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u m Tüccarları ve Müteah ~tlerin Mesleki Organıdı 

• e r 
Ypt ithala"t k ki" . ve ihracatımıza mütealli ırıng 
\]t• 

res. 
1 

muamelesi esasları 
iaoS ~•lat 
• j 111 çılarıınıza Müteallik 
•811 • ~tı"ıtleler r• •rıng 
a 1 "t ını.ıknvelelerinin tat· 

'ttt Meaaplarının takibi Cum 
bar · b" erkez bankasına ve· 
rJI •i11Rli ır vazife olduğundan 
Le51'.~ctk lllernleketlerden ithal 
• tt11 1tsı· her ı:nala gümrük ida-

1 r-' ltı ıın etmeden evvel kli· 
e~rt ıbiıı~aıneleai yapıhnak üzere 
oı • tr Merkez bankasına sev
geS' ltrk 
-' k t2: bankasına ibraz edi· 

1 "es 'k ....... u~ ili şuolnrdır. 
~ ....... F' lltnrügün tezkeresi, 

at ura , 
r kı· l~n e şahadctnamesi 

t ıtın ... 
llij • nıuamelesine mer· 

~l ~uneye tevfikan karşı 
"cıt rnakamabncn veril· 

ı ht Türk gümrüklerince 
bir • Banmış menşe şahadetna· 

'~ı b llÜehnaı) ( 1) 
~t . edelinin peşin ödenme· 

i ıae M 11 d erkez banknsı pa· 
J\' • ~ h tthal tah il ederek kli

k,:;abuıa geçirir. Merkez 
tkc

11 
f tnal bedelini tahsil e· 

tııj ııtı.ır bedelini, muka
, 

11 teııbit ettiği şartlara gö· 

IQi rrıYa rnuamelenin tesbit 
~ ....... y Uııyyen bir rayiçten, 

t ~ bıt tda Merkez bankasının 
) ec ğ" y e ı rayiçten. 
c k ~b~t bilahare tanyün 
htall ttı rayicin tahakkukun· 
b;. p 8Vtıınlt üzere muvak

ı.. "" ra . "lıtl b Yıçten hesap eder. 
td ı· 4 a '- e ı vadelere r ptolun· 

• ııı:e f' 
h~ Y ıyet ya imzalı fatu· 
~ "e Ut her hnngi imzalı mek· 
~ ba:~ banka mektubile Mer-
t, asına iebat olunmalı· 

er.l () 
• t tııltd · t ~cı 111 ltde Merltez bankası 
• ~ı -..;e ve~diği vadeleri mü· 

1 itle) lerı t bit eden taah· 
ltt , er alır. Bu Taahhütna· 

"ad · •b1118 e~ınde paranın kliring 
hhut Yazılacağına dairdir. 

1bhı:ı ~ıı.rnc6İni beraber getir· 
ı. •tıı:ı llccar icra ve iflas ta-
Jtıt ~ değ'I llıtıa le 1 , Türk paraıını 
~ dttı d 111ltınlarına muhalefe· 
b,htı olayı hukuku amme 1.a-

~-~t\ııc,~ tnarı.ızdur. 
c• ~ li ltıu Merkez bankası vii· 

94otı•lt h aınelitt bnzı prt:nsip· 
~ıı llteket 

llipı . etmektedirler. Bu 
~ )-hi(iJ.·erı ftı iki noktada top· 

. 1 ıı: 

1 lıtıb 
a tt, f •ale yarıyan maki-
' d11"t ıı.rıriıı.~t ~akineleri tıbbi 

e t'. ~ltr Çın satıcının verdiği 
~llllt k 

11~ kadar uzun olsa da 
........ a il llldür. 

956 ~A..lçitı: Uııı.ın haricindeki mal-

; b,' l'ürıt· 
) ~4 o~ ''"cıı.kı ıyedeki kliring he· 

11.redat 1 olan memleket 
~ illa a· • &.? a ..... t~ zamı u y. 
hı b Utki d • • . or l Ye ekı khrıng he-

7 ~tdatı: u olan memleket mü-
~ie ~ lzarni 3 ay, 

) ~#i ''r>l:ttın apul edilir. Kliring 
~ t 0ldı.~u 

1

~ alacaklı veya borç· 
llb ilk er on beş günde 

ı 'v.l nıo 
•'' 41 kı· 1 gazetelerde neş· 

tı t ır ı:ıg h 'ki esap vaziyetler· 
p edilmelidir, Hıilen 

(B) kı mına giren, yani kliring 
hesabında bize borçlu bulunan 
memleketler şunlardır: 

Almanya, Estonya, Polonya, 
Yunanista>J. Binaenaleyh bu 4 
memleketten ithal edilecek is· 
t ihsale ait makinelerden başka 
mallar için iizami 3 ay diğer 

ldiringli memleketler müvare· 
datınn azami 6 ay vade verilir. 

Türkiyeyc bilahare satış ya· 
pılmak üzere emaneten (en 
consignationl gönderilen mal· 
!ara umumiyetle 6 ay vade 
ver ilir ve 6 ay sonunda da an· 
cak bir banka garanti mektu· 

biyle daha 6 ay te-dit edilir. 
Devlet dairelerinin kendi 

no 'll larına ithal edecekleri eş· 

yanın ınuayeneden ııonra tesel· 
lümü için mühlet verilmektedir. 
Kıtap mecmua ve gaz.ete be

dellerinin her ay şahıs başına 

25 lirayı geçmemek üzere De· 
niz bankası tarafından kliring 
yolile gönderilmesine müsaade 
olunur. 

Gerek kıymetııiz olduğundan 
gerekse hediye veyn herhangi 
bir suretle bedeli ödenmeden 
ithali İcab eden eşyanın ithali
ne ait müsaadeyi Merkt-z ban
kası değil kP.mbiyo müdürlük· 
leri verir. 

işte yukardaki tafsilat daire· 
ıinde Merkez bankıısında mua-. 
mele ikmal edilince banka ma· 
lın ithalinde bir mahzur olma
dığına deir bir tezkere verir ve 
ancol-.. bu tezkerenin ibrazı su· 
retile mal gümrükten tesellüm 
olunnbilir. 

Eğer mal ' enüz Türkiyeye 
vasıl olmadan peşin olarak bir 
miktar para gönderilmesi lazım 
geliyorsa Merkez banltnıa mnl 
bedeline mahsuben kliring he
sabına yazılacak olan bu nevi 

paraları da kabul eder. Yalnız. 

malın 3 a}" znrfında ithal cdi· 
leccğine dair bir taahhütname 
imza ettirir. Veyahut tediyeyi 
konişmento fn tura ve sair ve· 
sik lnrıoın tevdii mukabilinde 
yapmayı kabul eder. 

Not - Almenyadan ithal e· 
dilecek eşya için menşe şeha

detnamesi aranmaz. 

Müzehhep bir kutu 

Nevyorka Gönderili

yor 

Sanatkarlarımızdan Sadi is
minde bir tezhipçi kartondan 

tazyik suretile imal ettiği ınuh · 

telif :şekilde kutulı:rdan tezhip 

u ulile hazırladığı nakışlı ve 
zarif işlemeli nümuneleri Nev
york sergisine gönderilmek Ü· 

zere alakadarlara teslim et

miştir. 

A 

inşaat - Tamirat · Nafıa işleı i ve alzemesi-Harita 

Nafıa VekAletinden: 

Eksiltmeye k~nulnn iş: 

Balıkesir vilayeti dahilinde bulunan Kocaçay dnh ve su· 
lama işlerile Mürüvvetler deresi ıSlah ameliyatı inşaatı keşif 
bedeli 433,639 lira 61 kurnştur. 

Eksiltme 13.3.939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğii su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır: 

İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 
21 lira 69 kuruş mukabilinde sular umum müdiirlüğünden 
alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek ıçin isteklilerin 21,095 lira 60 ku· 
ru~luk muval\ kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılaca~ı 

günden en az 8 giin evvel ellerinde bulunan hütün vesika
larla birlikte bir i~tida ile vekfilete müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere \ esika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulınma· 
yarı'ar eksiltmeye iiİtirak edemezler. 

lste klil~rin tt•klif mektublarmı yukarıda yazılı saatten bir 
saat evveline kadar sular umum müdurlüğüne makbuz mtt· 
kabilınde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Mardin kasabası içme su tesisatına nid etüd ve proje· 
lerin tanzimi işi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

Bu işe aid keşif bedeli 6000 lira ve muvakkat temi
nat 450 lirad1r. 

Eksiltme 9 .3.939 perşembe günü saat 11 de Dahliye 
Vekaleti biııasında Belediyeler İmar Heyeti tarafıodan ya· 

pılacaktır . 
Şartnameler bilabedel Belediyeler İmar Heyeti 

Fen Şefliğmden alınabilir Müteahhidler teklif zarflarını 
eksıltme günü saat ona kadar Bdediyeler bankası 
üstündeki Belediyeler imar heyeti Fen Şefliğine teslim 
etmeye mecburdurlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin 
i&deli taahbüdlü olması ve nihayet münakasa zamanından 
bir saat evvel Komisyona gelmiş bulunması lazımdır • 

* * * Tosya ve İskilib şehirleri içme su tesisatına aid 
projelerin tanzimi işi bir grup halinde kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Tosya şehrinin projesi keşif bedeli 3000 ve muvakkat 
teminatı 225,00 liradır. 

İskilib şehrinin projesi keşif bedeli; 1500 ve muvak
kat teminatı 1 12,5 liradır. 

Eksiltme 9 mart 1939 ı-erşembe günü saat 1 1 de Da
hiliye Vekaleti binasında Belediyeler İmar Heyetinde ya

pılacaktır. 
Şartnameler bilabedel belediyeler imar heyeti fen şef· 

liğiodon alınabilir. Müteahhidler teklif zarflarını eksiltme 
günü saat ona kadar belediyeler bankasında imar heye
ti fen şefliğine teslim etmeğe mecburdurlar. 

• * • Kırşehir kaaabası içme su tesisatına aid etüd 
ve projelerin tanzimi işi kapalı zarf usulile eksiltmiye ko· 
nulmuşıur. 

Bu işe aid keşif bedeli 2700 liradır. Muvakk•t temi
nat 202,t> liradır. 

Eksiltme 9.3.939 perşembe günü saat 11 de Dahiliye 
Vekaleti binasıoda Belediyeler imar Heyeti tarafından ya
pılacaktır. 

Şartnameler bilibedel Belediyeler İmar Heyı..li Fen 
şefliğinden alınabilir. Müteahhitler teklif zarflarıoı eksiltme 
günü saat ona kadar Belediyeler Bankası üstündeki Bele 
diyeler imar Heyeti Fen Şefliğine teslimetmeğe mecburdur· 
lar. Posta ile gönderilecek teklıflerin iadeli taahhütlü ol
ması ve nihayet münakasa zamanından bir saat evvel Ko· 
misyona gelmiş hulunması lazımdır. 

' 

• • • Siirde takriben 4 kilometre mesafeden terfi ile su isalesi 
pompaj, filitre tesisatı, su deposu, şehir şebekesi vesair mütefer· 
ri işlerin yapılması kapalı zarfla eluiltmeye konulmuştur. 

İşin muhammen bedeli 120.000 liradır. 
İstekliler bu işe aid şartname, proje veaair evrakı 600 kuruş 

mukabilinde dahiliye vekaleti belediyeler imar heyeti f n şefli· 
ğindcn alabilirler. 

Ekıiltme 3 oi an 1939 tarihine rasthyao pazartesi günü .aat 
on birde dahiliye vekaleti binasında toplanacak belediyel•r imar 
heyetinde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıd yazılı teminat 
ve vesaiki ayni gün saat ona kadar komiayon reiıliğ'ine te1lim 
etmiş olmaları lizımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 17 nci maddelerine uygun 7250 
liralık mu vakltat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiği veaikalar. 
C- Kanunun dördüncü mııddeı;i mucibince eksiltmeye gir· 

meye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D- Belediyder imar heyeti fen şefliğinden münakaaaya gir· 

me için alacakları vesika. 
Teklif mektublıırı ihale günü saat ona kadar makbuz muka· 

bilinde belediyeler bankası ikinci katında belediyeler imar beye· 
ti fen şefliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektub· 
larını iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar komis· 
yona ıelmiş bulunması lazımdır. Bu iş hakkında fa:ıla izrıhat al· 
mak istiyenlerin belediyeler imar heyeti fen şefliğine müracaat 
etmeleri. 

iıtanbul Belediyesinden : 
Keşif ilk 
bedeli teminatı 

Bakırköyünde Zeytinlikte Halkçı sokağı kaldı· 

rımının tamiri 
Mahmutpaşada Bezciler sokağı kaldırımının tamiri 
Ye:Jilköyde kulüb sokağı şosesinin tamiri 
Büyükadada Salahaddin sokağı adi kaldırımının 

523 40 
528 78 
539 35 

39 26 
39 66 
40 45 

şoseye çevrilerek tamiri 885 69 66 43 
Yukarıda keşif bedelle:ri yazılı yolların ta.mirleri ayrı ayn açık 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri levazım mil· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 ayılı kant10dn yaz.ıh vesi· 
kadan ba,ka fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve 
Ticaret oda ı vcsikalarile hizalarında gösterilen ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 3.3.939 cuma günü saat 14 buçukta 
daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Erzincandnki Yanık kışlanın tamiri kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. Keşif bedeli yfiz bin lira ilk temi
natı 6250 liradır. Eksiltmesi 3.3.939 cuma günü saat l 1 
de Er.zurumda Askeri satın ima komisyonunda yapılacak· 
tır. Şartname, keşif ve planları her gün Komisyonda gö· 
rülebilir. Teklif mektupları belli günde belli saatten bir 
saat evveline kadar Erziccanda Askeri satıoalma komis
yonu başkanhğma verilmiş olacaktır. 

• • • 
Kaldırım tamiri. Bak: Nafıa Vekaleti l::st Elektrik işleri 

U. Müd. ilanlarına. 

ilaçlar, K1inik ve ispençiyari alftt: 

T. C. Ziraat Bankası lznıir Şubesinden ; 

Bankamızca pazarl ı kla 200 ton göztaşı ve 40 ton potas 
satın alınacaktır. Satıcıların 28.2.939 salı giinü saat 11 de 
nümune ve analız raporları ile birlikte bankamızda hazır bu· 
lunmalım ilan elunur. 

lstanbul Üniveuiteıi A. E P. Komisyonundan: 
Y apalacak iş Mubamman Teminatı lhalo tarihi ve uati 

bedeli 
Lira kr. Lira kr. 

Kadın ve doğum kliniği 15299 55 1147 47 3.3.b9 cuma saat 15 
mndeci eşyası 

Göz klini2'i madeni eşyası 6295 50 
Kulak, boğaz ve burun 5445 -

ldiniğı madeni eşyası 

472 20 
408 38 

3.3.39 
3.3.38 

,, 
n 

15,30 
16 

Tedavi klini~i madeni 11244 843 30 3 3 39 • 16,30 
1-- Yukarıda gösterilen klinıklere yaptırılacak mndeni eşya ayrı 

ayrı knrşılığında yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksıltmeye 
konulmu~tur. 

2- istekliler şnrlname, liste ve malzeme nümunelerini her gün 
Rektörlükte görebilirler. 

3- Znrllar ihale günü ııaat 14 de makbuz mukabili Rektörlüğe • 
verilecektir. 

4- 2490 sayıla ka unda ya:ulı vesikadan başka en az 150 yatak· 
lı bir hastahanenin bu gibi madeni cşy:ısını iyi bir suret e yaptığına 
dair vesikaların da zarf içerisine konulması lazımdır. 



Sayfa 2 M0NAKASA GAZETESi 

Bu gün IUln olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

lnfait, Tamirat, Nafıa fflerl, Malzeme Harıt. 

Er.ıincandaki yuık kı,Ianın tamiri kapalı a. 100000 -
Sunrluk çayı ıslah itleri (şart. 50 L) • 1114931 12 
Kartalda inşa edilecek idare biaaaı (temd) - -
Kayseride Gölbaşı aıevkiinde yap. mezbaha kapalı ıı:. 100471 43 

inı. (ıart. 5 L) 
Heybeliada tur yolu beton 101esinde çatlaklar-

la iatinat duvarı tamiri 
aç. eks. 534 63 

Hipodrom karşısındaki çamlıklarla Samaapasa- • 1661 68 
rındal::i babçeoia mubaf azaaı için çevril. tel örgü 

llAçlar, Klinik ve lapençlyart elit, Ha.tane Lev. 

<Söz taşı: 200 t .-potaa: 40 t. - -
Kimya, alat ve 51 cins 466 ad. tabiiye talum· aç. elca. 1608 55 

lan-kimya eczası: 48 kal. 
· Göz taıı: 300 k. paz. 57 -

Elektrik -Aavegezı·Kalorlfer (tesisat ve matzmeal) 

Garai saatral 2 oci ve 3 cü kısım elektrik te1is. 
Nanyatolu mua telefonu: 18 ad. 
Elektrik teais. ıebeke demir direkleri ve tefer

ruata (temd) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamafır v.a. 

NevreJim, yatak çarfafı, yashk yüzii ıçin bez: 
23872 m. (temd) 

Harici kundura: 39 çift 
Llstik 9izme: 90 çift 
Kaputluk boz kumaı: 40000 m. (şart. 6) 

Nakliyat · Bofaltma - YUkletm 

Tua yiikleme iti 

Mahrukat. Benzin, Makine yajları v.a. 

Dizel motör yafı: 6 t.-kamyon yafı: 600 k. 
Sömikok: 200 t . 

M&uferrlk 

U. demiri: 7 t. - lama demiri: 28\6 k.·uç ~v
ha: 30410 le. 

Motör: 1 ad.-dlrbin: 4 ad. ve bunlara aid bo· 
ru ve teferruatı 

Otoblla lı:iralanma11: 3 ad. 
Kadana yular başlıfı: 450 ad. • yerli hayvana 

yular baıhtı: 350 ad. 
Ataç ve fidan: 3 kal. 
Süpllrre: 3000 ad. 
Oaüaa kes. biç.: 10 ad. 
Cibali fabrikası ahçılıfı işi (1 !lene mld.) 
Afyon !andıfı imali: lSOO ad. 
Muhtelif cias eğe, kollu tellere, varyos, paf

ta takıaı, som•n anahtarı, tesviye levlaası, 
tenekeci örai, demirci zımbaaı, maranıoz ren· 
deai, bur~, çiako rakam v.s. bırduat malseme. 

Bilyalı yatak: 16 ad. 
Si B. auzafon bas: 1 ad.-Mi. B. ltılarınet maa 

kutu: 1 ad.·caz fİri~ makineli beyaz alGmin· 
yum trampetle 2S lcal. çalgınıa tamiri 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

Bufday: SOO t. 
Kaıar peyniri: 2100 k. 
Sıfır eti: 24 't. 

b Müzayedeler 

Küberçile çuvalı: 4745 ad. 
Bakırköy Barut fabrikası arniıiode yetişen otlar 
Meşe ağacı: 270 m3 (temd) 
Tiitün: 88S2 k. 
Bozuk saman: S t.·boş teneke: 1500 ad.-aeytio 

küfesi: 130 ad. 
Mahruti kiremit: 400000 ad. 

" paa. 

paz. 

" aç. ekı. 
kapalı z. 

1112 40 
540 -

4156 90 

6808 52 

17S 50 
525 -

m 3 -

aç. eltı. 2370 -
kapalı ı. t. 20 -

pas. 6533 50 

paıa. 

aç. eks. 

aç. eks. 
paz. 

" 

aç. elı:a. 

" 

1445 -

2196 -

734 -
341 2S 
350 -

3557 -

1424 -
pas. 265 n 200 -

kapalı z. 318SO -
aç. eks. 1264 20 
kapalı z. 6600 -

aç. art. 

" 
" 
" paz. 

aç. art. 

521 31 
110 -

1647 -

1200 -

6250 ~ 
47197 93 

- -
6273 58 

40 09 

127 -

- -
120 64 

8 55 

38 45 
40 50 

!Hu 26 

26 33 
39 31 

7250 -

177 75 
300 -

490 02 

329 40 
213 7S 

5S 05 
25 59 
26 -

266 7i 

li6 80 

!388 75 
94 82 

49S -

39 50 
8 25 

123 53 

Erıı:incH ve Erzurum Aık. SAK 3-3-39 11 -
Naha Vak. Sular U. Müd. 15-3-39 15 -
Kartal Tarım Kredi Kooper. 21-2-39 
Kayıeri 8elediyui 6-3-39 16 -

lstaabul • 27-2-39 14 -
Ankara ,, 3-3-39 

T. C. Ziraat Bankaaı İıı:mir Şubesi 28-2-39 11 -
Sultanahmed Bölıre Sanat Ok. SAK 1-3-39 14 -

lstanbul Belediyesi 

lzaair Belediyeai 
1.t. Jandarma SAK 
izine Beledi yeai 

Tophaae Lvz. SAK 

" " lstaabul Belediyeai 
Jaadar. Genel Komut. Ank. SAK 

lamir Deaiabanlt Şubeai 

Aakara Belediyeıi 
O. D. Y OU.ra SAK Aak. 

İamir İahiaarlar Başmüd . 

Bornova Zeytincilik lıtas. Mld. 

17-2-39 14 30 

28-ı-39 16 -
2-3·39 ıs -
6-3-39 10 -

20-2-s9 ıs -

20-2-39 14 30 
3.3.39 14 30 
4-3-39 10 -

20-2-39 11 -

3-3-39 
2-3-39 14 30 

3-3-39 14 -

Tophane Lva. SAK 20-2-39 . lS 30 
Çanakkıle Mat. Mvk. SAK-Buru, 6-3-39 10 -

lıı:mir, lıt. ve Balıkeair Aılı:. SAK 
latanbul Belediyesi 3-3-39 14 30 

15 30 
16 -
16 30 

Jnhiarlar U. Miid. 7-3-39 

" • . " 
lst. Toprak Mahsul. Ofisi SAK 
D.O. Y. H. paşa 

" . 
Selimiye Tümen SAK 

7-3-39 
7.3.39 

20-2-39 14 -
7-3-39 10 30 

7-3-39 1" 36 
20·2-39 14 -

Erzurum Ask. SAK 3-3-39 15 -
Ankara Lvz. SAK 3.3.39 11 -
Maraara Ü1Sübabri Kom. SAK lzmit 3-3-39 15 -

Aık. Fabr. SAK Salıpazar 

" .. 
Samsua Orman Müd. 
lobiıar. Samsun Daşmi\d. 
Selimiye Aık. SAK 

17-2-39 14 -
3-3-39 
8-3-39 14 -

22-~-39 15 -
17-2-39 14 -

Gazometre demir ve çelik uç levhaları: 100000 k. 
Köhne fotia: 5709 çift 
Çam afacı ~an bi~ilmiı kereste: 4285 k. 
Masa, yazıhane, ıoba, uat v.s. 

" 
" 
• 

k. o 03 
çifti o 08,50 

364 27 

90 -
225 -
36 50 

DDY 2 net lşıt. Aak. 
lzmir Belediyeıi 
Kırklareli Tümen SAK 
lıt. Gümrükleri Başmüd. 
Ankara Def terdarlı~ı 

2.3.39 ıs -
28·2-39 16 -
22-2-39 15 -
20-2-39 13 30 
21-2.39 ıs -

Milli Müdafaı- Vekaleti Denia Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilell bedeli 5000 lira olan 166 kalem tıbbi 
ceza ve malzeme 24.2.939 tarihine ra1thyan cuma gunu 
1aat 14 te Vekalet binasında müteşekkil komisyonumuzda 
açık eksiltme ile münakaaası icra edilecektir. 

İlk teminatı 375 liradır. Şartnamesi lıer gün komisyon· 
da gllrülcbilir. 

Sultanahmed Bö1ge Sanat Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin bedeli 
Miktarı Nevi 

Kimya, aliit ve 
• Kimya eczası 

51 cins 466 adet tabiiye takımları 
45 kalem 

Lira K. 
1395 05 
215 50 

lHc teminatı t 20 lira 64 kuruştur. İhale3İ 
şamba günü saat 14 de açık eksihme sureti1e 

1608 55 
1.3.939 çar
yapılar.aktır. 

Elazığ, Edirne, Trabzon, Manisa. Kadıköy kız enstitüleri 
için kimya ve tabiiye lletleri ve kimyevi ecza eksiltmeye 
konu)muıtur. Miktar ve tahmin bedelleri yukarıda ve alına
cak hu eşyanın cinslt:ri şartnames.inde gösterilmi~tir. Eksilt
me Cağaloglunda Yüksek okullar muhasebecili~i binasında, 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun istediği 
§artları haiz olmaları ve ticaret odasının belgesini taşımaları 
lazımdır. isteklilerin belli gfin ve saatte ıözü geçf'ln muhase
becilikte bulunmaları ve ticarethane namına girecekler veka· 
letname ibraz etmeleri, şartnameyi görmek isteyealerin de 
okula baıvurmaları il!n olunur 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 
İzmir Belediyesinden : 1 

1112 lira 40 kuru~ bedeli k~şifli garaj santral ikinci ve 

16 Şubat t~ 

üçüncü kı!ım elektrık tesisatı işi makine mühendisli~ 
ücretsiz olarak teciarİK: edileceK keşif ve şartnamesi ,r 
a91k eksiltmeye konulmuştur. İhalesi ~8.2.939 salı güoil 
at 16 dadır. 

İştirak edecekler 38 lira 45 kuru9luk muvakkat tııfll 
makbuzu ile encümene gelirler. 

iataabal Jandarma Sahnal a Komiıyonundaa: 
CfBli ye mikdarı Tahmin fiatı T. Bedeli ilk tefli 

18 adet manyatolu maaa 
telefonu 

Lira 
30 

Lira 
540 

Lira 
40 

Tahmin bedeli ve ilk teminat yukarda yazılı 18 adet ı:n• 11 

la maaa telefonu 939 •enesine cart mukavele akdi suretile 
çık eksiltme ile 2-3-39 pertembe günü ıaat IS de İstanbul Gc 
pa,adalli J ndarma aatınalma komisyonunda aatın alınacalc 

Şartname la r rün adı geçen komisyonda görülebilir veY' 
delıiz aldırılabilir. ti 

2490 sayılı kanun şartlarını hlliz isteklilerin ilk temio• 
yazılı güa Ye saatte komiıyonda bulunmaları. 

Ezine Belediye Riyasetinden : 
4156 lira 90 kuruş keşif bedelli elektrik tesisatı. şc~ 3 

ke demir direkleri ve teferrüatına 6.2.939 günü t.ahP{ t 
madığından 2490 sayılı kanunnu 43 üncü maddesrne ,. 
bir ay müddetle uzatılarak pazarlığa bırakılmıştır. lı 

Pazarlığı 6.3.939 pazartesi günü saat 1 O da Eociiıll 
huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin ezkQr gün ve saatte müracaatları ilaıJ" 
nur. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 
Samsun VilAyet Makammdan : 

Ekıiltmeye konulau iş Nafıa amelei d imesine ysP '
lacak 114 kat elbise ve kasket ile 90 adet kısn sarı 
ıamba, 24 adet uzuu sarı muşamba, 10 adet uzun 1'5 
çiame, 10 adet kısa listik çizme ve 7 adet pisiklettit· 

Muhammen bedelleri 2158 liradır. 
İhale Şubatın 27 inci pazartesi günü saat 15 t vili 

daimi encümende açık eksiltm uretiyle yapılacaktır· 
Bu işe ait vesikalar' şunlardır: 
A - Hususi şartname 
B - Mukavelen me sureti 

Ekailtmeye girmek içic cari sene içinde ticaret odası~ 
kayıtlı bulunduğuna dair vesika ibrazı arttır. 

İhale 2490 sayılı kanun hültümlerine göredir. 
İstekliler bu işe ait nümuneleri ve şartnameleri par' 

olarak hergün Nafıa müdürlüğünde ve Vililyet cncaıf, 
niode görebilirler. 

Bu işe ait muvakkat teminat 162 liradır. Teminat 
Bankasma yaptırılac ktır. ------

Ankara İn isarlar Başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz müstabdimini ıçın 9 takım elli! ı 

9 adet palte ve 9 çift potin aleni pazarlıkla mub1 

edilecektir. 
Muhammen bedeli: ma kasket bir takım elbise 21 

hir adet palto 15 lira ve bir çift potin 41 O kuruştu~~ 
Aleni pazarlık 3.3.939 tarihinde saat 15 te başıntı 

lüğümüzde toplanacak komisyonda icra edilecektir. A1 
pazarlığa ittirak edeceklerin mubayaa edilecek eşY' ~ 
mecmuu fiatıoa göre yüzde 7,5 ilk te inat parasile b 
likte komisyona relmeleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundııll 
Nevresim, yatak çar afı, yastık ylizü için 23872 

bezin kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından ~ 
zarhkla eksiltmesi 20.2.39 pazartesi günü saat 15 te ToP 
nede İstanbul Levazım amirliği satmal a Komisyonu 
yapılacaktır. tahmin bedeli 6803 lira 52 kuruştur· 

teminatı 5 IO lira 26 kuruştur. 
• • • 39 çift harici kundura alınacaktır· Pazarlıkla 

siltmesi 20.2.939 pazartesi güuü saat 14,30 da Tophnl1 
İstanbul Levazım amirliği Satanalma komisyonunda 111~ 
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 175 lira 50 kuraştur. 
minatı 26 lira 33 kuruştur. 

Nakliyat: Boşaltma -Yük1etme ve s. 
İzmir Denizbank Şubesinden: 

• Çamaltında vapurlarla motörlere tuz yükJeme işı e~Cd 
meye konulmuştur. 20.2.ö9 pazurte i günü saat 11 dt> 
nizhank binasında eksiltme yapılacaktır. Taliplerin ızahıs' -~ 
mak üzen: yükleme boşaltma servisi şefüğine müracs:l1 1 
ilan olunur. 

Mahrukat Benzin-yağları akine v. s. 
Samsun Belediyesinden: 

Belediye temizlik itleri için pazarlıkla 60 t neke benzin 
bayaa edilecek tir . 

İhale Belediye daimi encümen huzurunda 23-2-39 
g-Onü aaat 14 de yapılacaktır. 

Muhammen bedel 168 liradır. 
MUYakkat teminat akçası 2 lira 60 kuruştur. 
lhale 2490 eayılı kanunun hükümlerine göre y pıl caktı<· t 

Muvakkat teminat akçası Snmsun defteranrhfına yahrılııt~ :, 
Bu işe ait gerekli evrakı görmek istiyeuler belediye tel11 

itleri imirlij'ine müracaat etmelidirler • 

• 



İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen Temi· 

bedeli natı 
8ii hk - --

Yll dere meyva fidanlığına 300 kilo göz ~7 8 55 
taşı kilosu 19 kuruştan 

1, ~llkarıda mikdarile muhammen bedeli yazılı gölltafı pa· 
bit~ ıkla alınacaktır. Evrakı Encümen kaleminde görüle· 
ille~· is~ekliler hizalarında gösterilen teminat makbuz veya 
illi ~bıle beraber 17.2.939 cuma günü saat 14 buçukta Dai· 

tıcünıende bulunmalıdırlar. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komiayo11undaa : 

, 

it ~alibi çıkmadığından ihalesi 10 gün uzatılan Çanakka· 
ltsj st. Mv. için 8 çeşit malzemeain açık eksiltme ile iha· 
tıluh 20 şub -- t 939 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

ı. şe 371 a~tnen kıymeti 3614 lira 45 kuruştur. İlk teminatı 
lıP lubı~ı~adır. İsteklilerinin ilk teminat makbuzu veya mek
e ,.

1
, rıJe 2490 sayılı kanunun 2·3 maddelerinde yazılı ve-
ıtal ·ı . 

lık Sa.rı e beraber belli gün ve saatte Fındıklıda Komutan· 
atınalma komisyonuna gelmeleri. 

l Samsun Vilayet Makamından: 
dit alip zuhur etmemesinden dolayı eksiltmesi 10 gün tem· 
c,k edilen Nafıaya ait 8644 umarah silindir için alına
'ıltnı 1493 lira 30 kuruş muhammee bedelli parçaların ek· 

aP adıf esi 2490 sayılı kanun gercgioce 20.2.939 tarihine mü
ltıiııd Patartesi günü nat 15 de Vilayet . daimi encüme· 

rı e Ya l ~ ·ı ~ l iP pı acagı ı an o uour. 

ır· 

• Ç İzmir İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
İlo 111ıtıaltı tuı.lası için muhtelif ebatta 7000 .kilo U. 2816 
lııı aına demirile 3041 O kilo saç levha pazarhkla satın 
~acaktır. 

9() ~ha.rnaıen bedel tutarı 6533,54 muvakkat teminatı 
ud .. 2 liradır. isteklilerin 20.2.39 günü saat 15 de Baş
urlUğünıüzdeki komisyona gelmeleri Han olunur. 

& Samsun Belediyesinden: 

nt• ''• tlediye temi.ılilt işleri için pazarlıkla 3000 adet süpür~e mü
cOI lb~ edilecektir. 

•a. •le Belediye daimi encümen huzurunda 23.2.39 perşembe fÜ· 
P.t~ 14 de icra edilecckl:ir. 
~ •nırnen bedel 450 liradır. 
lh:~ea.kkat t minat akçesi 33 lira 7~ kuruştur: . . 
l'll. 2490 ıayılı kanunun hükümlerıne g<Sre ıcra edılecektır. 
& 11

Pler teminat akçesini Samıun defterdarlıtıııa yahracaktır. 
lttjtı!te ait gerekli evrakı görmek istiyenler talipler temizlik 

'rnirliğine müracaat etmelidir. 

e İstanbul Belediyesinden: 
1 t:tÇ<?.ler Müdürlüğüne alınacak olan ve b epıine 734 lira be· 
~Utı rnın edilen 3 kalem ağaç ve fidan açık eksiltmeye konul · 
l,t \ ~İılesile Şartnamesi Levazim Müdürlüğünde ıörülebilir. 
~-~ lıler 2490 ıayılı kanunda yazıla veıikadan başka bu iş i
lt ~eler Müdürlüğünden alacakları vesika ve 55 lira 5 kuruş 
ı~•tıat ınakbuz nya mektubile beraber 3-3-939 cuma ıünü 

•30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. • 

4ı~t . 
tı Fabrikalar Umum Mütlürlüğü Mcrke:ı: Satmalma 

1250 Komisyonundan: 
~l!ib· ton demir hurdası alınacak 3'284 sayılı kanun 

lt '~ce 1250 ton demir hurdası Kırıkkale istasyonun
~h·ı8 •rn Şartile beher tonu şartnamesinde izah edildiği 

ı e ı2 
'tı !ira 16 kuruştan satın ahnacaktır. Şartname-

. 't e~~ez sabnalma komisyonunda bibi bedel verilecek · 
aıt ~lif tt •blcrin 3 mart 939 cuma günü akşamına kadar 
Y'1 lt e.dcceklcri demir hurdası kadar yüzde 7,5 nisbetin· 

r. ht ltıınatıarile birlikte şartnameyi kabul ettiklerine dair 
~is ~e sarahati havi fiat tekliflerini merkez satınalma 

Yorıuııa vermeleri. 

S Selinıiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 
tlina · b t 93g ttesi .. •Ye tfimen bandosu ıçın 20 şu a p~· 

~d ~Unij saat 14 de bir aded si 8. suzafon bas, bır 
t bbtlıı B. lnlarine" maakutu bir aded caz giriş makine-btl .1az ~ ' .. 

8 
ti tıta-ı.kı •lanıinyom trampetle 25 kalem çalgının tamırı 

3 k a 81lhn alınacak ye p&ytırılacaktır. Satın ahna
oı •lenı Yeni çalgının muhammen bedeli 265 ve ta
lst:ı:~tak 25 kalem ,algının tamirile ücreti 200 liradır. 

•ı l~llı~ılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
it ı ırıat Paralarile birlikte Selimiyedeki tümen satın· 

"olll · 18Yonuna gelmeleri. 

- ~il rşe -ttlt 
"''-hafaaa Geael Komutanlıtı iatanbul Satınalma 

I, ~. 3 Komiayon11ndaa: 
~ı>ıt ' 4• 5 Ve 6 ayılı motlSrler için ahnacak 19 kalem ater· 
'llılla!~t ınarka yedelc: makin• parçalarile 40 uyılı mo~ör 
''· ııı 1 5 kalem MH-260 modeli Buda marka yedek makına 1 1"ı>ıl 11 2·3.39 pertembe günü saat 16 da kapalı zarfla ekıilt· 

•taktır. 

MÔNAKA~A GAZ!TESI 

Şartaameaile cinı ve •iktarını raıterir liıteleri komisyondadır. 
Görülebilir. 

Tahmin bedeli 8059 lira Ye ilk tem' nab 605 liradır. 
lateklileria o g\ln ekıiltme aaatinden bir Hat evveline kadar 

2490 1ayılı kanuaun tasrih ettiti veçhile hazırlayacakları teklif 
mektuplarını Galata eıki itbalit ırGmrüj'ündeki komiıyona nr
meleri. 

t~tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Topçu ahı okulu subaylarını kurs mahallinden muhte

lif tatbikat ve atış sahalarına taıımak üzere 3 otobfiı 
kiralanacaktır. Paıarlıkla ekıiltmesi· 20.2.39 pazartesi gü· 
nü saat 15,30 da Tophanede lstanbul levazım amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 2196 lira teminatı 329 lira 
40 kuruıtur. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Alınmasına evvelce karar -.erilerek keyfiyet ilan edi

len ve bu ıün ihalesi yapılacak olan buz nakline mahsuı 
1 adet buz nakliye kamyonuna talip çıkmadığından iha
leıi 10 gü11 uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli iki bin sekiz yüz liradır. 
Muvakkat teminat 210 liradır. 
İhalesi 23.2.39 perşembe günü saat 15 te belediye en· 

cümeninde yapılacaktır. 
Şartnameıi belediye yazı işleri müdürlüğündedir. İste

yealer oradan parasıı alabilirler. 
Taliplerin ihale günü teminatlariJ e birlikte muayyen 

, saatte belediye ea.clmenine müraeaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme Umum 
İdaresinden : 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 
iki gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üze 
re 7.3.929 salı günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar bi· 
nasındaki Satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve her gurupa aid hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile birlikte eksiltme günü ıaatine kadar Komisyona müra
caatları lazımdır. 

Bu işe aid prtnaıueler Haydarpaşada gar binasındaki 
satınalma komisyon tarafından para•ız olarak dağıtılmak
tadır. 

Muhtelif cins ege ,kollu testere, keser, varyoz pafta 
takımı, somun anhtarı, tesviye levhası, tenekeci örsü, de· 
mirci zımbası, marangoz rendesi, burga, çinko rakam ve· 
saireden mürekkeb şartnamesinde ayrı ayrı cinı ve müf
redatı yazılı hırdavat malzemesi muhammen bedeli 3557 
lira muvakkat teminatı 266 lira 78 kuruştur. 

16 aded bilyah yatak muhammen bedeli 1424 lira 
muvakkat teminatı 106 lira 80 kuruştur. 

• • • 
3 bin adet süpürge, 10 ad. üzüm kes. biç ile Cibali fab. 

ahçılığı işi. Bak: inhisarlar U. Müd. ilarılarına. 

• • • 
7 adet bisiklet ahnacaktır. Bak: Mı-:neucat sütün unda 

Samsun vilayeti ilanına. 

:ı ==c _ m 

Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunciao: 

32 ton zeytin tanesi alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt· 
mesi 1.3.39 çarşamba günü saat 15 de Tophanede leva· 
zım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 5760 lira, ilk teminatı 432 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni veıikalarile 
beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri . 

Vize TGmea Satınalma Komiıyonundan: 
Aşağıda yazılı iaşe maddeleri 20-2-39 fÜDÜ Vizede tüm 1atın-

alma komisy<>nunda alınacaktır. Taliplerin belli iÜnde Vizede 
komiıyona müracaatları. 

Miktarı Mu. Be. 
Kilo Cinıi Lira 

12000 Bulgur 3840 
37000 " 4440 

1500 Makarna 330 
1500 • 330 
3000 ,, 660 
7000 Toıteker 1890 
87GO " H09 
7700 .. 2079 
5200 • 1404 
6300 kuru ldm 1459 
6800 " 1564 
6800 " 1564 
4200 •. 966 

Mu. Te. 
Lira 
288 
333 

25 
25 
50 

142 
136 
156 
106 
110 
118 
111 
73 

Mahalli 

Babaeıki alayı 
Vize 
,, 

Babaeaki 
Pınar Hi1ar 
Babaeaki 
Vize 
Pıoarhiıar 

" Babaeaki 
Vize 
Pınarbi1ar 

top. 

" 
top. 

• • • Pınar Hisar ıarnhıonunua ltulıur ihtiyacı olan 51000 kilo 
bulrur 3-3-39 ııünil saat 15 kapalı zarfl• ekıiltmeai yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 6120 lira ilk teminatı 459 liradır. 

İsteklilerin belli fila ve 1aatte Vizede tüm aatınalma komiı
yonuna müracaatları. 

lmtiya _.i " 7 .. ifa.n 
D~: l.....a Girit 

8-u!cbjl 7•: ARTUN 11a..._., 
Gabt. Billir _... Ne. 11 

Sayfıt 3 

b) M 0 Z AY E ELE 
Ankara Defterdarlığmdan: 

Muham. keşif bedeli Dipozito 
Ada Parsel Lira kr. Lira kr. 
322 1, .27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 1247 93 53 
225 8, 23, 10, 11, 31 1080 81 
331 ıo, ı 1. 12 1121 84 53 
331 1, 14, 15 1304 97 80 
331 4, 5 726 54 45 

1 - Tıp fakültui inıa edilmek üıı:ere sıhhat vekaletince iatimlik 
edilen nümune hastanesi civarında kiin yukarıda ada parsel ve mu• 
hammen ketif bedelleri ile depozito miktarı yazılı bilumum ev, dülc
ltan, baraka ve bahçe dıvarlarının şartnamesi mucibince i~e yanyan 
kereste, kiremit ve taşlar müteahhide aid olmıılc üzere hedmi işe ya· 
ramıyao enlca:ıının belediyece gösterilecek mahalle nakli ile ada yeri· 
nin mevcut yollar aeviyesıne kadar inşaata müaait bir şekilde tesvi· 
yeai işi 6.2.39 tarihinden 23.3.39 tarihine kadar 17 gün müddetle a• 
çılt arttırmaya konulmuştur. 

2 - ihale 23.2.39 pe.rıembe günü saat 15 de defterdarlıkta kuru• 
lu komiıyonda yapılacağından isteklilerin vilayet nafıa müdürlüğUn· 
den alacakları fenni ehliyet vesikuı ile birlikte ve hizasında yazılı 

teminat makbuzu veya· banka m~ktubu mukabilinde komisyona gel· 
meleri ve bu huıustaki şartnameyi ve hartaıını görmek f.iaere defter· 
darlık milli emlilc ve nafıa müdürlerine müracaatlara. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Muham. Muvak. 
bedeli teminat Eksiltme 

Malın cinsi Miktarı L. Kr. L Kr. Şekli Saati ----- -
Süpürge 3000 adet 341 25 25 59 pazarlık 15,30 
Üzüm kes. biç. 10 ,, 350 - 26 - ,, 16 
Cibali F. ahçılığı işi 16,30 

l- Cibali fabrikası memur ve amele lokantası ahçılı· 
ğı bir sene müddetle eksiltmeye konmuştur ve mevcut 
numuneler mucibince yukarıda yazılı iki kalem malzeme 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

il- Eksiltme 7.3.939 tarihine rastlayan snlı günü yu· 
karıda hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler yemek fiat Hsteleri hergün sözü ge· 
çen Şubeden alınacağı gibi numunelerde görülebilir. 

lV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme ve ahçılık ışine iştirak edecek· 
ler 300 liralık depozitolarile yukarıda adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (990) l-4 

ı D.D.YOLLAUI İŞLETME u. MUDUQLÜGÜt DEt 
1 - , =-=-

Muhammen bedeli 6948 lira olan 579 adet yün battaniye 
2.3 939 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar binasındaki 
utınalma KomiıyoDu tarafından kapalı zarf usulü ile satın alına· 

caktır. 
Bu ite girmek iıteyenlHin kanunun tayin ettiği voaaik ve 

521 lira t0 kurutluk muvakkat teminatlarilc tekliflerini muhtevi 
zarflarını eksiltme günü saat 14 on dörde kadar Korniıyona ver· 
meleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar bina
ıındaki Komiıyon tarafındnn paraıız olarak dağıtılmaktadır. 

(882, 2-4 , 
1 İstanbul Belediyesinden: . 
~-----------------------------~ Yollar Şubesine ait 12 şer tonluk Gren ve Avaliakporter si-
lindirlerinin tamiri 804 lira tahmin bedelile nçık ekıiJtmeye ko
nulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlü . ünde gö· 
rülebilir. İstekliler 2490 1Byılı kanunda yazılı veıika ve 60 lira 
ao kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berabe.- 24.2.939 
cuma ıünü saat 14 buçukta Daimi E.ncümende bulunmalıdırlar. 

(758) 

T. C. 
Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri •. Umum Müdürlüğünden: 

1- Muhammen bedeli 19000 lira tutan kaldırım tamiratı işi ka· 
palı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. 

2- Ekıiltme 2 mart 939 perşembe günü saat 15 te idarenin tü· 
nel başında Metro han bina&ının altıncı katında toplanacak 
Ekıiltme Komiıyonunda yapılacaktır. 

3- Bu işe ait tartname ve mukavele projeleri idare Merkez vez· 
neıinden 95 kuruş mukabilinde dağıtılmaktadır. 

4- Muvakkat teminat ( 1425) liradır. 

5- Teklif mt-ktublarının 2490 sayılı kanun ahkamına uygun ola
rak ve ekıiltmed2n en ar. bir IBllt evvel makbuz mukabilinde 
K.omiıyon Reiılitine verilmiş bulunmaaı lazımdır. (986) 

Ti ı 

lstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: 
Sarayburnu 4 numarala Satıf ambarında bulunan 5~21 sayılı me

ut ki~ıdında yazılı bili marka bil& numaralı 4185 kılo ağırlığında 
364 lira 27 kuruş değerinde çam ağacından biçilmiş kereste 2012/939 
giinlinde saat 13 buçukta Sirkecide Reş:ıdiye Caddesind~ki gümrük 
satış salonunda açık arttırma ile 1549 sayılı kanun gereğınce 1atıla· 

. caktır. lstelı::lilerin yüzde yedi buçuk pey akçesi makbuzilc maliye 
unva• tezkereai istenir. Pey ak.;elerinin saat 12 ye kadar vezneye 
yatırılması mecburidir. (994) 
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Tableau Sy o tique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix 

d' adjudieat estimatif Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Cautioa. 
provisoire 

Üeu d'adjudication et du 
Cahier des Chargea Jours Heure 

Construction-Reparatlon-Trav. Publics-Mnterlel de Construction-Cartographle 

Repar . de chausses s/route Gaziantep-Nizip. 
Pavage pont metallique s/route Ardabn-Posof 
Trav. enrochement eonst. et perre pont Terme 

(aj .) 
Constr. route en pmrquets a la gare d'Afyon: 

2200 m2 
Repar. easerne brıllee d'Erzincan 
Trav. amel. riviertı Susurluk (cah. eh. L. 50) 
Const. batisse adm. a Kartal (aj.) 

" abat. a Gölbaşı de I<ayseri (cah.eh. L. 5) 
Repar ehaussee en beton deteriore et mur 

soutainement sur route tour iı Heybeli 
Clôture en fil de fer de la fôret de sa pin en 

faee de l'Hyppodr. et du jardin iı Samanpaıar 

Publique 

" 
429 36 

5354 -

Pli caeh 100000 -

" 

Pli eaeb 
Publique 

" 

1114931 12 

100471 43 
534 63 

1661 68 

33 -

402 

6250 -
47197 93 

6273 58 
40 09 

127 -

Vilayet Gaziantep 
,, Kara 

VUayet Samsun 

20-2-39 15 -
17-2-39 14 -
20-2-39 15 -

7 eme Expl. Ch. de Fer Etat Afyon 24-2·39 15 -

Com. Aeb. Mil. Erzincan et Erzurum 3-3-39 11 -
Min. Trav. Pub. D. G. Hydrauliques 15·3-39 15 -

Cooperatif Credit Agyieole Kartal 21-2-39 
Municipıılite Kayseri 6·3·39 16 -
Com. Perm . Municip. latanbul 27-2-39 14 30 

Muaicipalite Ankara 3.3.39 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitalres-Fourniture pour Hôpitaux 

Sulfahı de cuivre : 200 t.- Potasse : 40 t. 
lnstruments de chimie et phy~ique : 466 p • 

Produita chimiques : 48 lots 
Solfate de euivre : 300 k . 

PubJique 

Gre a gre 

1608 55 

57 -

El ectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlen et Materiel) 
lnstal. f-lcctrique garage central Publlque 1112 40 
Telcphones de table a maıı:netto : 18 p. ,, 540 -
lnstal electr.reseau,poteaux en fer et aceess .(ai.) Gre iı gre 4156 90 
Hablllement - Chauseures - Tlssus - Cuirs 

Toile pour Nevresim, drapı de lit et taie• d'o· 
reiller : 23872 m. (aj.) 

Cbaussureı pour l'exterieur : 39 paireı 
Bottine en eaoutehoue: 90 paires 
Etoffe pour eapote : 40000 m. (cab. eh. L. 6) 

Trensport-Chargement - Dechargement 

Tı:anaport ıel 

Combustlble-Carburant-Hulles 

Benzine : 60 bidons 
Huile moteur Diesel: 6 t.- Huile camion 600 k. 
Semi eoke : 200 t. 

Divera 

Materiaux tle eonıtruetion : 8 lots (aj .) 
Pi nts de buis: 250 p.· Plants de taxus: 50 p. 
Pailluson en erin : 58 p.- ld. en fil : 12 p. 
Balaiı : 3000 p. 
Bicyclette5 : 7 p. 
Pieeoa reehanres pour cylindres 
Fer U. : 7 t.- id. Lama: 2816 k .· Toles ea 

aeier: 30410 k. 
Motcur : 1 p.· jumelle: 4 p. avee tuyaux et 

aceesıoireı. 

Arbres et plants : .3 lots 
Balais : 3000 p. 
Couteaux pour couper lci raiıins : 10 p. 
Location 3 autobuı 
Briaes pour chevaux kadana : 450 p. ld. pr. 

eh vaux indigenes : 350 p. 
Limes diff. sorteıı, daloires, marteaux, outlls en 

planehe, def d'ecrou, plaque d'aiustement, 
enclume do ferblantier, perforateur de for· 
reron, rabotı, vrille, dı.iffrea ~n zinc ete. 

Coussinets a billes : 16 p. 
Aehat de 3 instruments de muıique tels que: 

Si B. ıous a f ond buse, clarinette et can 
et repar. do 25 autrea 

Fabrieation caiıses pour opium : 1500 p. 
Provisions 

Haricota : 13 t. 
Riz : 10 t. 
Macaroniı : 10 t. 
Riz : 40 t. 
Ble : 500 t. 
Fromage Kaeher: 2100 le. 
Viandcı de boeuf: 24 t. 

Gre a gre 6803 52 

• 175 50 
Publique 525 -
Pli cacb le m. 3 -

Gre iı gre 168 -
Publique 2370 -
Pli eaeb la t. 20 -

Publique 
Gre a gre 

" ,, 
Publique 

Gre a grc 

Publique 
Gre a g-re 

" 
" Publique 

" 

,, 
Gre a rr: 

Publique 

• ,, 
Pli caeh 

" Publique 
Pli each 

3614 45 
350 -
383 80 
450 -

1493 30 
6533 50 

1445 -

73'1-
341 25 
350 -

2196 -

3557 

1424 -
265 et 200 

1300 -
2350 -
2200 -

11000 -
31850 -
1264 20 
6600 -

8) Adjudications a la surenchere 
Paille deterioree : 5 t.· Bidons vidcs : 1600 

p.- Couffes d'olives : 130 p. 
Tuiles coniqueı : 400000 p. 
Tables, poelcs, montru ete. 
Boiıı de sapin : 4285 k. 
Bois de chene : 270 m3 (ni.) 
Taba es : 8852 k. 
Boltines eamelotes : 5709 paires 
Gıı.zometres tôles en fer et acier : 100 t. 

Gre a. rre - -

Publique 1200 -

Publique 

" 
" 

364 27 
1647 -

• la paire O 08 50 

" 
le k. O 03 

120 64 

8 55 

38 45 
40 50 

510 26 

26 3~ 
39 37 

7250 -

2 60 
177 75 

300 -

371 -
52 50 
57 50 
33 75 

490 02 

55 05 
25 59 

329 40 
213 75 

266 76 

106 80 

97 50 
177 25 
165 -
825 -

2S88 75 
94 82 

495 -

90 

123 53 

36 50 
225 -

Dir. Banque Agricole Suc. b: ir 
Com. Aeb. Ecole Metiers a Sultan 

Ahmet 
Com. Perm. Municipnlite lstanbul 

28-2-39 11 -
1-3-39 14 

17-2 39 14 30 

M uni cipalite iz mir 28-2-39 16 -
Com. Aeb. Comm. G . Geod. G.pachn 2-3 39 15 -
Munıcipalite E2ine .6-3-39 10 -

Com. Aeh. IDtend lst. Tophane 20-2-39 15 

n 20·2-39 14 30 
Com. Perm. Mun. Iıtanbul 3-3-39 14 30 
Com. Ach. Com and. G. Gend. Ank. 4-3-39 10 -

Dir. Denizbank Suc. lı:mir 

Municipalite Samsun 
Munieipalite Ankara 
2 eme Expl. Ch. de fer Etat Ankara 

Com. Aeh. Command. lst. Fındıklı 
Com. Perm. Mun. lstımbul 

,, 
Municipalite Samsun 
Vilayet Samsun 

" Dir. Monopcles lzmir 

Dir. Station Olivier Bornova 

20-2-39 ll -

23-2-39 14 -
3.3.39 
3.3.39 14 30 

20·2·39 
16-2-39 
16-2-39 
23-2-39 
27-2-39 
20-2-39 
20-2-39 

15 -
14 30 
14 30 
14 -
ıs -
15 -
15 

3-3 39 14 • 

Com. Perm. Mun. lstonbul 3.3.39 14 30 
Com. Ach. Eeon. Monop. K.tache 7.3.39 15 30 

" 7-3-39 16 
Coaı. Aeh. lntend. Ist. Tophnne 20-2-39 15 30 
Com. Aeh. PJaee Forte Çanakk:ı.le 6-3-39 10 -

et lat. Bursa, lzmir, lst. et Balıkesir 
1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H. paşa 7.3.39 10 30 

" 
Com. Aeh. Mil. Sclimiye 

Com. Ach. OUice Cereales lst. 

Com. Ach. Corps Armee Afyon 
,, 
" Com. Ach . lntend. Ankara 

Com. Aeh. Milit. Erzurum 
Com. Aeh. Intend. Ank. 

,, ,, Com•and. Base Naval 
Marmara a lımit 

Com. Aeh. Milit. Selimiye 

2 eme Expl. Ch. de Fer Etat Ank . 
Defterdnrat Ankara 
Dir. Venteı Douanes lstanbul 
Dir. Forets Samsun 
Dir. Principale Monop. Samsun 
Com. Ach. Div. Kırklareli 

Munieipalite lzmir 

7.3.39 10 30 
20-2-39 14 -

20-2-39 14 

24-2-39 
24-2-39 
24-?-39 
28-2-39 
3.3.39 
3-8-39 
3.3.39 

14 
15 
16 -
15 -
15 -
11 -
15 -

17-2-39 14 -

2-3-39 15 -
27-2·39 15 -
20-2-39 13 30 

8-3-39 14 -
22.2.39 ıs -
22-2-.39 15 -
28-2-39 16 -

j I_ Müteahhitlerin 

Cuma 11-2-939 

Vinç vagonu (DDY} .:\! 912 
Romorlc~r (MMV) X• 928 

Takvimi 

Demir köprü inş . ve ray ferşiyatı (Nafıa Vek.) J'! 928 
Lokomotif ve vagon bandaiı (DDY) .I\! 929 
Portal vinç (DDY) ~\! 928 
Durak yeri ioş. (Ank. Beled.) ."(! 952 
Arka çantalık bez (MMV) J\! 952 
Gençlik parkı 1 ci l<ııım inş. (Nafıa Vele.) ,]\ö 954 
Yüksek muallim mek. pansiyon binuında yap . tamirat (lıt. N• 

Müd.) Jf• 954 
arangoı.hane ve garaj inş. (DDY) X 955 

Parke döşenmesi (Konya Vııli.) .\~ 956 
Merdiven v.s. tamiri (Ank. Beled.) .I\" 95 
Ağaç ve fidan (Ank. Beled.) .\ ... 956 
ilaç ve malzeme (MMV) ]\ö 956 I 

* Arozöz (Ank. Beled.) ,"\..: 956 
M9bilya (Nafıa Vele.) .I\! 957 
Binek hayvanı (MMV) ~\! 957 
Demir dosya dolabı (Nafıa Vek ) .ı\"• 957 
• Bina yıkıntısı (DDY) J\';, 957 
• Köknar tomruğu (Devlet Orman işit. Karabük Revir Amir.) X 
Branda eşya örtiisü (Tophane Lvz) X 962 
Hamam takımı (Tophane Lvz.) ~\! 962 
Büfe ,, ,, ,.\ö 963 
Tükürük hokkası ,, ,, X• 963 
• Fırın kırınh ve kazıntısı (Tophane Lv.ı) .X 963 
Kuru üzüm ve toz şeker (Vize Tüm ) .\0 965 
Gaz yağı (Vize Tüm.) J\"• 965 
• Manif tura eşyası (lst. 4 cü icra Mem.) .\~ 967 
Demir köprünün döşeme işi (Kars Vil.) ;\; 969 
Kristal yazı takımı (lnhis. U. Möd.) .\: 969 

Vendredi 17-2-939 

Wagon grue (Ch. de Fer Etat} No 912 
Rcmorqueur (Min. Def. Nal.) No 928 
Con1tr. pont metallique et instal. de raıls (Mın. Trav. Pub.) N° 
Bımdage pour wagon et loeomotive (Ch. de Fer Etat ) No 929 
Grue portable (Ch. de Fer Etatl No 928 
Constr. lieu d'attente (Municip Ankara \ No 952 
Toile pour havrcsae (Min. Def. Nat.) No 952 
Aeht vement constr. pare (Min. Trav. Pub.) No 952 
Rep . biıtiıse eoole ingenieur (Dir. Trav. Pub 1 t.) No 954 
Constr. garnge et atelier menuiserie (Cb. de Fer Etat) No 955 

,, pavc (Vilayet Konya) No 956 
Rep. esenliers ete. (Mün. Ankara) No 956 
Arbres et plnnts ( ,, ) No 956 
• Arroseuse (Mun. Ankara) No 956 
Artıcles ameublement (Min. Trıw. Publies) No 957 
Chevaux de monture (Min. Def. Nat.) No 957 t 
Armoires en fer (Min. Trnv Pub.) No 957 
• Oecombres biit. (Ch. de Fer Etat) No 957 
Bache (lntend. Tophane) No 962 
Articles pour bain (lntend Tophane) No 963 
Crachoirs (lnt. Tophane) No 963 
* Dechet de fo:.r (lnt. Tophan') No 963 
Raisinı ııeea et ıucre (Div. Vize) No 965 
Petrole (Div. Vize) ~ o 965 
Pavage pont metallique (Vil. Kars) No 969 
Fourniture de bureau en eriıtal (Oir. Gen. Monopoles) No 96q 

Kaşımpaşa Maliye Tahsil Şefliğinden : 

Kazanç vergisinden borçlu Simon F eldmamn 5ot ~ 
Karaağaç mezbahası soğuk hava deposunda tahtı ~ ~ 
alınan dört sandık barsağn üzayede günü olan S·., ~ 
çaşamba günü talip zuhur etmediğinden 2 nci defa tS·" 
cumartesi günü saat 1 1 de aleni müzayedeyle satıŞ 
karılacaktır. Taliplerin burada hazır bulunmalatl 
olunur. 

Selimiye Askeri Sntınalma Komisyonundan : b • 
Selimiye tümen ambarlarında bulunan 5000 kilo 

samanla 1500 adet boş teneke ve 130 adcd zeytin 1 
17 şubat 939 cuma günü saat 14 de satılacağmdaP ıJ 
isteyenlerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 1 
teminat paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen satırı 
komisyonuna gelmeleri. 

••• 
4285 kilo ağırlığında bjçilmiş kereste &atılacaktır· 

İstanbul gümrükleri Baş Müd. ilanlarına. 


