk teminat mak- 1 Muvakkat teminat 2i7 lira 50 kuruştur. 

e ~it G lrının k~~ubn l.1:. Ü .. w Ü b' d k" k . 1 lıte.ldilerin muvakkat teminat •e şartnamesinde yazılı veaaikl 
1 a ata es ı ıt a at g mrug ınasm a 1 omısyona . b" l"'- . - 15 kA K . b tf 1 1r ııde aynı gun Sliat te mez ur omıayonJa hazır ulunmalar 

ı. ı· d 
1 

azım ır. 

~ İ iohiıarlar Umum Müdilrlüiündea : t•let Demiryolları şletme U. Müdürlüğünden : . . . . _ 
~ 

1 
1 - ldaremı21n Cibah depolar grupunda mevcud· 16 aded men 

t~Iet Demiryolları Haydarpaşa İşletmesi için 150 hin l'ene ve çırgananın tamiri açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
-

-di kerpiç tuğlası kapalı zarf usulile satm alınacaktır. ~ 2 -:-- Muhammen bedeli 394, teminatı 29,55 liradır. 
1~J d d' 14 ı· d hammen bedel tutarı 2100 

1 
3 - Eksiltme 8.5,939 pazartesi gilnü ıaat 15 te Kabataş\a Le 

a e ı ıra an mu ş b · M~ d· · · d k' Al K • d k 
-

• · vazım u eaı u ırıyetın e ı ım omııyonuo a Ji.ıpılaca br. 
&~ t ~ . . 1 4 - Ekailtmiye iştirak etmek istiyeoler ekıi ltme için tayi 

·e bi . Uglalar Haydarpa!~ - Anka~a arasındakı ı.stasyon- , edilen iÜn ve aıaatte % 7,5 ıüvenme paralarile bırlikte mezkıl 
f tkt~nde ve vagon dahılınde teslım alınacakhr. i Komiıyona ıelmeleri ilin olunur. 

n 

r 

Jit' lı •tltraesi 8.5.939 tarihine raslıyan pazartesi g~nü sa· 1 • • • 

· dt Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci işletme . 3000 ~de_t 1 ~o.lu ~ürbi·n~ kondansör borusu alınacaktır. Ba 
ı1-"v · ~OtıQnca yapılacaktır. Kanuni evsafı haiz isteklilerin lst. Elektrık ~şlerı U. Mud. ılanlarıoa. 
1j' ~t saatinden bir saat evveline kadar muvakkat te- ı 

! tını veznemize yatırmaları ve teklif mektublarını Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
t t . 1 
~ tı lazımdır. 1 -

k 

~G l11:1aıne ve mukavele projeleri parasız olarak Yol Huna Askeri Satınalm~ Komis!onu Reiıliğ.indea : 
~•'~ ftttişliğinden alınabilir. Bursa ve Mudanya gtı.rmzonlan ıçın 27000 kılo ta:ıe bak 
1 ~ la ve 11000 kilo taze kabak ve 16000 kılo semız otu 5.5.93 

-
9 

i~ 11 cuına günti saat 15 de Bvrııt& tücueu Satınalma komisyonund Ankara Beledive--inden : 
> l · 1 açık ekı:;ıltme il~ alınacaktır. 

a 

I' ~~.:-Şehrin muhtelit ynleriue ko1ıaca1' 500 a<ld yul i~.J- j Uk temınatı ~00 liradır. 
~' ~l&ı on beş gün müddetle açık eksiltmeye kouuluıu~tur. I ~v.af ve ier.ım her gtn konıisyoucm göıiilcbilir. 
~f. a: ~uhammen bedel i 825 liradır. • 2 _?2: •• ~~""!"'!"!'!!!!!'ıİlll!!!!!l~ ... ml!Iİ!ııiİ 
J ~ 1' htvakkat teminatı 61 ,88 liradır. . 

1 /. ,,'.Şartnamesini ve nümunesi görmek istt~ycnledn h~r 1 b) i U Z Y E D E L E R 
1i ~ ~ 1§1Pri kalemine ve h.tekJiletin de 9 5 939 :-alı günii. ~aat 
~, il helepiye encümenine müracaatları. İstanbul Günirüklerı Ba~müdürJüğüuden : 

l 95 lira 80 kuruş muhammen kiymet!i 9 ve 193 lira 7 o 
r-nİt~ta~bul Komutanlığı Satınalma Komüıyonundan : kuru§ kıy~ıet ~ 245 ve 21 lira 30 muham~~n kıymet1·i· 11 p,a 

1llcı mubaberı alayı içiu ]öJ;umu olan muhtelit cins dns 1 ça ve 86 hra 4;> kuruş muhammen luymetlı 39 parça kı cem a 
G llıeei ~atın ahnacaktır. Paurlığı 27 ııisan 939 perşemb,. ! 304 paıça uıüstan:el demirba~ eşya ayrı ayrı 4.b.939 perşem 
t~'t 15,30 da yapılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve be günü ııaat l~ da . 24~0 .. s~.y1lı kaııu~ huk.üınlt::ri 

0
dairesind 

tıdıkhda komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. ! saıılacağından ıstekli1erın sozu geçen. gun ve saatte % 7,5 a 

n 
. 
e 

k-
j çelerile birlikte Başmüdürlük bınasındaki Satış Komisyonun 

Jıfı ~ İstanbul Belediyesinden : . 

~ ~'lı~riııe 1050 lira bedel tahmin edilen Fatih kaymakamlı· 
~ı~ 11ldeki yollar için alınıtcak 300 mf'tre mikabı Boğ!lz ta
d~ :~siltıneye konul mu~tur. Şartnamesi Leva?J '11 M üdiirlü
l~a&Otülebilir. İ!tekli er 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 
9.is kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be

~tJ .939 sah günü saat 14,5 da Daimi Encümende bulun-
llr. 

a 
1 gelmeleri. 

Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen b. M. Temina tı 
Cinsi Markası Lira kş. Lira kf. 

Otomobil Buik 325 - 24 38 
at Yukarda evsafı yazıh otomobil 28.4.939 tarihinde sa 

11 de ihale edilmek üzere pazarlıkla arttırnııya konulmuştu 
İsteklilerin adı geçen günde hizasında yzıh temin 

r. 
at 
rı 

Üsküdar İcra Memurluğundan : 

ra 
Bir borçtan dolayı mahcuz ye paraya ~evriJmesine ka· 

r verilen Elektrik marka radyo ve gramofon 25.4.939 ta
hine müsadif salı günü sııat 15 den 16 ya kadar Üsküdar 
a Batpazarında satılacaktır. Yüzde 75aini bulamadığı tak

rı 

d 
di rde ıatrf 2 mayıs 939 tarihine müıadif salı giiııü aynı saat 

e aynı mahalde satılacağından taliplerin ona göre mahal
nde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilAn olunur. 

v 
li 

Müteahhitlerin Takvimi 

Sah 2.5.4.939 

Pi ak d6 ııard cer Kaucaıı, dinıil buntaırea v. ı. (D. D. Y.) No. 9U 
B oru dirsek ve vana (,. • ,, ) No. 1011 
s u haviye şişeai ( ,, ,, ,. ) No. 1019 
M adeai katran ( ,, ,. ,. ) No. 1019 
s cığuk bava depoau n bu• fabrikan (Edirae Beled) No. ıooa 

ektrik kapı6lü dinamit ve revolver fişeti (inbiaarlar U. MOd.) El 
No. 1014 

y atak ve yaıtık kılıfhk bez Uandr. Gen. Komut.) No 10'21 
umuşak çelik yuvarlak çubuk demir (İat. Komut.) No 10'21 
ulgor (Jat. Komut.) No 1032 

y 
B 
T alim ve terbiye malzemesi (İst. Komut.) No 1032 

lektrik tHiaa t ı (Bodrum Beled.) No 10'21 E 
H an~ar inşası (M. M. V.) No 1021 
p 

s 
• 

erçio imal makineıi (M. M. V .) No 10'l3 
u projeııi tanzimı (Maaubr Beled.) No JO'll 
K6bne fotin (iımir Ln.) No 1022 

B üoyao Ka1aba11 halıhazır hanta11 alının iti (Dahiliye Velt.) 
No IOZ3 

Yazlık elbiselik bez (Orman Korum Gen. Komut.) No 1023 
Arka çantası ,, ,, ,, ,, No 1023 
Demir karyola (Jandr. Gen. Komut.) No 1023 
ElbiaeJik kumoş ile çamaşırlık bez imala (Tophane Lvz.) No 10'l3 
• Pamuklu kirpıntı ,, ,, No lO'Ja 
Otobüı durak yeri inş. (lımir Bcled.) No 1024 
• Dukkin ankazı ,, ,, No 1024 
Celil Bayar cad. yap. tamirat (İzmir Beled.) No 1024 
Şose tamiri ,, ,. No 1026 
Platform (Diyarbakır inhisarlar Müd.) No 1026 
Pik pirinç bakır v. •· (Malatya bH Ye iplik Fabrikaıı) No 1028 
Sivas erkek okulu tamiri (Sivaı Erkek Okulu Direk.) No 1028 
Hayvan pazar yeri inş. (Tire Beled.) No 1028 
Demir köprü inş. (Nafıa Vek.) No 1029 
Erkek lisesinde yap. tamirat (İzmir Liae ve Orta okulları) No 1030 

Ot ve bina ankazı (İst. Deftcırd.) No 1032 • 
Kanalizasyon yap. (İzmir Beled.) No 1031 
Okul binası tamiri (izmir Liae ve orta okulları SAK.) No 1031 

{Devamı 4 üncü sayfada) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalm~ Komisyonund~n ; 

1- Bir metresine iki yüz yetmiş bet kuruş kıymet biçilen ıe
kiz bin metreden dokuz bin metreye kadar elbiıelik kumq 10.5.939 
çarşanba günü saat onda kapalı zarf usulile satın almacakhr. 

2 - Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu eluiltm~ 
ye girmek isteyenlerin 1856 . lira ~5 kuruşluk ilk teminat banka ' 
mektubu veya ve:ıne makbuzunu muhtevi teklif mektubunu en i•Ç 
belli gün ıaat dokuza kadar komiıyona vermiş olmalan 

(1452) (2747) 1-4 

Muhabere ve Münakale Vekileti lstanbul 
Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden : 

1 -C. l F. İstanbul teslim şartile alınacak olan •• muhammen 
bedeli 9527,9'2 dokuz bin beşyüz yirmi yedi lira doksan iki kttruı 
tutan 3000 adet 1 numaralı türbin kondansör borusu kapalı zarf u• 
surn ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 2.5.5.939 perşembe günü saat 15 de İdarenin Tü
nel üstünde Metro han binasının 5 inci kabnda toplanan eksiltme 
Komisyonunda yapılacakbr. 

3 - Bu işe aid şartnameler ve mukavele projui idarenin Le
vazım Müdürlüğünden ücretıi~ olarak alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat 714,59 yedi yüz on dört lira elli dokuz 
kuruştur. 

5 - Teklif mektuplannın 2490 ıayılı kanunun ahkamına uy
gun olarak ve ekailtmeden en az bir saat evvel makbuı mukabi· 
linde Komisyon Reisl ığine verilmit buluomuı .lizımdar. (2782) 

Jandarma Genel Komutanliğı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : · 

1 - Bir metresine otuz alb kurut kıymet biçilen 64512 metre 
vasıf ve örnetine uygun yatak ve yastık kılıfbk bez kapalı u.rf uıulile 
25.4.939 Salı günü ıaat onda satın alanacakbr. 

2 - Şartname ve örnek parçaaı yüz on alb kurut karfıhğında 
Komisyondan almabilecek bu eksiltmeye girmek iateyenlerin 1742 
liralık ilk teminat banka mektubu veya sandık makb'1ZU ile şartna
mede yazıla belgeleri muhtevi teklif mektuplannl en ıeç belli giln 
saat dokuza kadar Komiıyooa vermiş olmaları. (1215) (2338) 4-4 

l ~. M. Vekllcti Satınalma Komisyonundan : makbuzu ile defterdarhkta toplanacak komiıyona gelmele 

~le~ liepsine tahmin edilen tiyat 3000 üç bin lira olan ! ve bu baptaki şartnameyi görmek ve izahat almak üze 
, 

re 
~ kutu açık eksiltmeye konulmuştur. 1 defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları ila 
'Eksilımesi 10 mayıs 939 çarşamba günü saat 10 da- , olunur. 

5 ~ !!l!!!!!!!~~~~~~~!!!I!!!!!!!!!!!!!!~ ......... ~~~!!!! 

İ P:- İlk teminat 225 iki yöz yirmi heı lira, olup ~artna- imtiyaz sahibi ve yazı işleri Direktörü : İamail Girit 

hQ/'&ız olarak her gün M.M.V. satınalma komisyonundan 1 Baaıldıtı yer: Merkez Baaırnevi, Galata 
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Quotidien des Adjudications 
ADMINISTRATION 

•• • 
AB01 NEMENTS 
Ville et Pro .. ·ince 
3 MUIS Ptrs 45() 

6 " 850 
12 " 1500 

Etrangcr : 12 mois Ptrs 2700 
----------~-~-~~~ 

AZ ETE Si 
Yoghourtchou Han 

l er Etage, N. 3-4 
Galata, Perchembe Ba1.ıır 

Le No. Pars 5 
------.----------~ 
Ponr la Publıc ı te s'adresser 

a ı· Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Telephooe : 49442 
Uoite Po5tale N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Priı 

d'adjudicat. eatimatif Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Cautioo. 

provisoire 

Lieu d'adjudieation et du 

Cahier des Cbarıes 
Jours Heures 

Constructlonaı - R6paratlons - Trav. Publlcs-Mat6riel de Conetr11ctlon-Cartog raptıle 

Cooıtr. au pavilloo deı ıubalterncs il l'hô· 
pital des Enfants a Şişli 

Cooıtr. bitine cioema au Muıee Sanit. 
Adduction eau Potable Ville Siird (Cab. ' 

cb. L. 6) (aj.) 
Conıtr. route en aıpbaltc a l'b6pital eD· 

fanti a Şişli 
Rep. et modification hôpital Uşak (aj.) 
Conıtr. maison Kaymakamat a Gediz 
Achev. coastr. bat. milit. (aj.) 
Cooıtr. mur autour de l'atclicr tractioo 

Sivas (Cah. eh P. 075) 
Constr. porte et feDetre a la caıerne Çe

kirge 
R~p. et conıtr. W.C. 
Con.tr. de 3 dalotı et cbau11ee ı/route 

Beıni-Adıy ıı man 

Cooıtr. mur et ıuerite pour srardieo 

n " 
,, pav~ : 6300 m2 

Dre11emeot projet pour ioıtal. eau po
table bourg Zıle 

Projet pour adductioo eau p ı.table au 
bourg Develi 

Constr. W.C. a Turgutlu 
Achev constr. cuısiae a la bit. ecole 

Geoie 

Publique 

" 

Gre a ıre 

Publique 

• 
Pli cach. 

Publique 

Gre a gre 
Pli cacb. 

Publique 

" 
" 

Gre a gre 

Publique 

" 

~460 35 

5993 68 
120000 -

1051 29 

9987 Z7 
6551 90 

135000 -

2720 90 

499 99 
2.3294 39 

3736 09 
6 11 60 

3150 -
2000 -

2800 -

1300 -
1761 35 

335 -

450 -

157 70 

4H2 -

8000 -

207 -

37 50 
1747 08 

280 50 
52 -

236 25 
150 -

210 -

97 50 
133 -

Dir. Hyg. et Auiıt. Soc. Cağaloılu 8-5-39 15 30 

.. 
Municip. Siird 

n 8-5-39 15 -
20-5-39 11 -

Dir. Hu·. et A11iıt. So4. Catalofta 26-4-39 16 -

Vil. KOtahya 

" " Com. Acb. Milit. Kiitahya 
Adm. Gen. Cb. de Fu Etat Aok. 

et Caiıses Sirkeci et Sivas 
Com. Acb. Milit. Buna 

,, 
Vıl. Malatya 

Muoicip. Ankara 

" ,, 
n 

,, 

" Turıutlu · 
Zile 

Develi 

,, Turgutlu 
Dir. Trav. Pub. İıt. 

" 

25439 15 -
2-5 39 15 -

264-39 10 -
10-5-39 15 -

5-5-39 11 

284-39 11 
6-5-39 12 -

12-5-39 10 30 
I~ 10 30 
2-5-39 I• -

17-5-39 1J 

15-5-39 11 

6-5-39 11 
27439 . 14 -

Produtıa Chlmiquea et Pharmac 

Autoclave : l p. (aj.) 

utlques·lnatrumonts Sanltalr s-Fournlture pour Hopltaux 

Gre a are 
Macbıve etuve ambulante : 2 p. Publıque 2400 -

Electrlclt6-Gaz-Cnauffaq• Central (•nstalfaılon et Materlel) 

Appareil electrocardıograpbc et acceı. 

" d'oxygeoe a motcur electr. et 
de forme de tente : l p. 

Appareil de metaboliıme baaale avec ta
ble a rouu 

lnllttl. chauffage central bat. Aliçetiokaya 

!'ublıque 2)75 -
,, 710 -

,, 635 -

Pli cacb. 19031 10 

Hablllement - Ch1ıussuras - Tls•u• - Culr• 

Co,tumea avcc casquettea : 52 compleb -
cbauuuru : 52 paircı 

Coıtumea avec casquettea : 92 completa 
Toile pour aac: 50000 m. 
Serge pour uniformeı : 24000 m. (Cah. 

eh. P. 336) 

Combustlble - Carburant - Hulla• 

Coke Allemaud : lt45 t. 

Dlvers 

Voile pour moteur No 2 
Briques: 150000 p. 
Chambre İl air : 16 p. • pneux: 16 p. 
Rep. pre11e: 16 p. 
Picrres .,Boğaz'' : 300 m3 
Clouı pour ıignaux de route : 500 p. 
Boitea : 3 lotı 
Appareilı Pibavi : 1 p. 
r erre arrile : 30 t. (a j ) 
Plaquea pour kilometre : 264 p. - id. pour 

ptnle : 324 p. - id. pour courbe: 429 p. 
Chambre a air et pneuJI pour eamion

aette: 14 p. 
Articlee de leçon pour bataillon correa· 

pondancc 
Plaquea en acier Siemeoı Martboo : 35 p. 

plaquea en acier ıalvaniıee : 5 p. • ri· 
vet. CD fer : 50 k. 

Provlslons 

F6veı : 27 t . • courıe : 27 t. • pourpier : 
l6 t. 

PaiD pour pcDitenciera ( 1 annee) 

Publiquc 

,, 
Pli cacb. 

,, 

Gre a sıre 
Pli cacb. 
Gre a gre 
Publique 

., 
" ,, 

Gre a ıre 
,, 

Publique 

• 
,, 

Publique 

" 

754-

1741 50 
15000 -
67200 -

5000 -

140 -
2100 -

394 -
1050 -
825-

3000 -
275 -

1200 -
3700 -

B) Adjudications a la surenchere 
Hoiı de sapio : t 408 m3 
Decombrea bit. cD boi. 
Ti11uı en coton nitrate de potuıe, cali

bru en boiı, ıtyloı ete. 
foin 

Publique 

• 65 -

" 
60-

180 

193 13 
5J 25 

46 63 

1427 33 

5T-

131 -
1125 -
4610 -

375 -

10 -

29 55 
78 75 
61 88 

225 -
41 25 
90-

277 50 

300-

775 -

517 44 
4 25 

--

-·- - ..._ .. _ 
Vil. Kulahya 
Com. Perm. Muoicip. İst. 9-5-39 14 30 

lere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpafa 10-5-39 10 30 

" ,, ıo.5.39 10 3·J 

,, ,, 10-5-39 10 30 

Vil. Afyon 9-5-39 15 -

Muoicip. Aok. 9.5.39 10 30 

" ,, 9-5-39 1 o 30 
Com. Acb Dir. Gen. Fab. Mil. Aok. 12-5-39 15 30 
Com. Acb. lot. Marit. Kaaımpaıa 9-5-39 14 -

Command. Surveil. Douan. Mersin 8-5-39 10 -

Com. Acb. Surveil. Douan. İ.t. 26-4-39 1 1 -
lere E:a:pl. Cb. Fer Etat Haydarpafa A-5-39 11 -
Com. Acb. Comm. Milit. lat. Fındıkla 27-4-39 15 -
Com. Acb. &:on. Monop. Kabataehe 8-~-39 15 -
Com. Perm. Munleip. &at. 9-5-39 14 30 
Municip. Ankara 9-5-39 10 30 

. Com. Acb. Miniıt. Def. Nat. Aok. 10-5-39 10 -
,, ~ 

Com. Acb. Dir. GEo. Feb.Milit. Ank. 
MiDiıt. Tr;,ıv. Pub. Dep. Mat. 

Com. Acb. Iot. T opbane 

25439 11 -
10-5 .. ,9 14 -
10-5-39 15 - • 

28-4-39 15 30 

Com. Ach. Comm. Milit. lat. Fındıklı 27-4-39 15 30 

Com. Acb. lot. Marit. Katımpaşa 

Com. Adı. Milit. Buraa 

Procureur G~n. Kütahya 

Dir. Foreta Antalya 
Municip. Ankara 
Dir. Douanea lmportatioo lzmir 

27439 14 -

5.5.39 15 -

15-5-39 15 -

4.5.39 15 -
1-5-39 15 -
5-5-39 15 -

284-39 14 -

vıs OFFıcıe 
De l' Administration Generale des ~ 

de fer et des Ports de l'Etat 1 
d'' 

Des aciers pour ressorts, des conduites. t dt 
freins et des elements surchauffeurs formanı ı·obJe. 
\'.}t dont Jcs valnurs e tiınative et garanties pr0'~ 
. d. , . b h , , , voıt l 
ııı . ıquees cı- as seront ne ı>les Eeparernent par j tı 

cation ııous pli cachete Je Vendı edı 2 Juiu 1939 
au local de l' Administration Generale a Ankara· ~a 

Ceux qui desirent y prendre part doıvent r~ ) 
Presidence de la Commission le jour de l'sdjudı 
qu'a .l 4 h. 30 leurs oJfres, le.s garanıie!-3 provisoire

5 

ci-ba et les c" rtitirats exiges par la loi. 
Le ca!ıierti dl~ charges soııt dii:itribues grııt j 

Anka ra pur 1e Service des Approvi ionnements et 
paşa par le Bureau de Reception. (2580) 
No. de M a t e r i e l V aıeıır 

liste e.stiıt11' 

~ 
ı2.900 1 

2 
Ad<.::rı; pour re :ıorts (91,5 T.) 
Conduites d'air puur freins 
et eiements surchauffeurs 
(5900 tt 150 pieces respec· 
Livcıment). 

(3 ncü sayfadan devam) 

Perde ıtor korniş v. ı. dekorasyon (Orman f •kultel
1 

ıyomu) No I033 . r'f 
B~z, ıicim, çivi, tel, vskfeli ıaat v. ı, (Viııe Tümeoı) tııı 
Peynir, zeylin, makarna ve şehriye ,, ,, 
Tamirhane malzemeıi (İıt. Komut.) No 1035 

Memento des 

Mardi 25.4.939 

Plaquc de gardeı, crochPll de traction, enieux, 
ete. (Cb. Fer Etal) No 993 

Tuyaux, eoude et vanuc (Cb. Fer Etat) No 1017 1oıf Bouteillu de oivellement d'eau (Cb. Fer Etal) N• 1oıf 
Goudroo mineral ( ,, ,, ,, ) NO 
Dep6l frigorıfique et fab. gb.ce (Muoicip. Edirne) ~0, .,. 
Capıulu electr., cartouchea de revolver et dyaaOS1 

Mooop.) No 1014 V' 
• Toile pour hou11e de lit et couuioı (Command. G 

~ıwı ı 
Acier mou ~t barreı en fer rond (Command. lıt.) rıi• l:.r 
Ble coııcaaıe • • rıl0 ı' 
Articlea de ıport ,, rl0 

Jo,tall. electr. (Muoicip. Bodrum) No lWI 
Cooıtr. hanı.ır (Mio. Def. Nat.) No 1021 
Macbioe pr. fab. du riveta (Mio. Def. Nat.) No ıoıl~ ~ 
Dreasemcnt projet adJuetion d'eaıı (Municip. Ma••'tJ 
• Bottinea eameloteı (lot. lıımir) No IO'n 
Dre11ement carta BunyaD (MiDiıt. loterieur) No ıotJ) ı' 
Etoffe pr. habitı d'ete (Commend. Gen. Prot. for•*' ı' 
Havreıacı ,, ,, ,, ,, 
Litı en fer (ComOJand. Gen. Geodar.) No 1023 ,ıf ~ 
Fab. etoffe pr. habitı et toilo pr. liore (lot. Topb-' ~ ~ı 
• Dechets de a~toa ,, " rıı ~ 
Conıtr. liea d 'arrh pour autobuı (Minicip. Izmir) fil ~ 
• Decombres de boatiqae ,, ,, fil: ~ •-
Repar roate Cel41 Bayar ,, ,, Jllı r ~ 

,, cbau11ee ,, ,, I 
Plate-forme lDir. MoDop. Diyarbakır) No 1026 fi 
Laiton, eu fonte, zioc, aluminium, cuivre ete. (f ab• , 

Malatya) No 10'l8 . ~ \ 
R~par. ecole i'&rÇODI Sin• (Dir. Ecole garıon• Sıf~ " 
Conıtr. local bazar aaimaux (Municip. Tire) No JO 

• pont metallique (Min. Trav. Pub.) No 1UJ9 
Repar. au Lycee ıarçooı (Ecolea Second. et Lyd•;~ 
• Foio et decombreı bili11e (Defterdarat Ist.) No 
Con.tr. canaliHtion (MuDlcip. lzmir) No 1030 
Repar. biti11c ecole (Com. Ach. Lydea et E•· 

No 1031 f 
Rideaux, ıtorea, coroichea •• autres deeoratioD• ( 

No 1033 V,,J 
Toiles, eorde, eloua, fıl de fer, montrea ete. (Di~· 
f romaııe, olivH, macaroaiı et vermicellu ,, )fi 1 l~ 
Materiel po.r atelier de rip6rationa (Commaad· 1•*• ~"11 


