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PAZAR 

Herglln çıkar iktisadi, mali tıcari ·ve zirai 

o 

,,_.,...,~E'f ESi 

19 Şubat 1939 

1DAREHA NI! : 
Y oğurtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe Pazarı 

lLAN ŞARTLARI 
tdarebaoemi.:r:de görüşülilr 

Telefon. : 49442 

Posta kutusu 'l . 1261 

Müteahhrtlerin Mesleki .. Umum Tüccarların ve Organıdır 
-

~aounı · ~.. ar, Kararnameler Ticaret muahedelerı 

aa;1~tük kanununda değişiklik yapan 1940 
11 kanunun 2 nci maddesine bir fıkra 

~ ilavesi hakkında kanun 
l1111 ""' 11 '"o: 3567 Kabal taribi: 20-1-939 

"•dd 
•,,;dl - . 7.4.1932 tarih ve 1940 uyılı kaa•aua t DCi madde· 

t. "' 1 
•lu (E) fıkr~m eklcnmiatir: 

· 'llr'f 'lf • 
lijttj • 1 ede sarahaten yerleri belli olmayan etya ve emıah 
ll' llırı p . . - k ı· h' 1 v 1· i •ıı 

11 
ozııyonlaranı tayın eden Gumr Ye o ısar ar h• • 

~~ 1' llıuıni kararları , Resmi gazete ile neşri tarihinden önce 
11 ~~e f0mrGk ve tarife kanu11lar1na ~öre katileşmiş bulu-

; fd'dd lcuklara tatbik olunmaz. 
' .'«•dd t 2- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

1lt ı, t ~- Bu kanunun hük mlerini yürütmeğe Gümrük ve 
r •kili memurdur. 

Zl -1-1939 

Muamele vergisi umumi tebliği 
Seri No: 76 

" 

ÖZÜ: 
3535 numarıılı kanuDa müsteniden 
icra Vekilleri Heyetince muamele 
vergisinden iatisnuına karar Teri· 

?ı • len mfiesseıeler hakkında : 
"t . 

~~ tı nurnarah ve 15.1J.1938 tarihli umumi tebliğe ektir : 
1- t~~Uınarah kauuaun 2 inci maddesine 3535 numnralı ka

t~l!Qr· ttıen "S.o fıkraıile verile• selihiyete müsteniden İcra 
1 2 ı~eyeti tarafııadan bu kerro ittihaz olunan 111reti mer • 
•ıı '' t •umarah ve 6. 1.1939 tıırihli kararname ile (müaba· 
1•til> ~1ialllarıod dokunmuş yünlü ve pamuklu kumaıları 

1
tlttdt •tlayan) ve (av derilerini sepileyen ve boyayan) mües· 
~ltıtd lll trıuharrik kuvveti beş beygiri ve günde çalııtırdıtı 
ıb· •tı i . . 3 35 l k . ı ot fÇ111 onu geçmeyenler, 5 numara ı anunun nefrı 

._Q, ~il 16.7.193 tarihinden itibaren muamele vergisinden 
~tlhı.' 11trıiıle dir. Otu müesseıelerinin muafiyeti, yalnız el 
'hıı,1~rıtla dokunaa kumaşların ütülenmesine ve katlanmasına 
~·ıı~at bu) nmakta oldutundan, muharrik kunetle it~eyen 
;~ç btıı llıltleıseselerinin mamu)ltını ütnJeyenler bu muafiyetten 
~ ti llnduğu gibi her ikisini de birıikte yapan ütücülerin, 
~lf tllt ~eagahlarında dokunan kumnılardan dolayı vergiden 

t, .\ u arak, di§'erlerinden dolayı verği ile mükellefiyeti ikti:r:a 
bt'lı ~ derilerini ıepileyen ve boyayan mliesaeaeler de 820 nu• 
tı1 e,

1 
~ııub mucibince resme tlbi bulunan ay derilerini İfleyen 

•bı.ı e erdir. 

~ • ~llrarname ile vergiden mOstesnll tutulan mfie11ese)er 
İ!4t ~O:ıdiyc kadar yapılan tarhiyat ve bunlardan vuku bulan 

t'•itıd •klı:ıbda 71 seri numaralı umumi telıılitiD ıon fıkraıı 
~lf· e nıuaıncle ifası lizıml'elir. 

'1Qı,~ ttuıhaıı gönderilen umumi teblitin merkez ve mülhakat 
\ırlarıoa tebliği rica olunur. 

(9.2.939 tarih ve 4128 No li Reımi ıazete) 

alzemesi-Harita 

D Milli Saraylar Müdürlüğünden: 

'İ }':lttıababçe Sarayı müştemilatından, Hayreddin iske· 
~lltlı.ıf~ındaki binanın çatı tamiratı açık eksiltmeye ko
y Ut. 

l 
6Pılac k . . A 

lQı- a tamıratın tahmını bedeli 2125 lira 11 ku· 
. ~ı.ı· t 

c Qı bir ~bıirata müteallik birinci keşif cetvelile şartname· 
·ili s:r suretleri pazardan başka hergün Dolmabahçede 
~kaj~ayiar müdürlüğü kaleminden alınabilir. 

~tqYla ille martın 1 ~ ncü salı günü saat 15 te Milli 
~u":klllüdürlüğü binasında yapılacaktır. 

~PılqCa" kat teminat 160 liradır. Bu paranın, eksiltmenin 
'•ı ldı gı Vakitten evvel malssndığıııa yatırılmış bulun
~k . IQıdır. 

~I '1ltnı ~ ~llrtcald eye girecek olanlar Ticaret odasına kayıdlı 
~ l.ttıtqt . 

1
ar ve şimdiye kadar başka yerlerde yaptıkları 

~tı ~Ostış erine dair elde ettikleri vesikalarla bu vesika· 
))flt ttı~trııek suretile eksiltme gününden evvel Milli Sa
ild~ttta~rıı~rlığından ayrıca alacakları fenni iktidar şa

...... esı · 
il kıtcl rıı ve teminat parası makbuzunu muayyen za· 

ar eksiltm:t heyetine tevdi edeceklerdir. 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlnğünden: 

Muhammen bedeli 5741 lira olan 8 adet muhtelif dö
ner köprü 4.4.939 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lile Ankarada İdar~ binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girm~k isteyenlerin 43J,57 liralık muvakkat te
minatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzım
dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dair~sinde 
Hnydarpaşada Tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Diyarbakır Belediyesinden: 

Münakasaya konulan iş şartname ve mukaYele projesi 
dahilinde yaptırılacak olan şehre 14 kilometrede vaki 
hamravat suyunun şehre isalesi güzergahının tayini ve 
mevcut şehir tevziat şebeke!ioin ıslahı projesinin tanzimidir. 

Münakasa 13.2.939 pazartesi talip çıkmadığından 2490 
sayılı kanunun 43 madde1i mucibince ihale oo gün daha 

uzatılruışhr. 23.2.939 perşembe iÜnü saat 14 de Diyarba
kır belediye dairesinde münakit encümende yapılacaktır. 
Bedeli keşif ~500 liradır. 

Teminatı muvakkate 187 lira 50 kuruştur. Nakdi te
minat.o münakasa saatinden evvel maliye veznesine ya
tırılmış olması veya banka teminat mektubunu• ibrazı 

lazımdır. 
Münakasaya iştirak edebilmek için yüksek mUbendis 

olmak yahut buna mümasil işlerde çalıştığını mübeyyin 
ehliyet vesikasını belediyeye ibraz etmek meşruttur. 

Kayseri Vilayetinden: 
Bedeli keşfi 1860 lira olan yeni yapılan İsmet İnönü 

ilk okul binasının ihata divarları şartnamesi ve keşifna
mesi mucibince açık eksiltmeye konulmuş ve yapılacak 

tenzilat haddi layık görüldüğü takdirde 9.3.939 perşembe 
günü ihalesinin yapılması mukarrer bulunmuı olmakla 
ilan olunur. 

Sinop Vilayetiaden : 
Daimi encümen kararile eksiltmeğe çıkarılan Sinop 

Ayancık yolu üzerindeki 9 betonarme menfez inşaatına 

kanuni müddeti içinde istekli ı, i çıkmadığından 2490 
sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanununun 43 üncü 
maddesinin son fıkrasına tevfikan bir ay müdetle pazarlı· 
ğa bırakıldığı ilan olunur. 

Bahkuir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Açık ekıiltmeye konulan Manyas kazası merkezinde inta e

dilmekte olan 996 lira 52 kuruş bedelli sıfat iıta1yonu ekıiltme 
müddeti temdit edilditi halde yine talibi çıkmadığından 2.3 39 
tarihine tesadüf eden perşembe günü uat IO a kadar bir ay zar· 
fında pazarlıkla verilm~aine karar verilmittir. 

Mezkur inşaata ait evvelce ilin edilmiş olan evrakı görmek 
isteyenler her gün encümen kalemine bu işi almalı: iıteyenler en
cümenin toplantı günleri olan pazarteıi, perşembe, cumartesi gün
leri saat 10 da vilayet makamında müteıekkil daimi encümene 
müracaatları ilin olunur. 

İstanbul Belediyeıiadea; 

Ketif bedeli 1880 lira 90 kurUJ olan Teşvildye Ihlamur cadde· 
ıi kaldırım inşauı açık eksiltmeye konulnauttur. Kefif nrakile 
şıırtnameıi levazım müdürlüğünde rörülebilir. lıtekliler 2490 ıayıh 
kanunda yazılı vesikadan batka fen ifleri müdürlüğünden alacak· 
)arı fen ehliyet ve Ticaret odası veıika1ile t28 lira 7 kuruıluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 6.3.939 pazarteai rünü 
saat 14 buçukta daimi encümendt: bulunmalıdırlar. 

• • * Keşif bec!eli İJk teminatı 
Söğütçeşme-kurbatalıdercı yolunun tamiri 

(bin Uralık iş yaptığına dair yeıika) 1306 42 97 98 
Yukarda keşif bedelleri yazılı it açık ekıiltmeye konulmuttur. 

Ketif evrakile şartnamesi levazım müdürlüfünde görülebilir. 
İıtekliler 2490 aayıh kanonda yazılı veaika ve hizalarında röı· 

terilen ilk teminat makbu:r: veya mektubile beraber 6.3.39 pazar· 
teıi günü 1&at 14,30 da daimi encümende bulanmalıdırlar. 

• •. Ketif it. İlk teminatı 
Heybeliada lşgü:ıar ıokağı tose infaaaı (Fen 

işleri müdürlü~ünden veaika} 3075 32 230 65 
Yukarda keşif bedeli yazılı iş açık ekıiltmeye konulmuştur. 
Keşif evrnkile fartnameıi levazım müdürlü~iJnde a-örülebilir. 

lıtekliler 2490 1ayıh kanunda yazılı ve.ika ve hizasında fÖlteri
lea ilk teminat makbu:ı Teya mektubile berebcr 6.3.939 pazartesi 
günü 1aat 14,30 da daimi Eoc&meode bulunmalıdırlar. 

Kayıeri Encümen Viliyetinden: 
fnceau raerke:r:indeki ilk okul binasının tamiri eksiltmeye ko· 

nulmuf iıede talip zuhur etmediğinden temdit edilmişti bu müd
det zarfında da yine tıdip çıkmadığından 9-2-39 tarihinden itiba
ren bir ay zarfında pazarhkıa talibine verileccii ilin olunur. 

YGklek Denis Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimize ait buluna!l Bnlık gemisinde yapılacak tamirat 
Ye tadilat açık eluiltmeye konulmuı olup keşif bedeli 1650 lira 
Ye muvakkat teminatı 123 lira 75 kuruftur. 

Ekıiltme 6·3·39 tarihine mGsadif pnarteıi rllnü saat 13 te 
mektepte toplanacak komiıyonca yapılacaktır. 

Bunlara ait ketifname ve şartnameleri görmek ve almak arzu 
edenler mektep muhasebeıine müracaat etmelidirler. 

Ekıiltmeya İflİrak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3ün· 
dl maddelerindeki evaafı haiz olmaları ve ticaret odasının 939 
belreıini hamil bulunmaları ve bu iıe benzer 5 bin liralık iş 

yaptıklarına dair resmi veya muteber Yesaiki komisyona ibraz 
etmeleri lazımdır. 

Muvakkat teminatın teslim yeri İstanbul yüksek mektepler 
mubaıebeciliti Tezncaidir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Keşif bedeli 18i, 991 lira olan MamaLtaki ga:r: okulu binası 

intaab kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. 
Ekıiltmeıi 6 3-39 pazartesi günü ıaat 11 dedir. ilk teminatı 

10650 lira olup şartnamesi 940 kuruş mukabilinde Ankarada ko· 
miıyondan alınır. 

Dahiliye Vekaletinden : 
Bünyan kasabasının 90 hektarlık kısmının halihazır ha· 

ritalarile bunu muhat 60 metrelik kısmile 150 hektara va
ran sahanın yalnız 1 /2000 lik münhanili haritasının yeni
den alımı işi kapah zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 9.3.939 perşembe günü saat 1 1 de Ankarada 

Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak olan Belediyeler 
lmar Heyetinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 187,50 li· 
radır. 

Şartnameler bilabedel Belediyeler İmar Heyeti Fen 
Şefliğinden alınabilir. Tekliflerin tayin edilen günde seat 
ona kadar Ankarada Belediyeler Bankasındcı 8 . l. H. Fen 
Şefliğine verm\ş veya posta ile bu saate kadar ~önderil· 

miş olması lazımdır. 

• • * Biga kasabasıoın 150 kektarhk kısmının halihazır 
haritasının yeniden alı:nı işi kapalı zarf usulile eksiltme
ye çıkarılmıştır 

İşin maktu bedeli 2500 liradır. 
Eksiltme 9.3.939 perşembe günü saat 11 de Ankara

da Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak olan Belediye· 
ler İmar Heydinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 187.50 liradır. 

Şartnameler bilabedel Belediyeler İmar Heyeti 
Fen Şefliğinden alınabilir. Tekliflerin tayin edılen günde 
saat ona kadar Ankarada Belediyeler Bankasında B. İ. 
H. Fen Şefliiine verilmiş veya posta ile bu saate kadar 
gönderilmiş olmsı lazımdır. 

• * • Eskitehir kasabasının 1/500 ve 1/2500 mikyasla 
halihazır haritaları üzerinde yapılacak taıhihat ile gayri
meskun sahadan 120 hektarlık bir kıs nının yeniden ha
ritalarının alınması işile 110 he!ttara varan 1/5000 takeo· 
metrelik umum haritasının alımı pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. 

İtin bedeli 7250 liradır. 
Eksiltme günü 9 .3.939 perşembe güoii saat 11 dedir. 
Eksiltme Dahiliye Vekaletinde imar Heyetinde yapıla-

caktır. 
Muvakkat teminat 545 liradır. Şartnameler Belediye

ler Bankasında Belediyeler İmar Heyeti Şefliğinden Fen pa· 
raıız alınabilir. 

Nafıa Vekilcıtinden : 

Eluiltmiye konulan iş: 
Suıurluk çayına akan Uluabad de:resi .ve Can!:ıollu azamağı ıs· 

Jab itlerile Uluabad regülatörü inşaatı kefif bedeli 657 ,429 lira OS 
kuruş. 

Ekıiltme 17.3.939 tarihine raathyan cuma günu saat 15 te Na
fıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Ekıiltme Komiıyonu o
da1ında kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 

lıteldiler ekıiltme ıartaameıi, mukavele projesi, bayındırlık 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün nan olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat reri Gün 

a MOnakasaıar 

lnfa6t, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme Harrta 

OsmanİJe telıia istasyonunda yap. tamirat aç. eka. 
Bahk. a-emiıinde yap. tamirat ve tadilit (temd) • 
Comaovaıh ıivil tayyare meydanına isale edi· ,, 

lecek ıu te1iaatı İnf. 
Atatürk annesinin lı:abriae ait ihata duvarlar1 vı inı. ., 
Dotum evi belalarının tamiri paz. 
Beton arme koloa ve lcorkululdarıaın tamiri • 
Reıadiye tayyare a-arnizonu mıntakaıında yap. ,, 

fOH yolu İDf. 
lıı:miı Kız Enstitüatl 1 ci k111m inı. !tapala a. 
Mamalı:taki flZ okulu bin Hı iDf. (şart. 940 kr) ,, 

lllilar, Klinik ve 1lseen2ıyari allt, Hastane Lav. 

Filitı 4000 kr. aç. eki. 
Sinek ki2ıdı iyi ciH: 150000 ad. ,. 

Elaktrlk -Ravagazı·Kalorltar (tesisat va malzmeal) 

Telefon şebekeai için 30 fiıli SimeH marka 
bir untral 

Mensucat, Elblae, Kundura, Çamatır v.a. 

aç. ekı . 

4220 28 
1650 -
7603 65 

4684 ~4 
160 76 
3i3 73 

5412 77 

33000 
187991 

2800 -
1500 -

Palto: 62 ad. aç. eki. beh 19 50 

Matbaa lflarl· Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Pirinç etiket: 31700 ad. 

Nakliyat - Botaltma • YOkletm 

Un nalı:li: 147 t. (temd) 

Mahrukat, Benzin, Makine yaGları v.a. 

Odan: 45 t. 

MOteferrlk 

Kapsill: 600000 ad.-austalı lı:apsül: 100000 çift· 
monta çivisi: 792 k:.·çıriş: 120 k.·ataç çivisi: 
480 itana-al-çelik çember: 122 lt.-lcabara çivi• 
si: 2760 k.·zımpara kiğıdı: 2000 m. - perc;in 
ÇİYİıi: 432 k.·taltviye çiviıi: 180 k. 

Keten iplik 9 katlı: 144 k.-lceteo iplik 3 katlı: 216 k. 
Nalça: 24500 çift 
Tatbir aopHı batları madeni: 200 ad. 
Demir: 500 k. 
Araba tamir levazımı 
lçkı satış kaaa11: 2900 ad. 
Filit tulumbası: 100 ad. 
Yapııkan macunu: 175 kf. 
Bmme ve buma yHgın tulwmbalara: 2 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

aç. eks. 

a9· elı:s. 

aç. eka. 

,, 
paıı:. 

n 

" kapalı •· 
aç. ekı. 

,, 
paıı:. 

kapah ıı:. 

• ,. 

400 -

720 -

2102 40 

2102 40 
735 -
490 -
66 so 
47 75 

8700 -
146 -
245 -

15930 -
11700 -
9898 -
2585 -
4345 -

317 -
123 75 

24 11 
47 06 

406 -

2475 -
10650 -

210 -
112 so 

91 -

30 -

110 -

54 -

157 68 

157 68 
55 12 
73 50 
9 98 
7 16 

435 -
10 95 
18 37 

lıt. PTT Mild. 8-3-39 14 -
Yül1ek Deniz Ticaret Mek. Mnd. 6-3-39 13 -
İzmir Vil. Nafıa Mnd. 3.3.39 11 

İzmir Villyeti 2-3-39 11 
lıtanbul BelediyHi 21-2-39 14 30 

• ,, 21-2-39 14 30 
lıı:mir Lvı:. SAK 22-2-39 15 -

• Vil. lat. Ank. Nafıa Mnd. 11-3-39 10 -
M. M. V. SAK 6-3 39 11 -

lnhiHrlar U. Müd. 15-3-39 15 -

" 
., 15-3-39 15 30 

Tura-utlu B elediye1i 4-3-!9 11 -· 

lzmir EmDİyet Milel. 7-3-39 15 -

inhisarlar U. Mnd. 15-3-39 14 -

Berrama Ask. SAK 24-2-39 10 -

lzıair Gllmr. Muhaf. Taburu SAK 6-3-39 15 30 

lıt. judarma SAK 

" " . ,, 
lıtanbul Belediyeei 

" . 
• • 

lnhiaarlar U. Mnd. . " ,, ,, 
lat. Komut. SAK 

Viae Tilme. SAK 
,, ,, 
.. . 
,, " 
" . 

23-2·39 14 -

23-2-39 14 30 
23-2-39 ıs -
21-2-39 14 30 
21-2-39 14 30 
21-2-39 14 30 
15-3-39 14 30 
15-3-39 16 -
ı5.3.39 16-15 
21-2-39 14 -

(tashih) 

1.3-3-39 
6-3-39 
6-3-39 
6-3-39 
6-3-39 

Antalya pirinci: 59 t. 
Sabun: 32,5 t. 
Faaulye: 70,7 t. 
Zeytin yatı: 4,7 t. 
Nohut: 39,5 t. 
Limon: 157700 ad. 
Bulırur: 19 t. 
K. fa1ulye: 65 t. 
Zeytin tane1i: 9 t. 
Sabun: 26,5 t. 
Nobud: 71 t. 

kapah z. 

" aç. eks. 
kapalı .ı. 

,. 
aç. elı:a. 

beb. O 02,50 
9360 -
8450 -
2430 -
8877 50 
7810 -

1195 -
900 -
743 -
194 -
326 -
266 12 
702 -
634 -
183 -
666 -
586 -

Tophane Lvıı:. SAK 
lıt. Komut. SAK 

• • 
,. .. 
,, it 

,, " 

22-2-39 
6-3·39 
6-3-39 
7.3.39 
7.3.39 
7.3.39 
9-3-39 
6·3-39 
6-3-39 
6-3-39 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
10 so 
11 -
10-
11 -
14 -
15 15 
14 -
14 30 
15 -
16 -
11 -
15 -
16 -

Arap 1abunu: 3000 kg. (temd) 
Arpa: 9 t. 
Saman: 5 t. 
Kuru ot: 5 t. 
Bula-ur: 49 t. 
Sadeyağı 25 t. (temd) 
Un: 150 t. 
Patates: 10 t.-irmikli makarna: 10 t.·mercimek: 

10 t.-la. fa1ulya: 2500 liralık-pirinç: 20 t. 

b Müzayedeler 

Müstamel bidon: 154 ad. 
Yemeni: 11 çift 
"Trabzon,. adlı vapuru 
Portokal: 375 k. 
Dana ve sığır derisi, keçi kılı, ölcüıı:, kısrak vt. 
Köhne ayakkabı: 3288 çift 
Kömür: 28340 k. 
Köhne soba, halı v.s. hurda eıya: 72 kal. 
Dülı:kla anka.zları 

----.av-

,, 

" kapalı •· 
pH. 
aç. eka. 
paz. 

aç. art . 
,, 

562 50 
472 50 
150 -
212 50 

5880 -
k. o 92 

19500 -

lı:apala z.130000 -
aç. art. 46 -

,, 
" 
• 

paz. 
,. 

159 80 
300 -

itleri ren•l ıartname.i, fenni tartname ve projeleri 32 lira 87 
kuruş mukabilinde Sular Umum Müdürlütünden alabilirler. 

Ekıiltmiye rirebilmek için isteklilerin 30,047 lira 16 kuru4Iuk 
muvakkat teminat vermeai Ye ekıiltmenin yapılacatı iÜnden en 
az aeki.ı rün evvel eHerinde bulunan bütün nıikalarla birlikte 
bir istida ile Vekalete milracaat ederek bu ite mahıua olmak 
üzere ve1ika almaları ve bu veıikayı ibraz etmeleri ıarttır. Ba 
müddet içinde veıika talebinde bulunmıyanlar ekıiltmiye i9tirab 
edemezler. 

lstaabul P. T. T. Müdürlilt&nden: 

Osmaniye t•lsi:a iıtaayonundaki bazı mühim ta•irabn yaptı· 
rılma11 a~ık ekıiltmeye konulmuttur. Ekıillme 8 3-39 çartamba 

42 19 
36 -
12 -
16 -

441 -
1725 -
1462 50 

91 05 

975 -

74 -
23 97 
45 -

inhisarlar U. Mild. 
İzmir Giiımr. Mubaf. Taburu SAK 

,. ,, 
,, " 

İzmir Lvz. SAK 
M.M.V. SAK 
Siirt Ask. SAK 
Kırklareli Tümen SAK 

lzmir inhisar. Baımüd. 
Ankara Belediyesi 
Kocaeli Defterdar. 
lst. Gümrükleri Başmüd. 
Pendik Bakter. Enlt. Dir. 
Mer1in Aık. SAK 
İzmir Orman Çevirge Müd. 
lstanbut Belediyeıi 

,. . 

23-2-39 
22-2-39 
8-3-39 

20·2-39 

28-2-39 15 -
22-2-39 12 -
6-3-39 15 -

20-2-39 13 30 
21-2-39 14 -
27-2-39 14 -
21-2-39 14 -
21-2-39 14 30 
20-2-39 14 30 

' ıaat H de B. postabaaede te1pla1aaeak alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Keşif bedeli 4220 lira 28 karuf munkkat teminat 317 liradır. 
Taliplerin olbaptaki ke,if ve şartnamelerini iÖrmek ve muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere çalışma R"Ünlerinde mezkur müdürlük 
idari kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde .le latan
bul viliyetinden eksiltme tarihinden en az 8 ıün evvel müracaat
la 3 bin lirahk bu it• benzer İf yapbtına tlair alımı olmaları 
lazım gelen ehliyet ye 939 ıeneıine ait ticaret odaıı nsika11 Y• 
temin1&t makbuzu ile birlikte komfıyona müracaatları. 

Selimiye Askeri Satıoalma Komisyonundan : 
Bostancıhaıı büyük mühimmat depoıı-odaki mulfak ocak-

larının tamiratı 22.2.939 çarşamba _günü saat 14 t•1 
lıkla yapılacaktır. Muhammen bedeli 350 liradır· 
ler1n pazarlık için tayin edilen gün ve saatte kal, 
aat paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen Satıoıı-' 
misyonuna gelmeleri. 

f f Açlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
• * * 

Filit ve einek kAAıdı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U 
ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Mal 

Ceyhan Belediye Reiılitlnden: fi 
~Blediyemizin Ceyhanda yaptıracaj'ı elektrik teıiıatı .ı.ı 

ral binaaı ia9aatı •direkler har c,, 35428 lira 40 kurut .,..... 
tif i.ıerinden ekailtmey• konmuştur. 

Elektrik direkleri tartnamesinde yazılı enafa uygıJO 
Belediyemia marifetile tedarik ve İf yerinde ib.ıar ve oı• 
teslim olunacaktır. 

Muvakkat teminat 2657 lira 13 kuruştur. 
Ekıiltme kapalı nrf usulile 5 aiaan 939 çarşamba ,otJ 

15 te Ceybanda Belediye aalonunda yapılacaktır. 
İstekliler bu iti yapabileceklerine aid nafıa vek&letio~~ 

mıt ihtiıaa veaikuını ve ayrıca müteahhidlik nsikuile l'ı"" 
ai Ticarwt oda1ı kayıd makbuzunu Ye muvakkat temioıt 
veya banka mektubunu teklif mektuplarına leffetmit ol 
dır. . 

Teklif mektuplarının !490 uyılı kanunun 32nci madd ",J 
run ıurette baıurlanmıt ve eksiltmeain açılma.andan bir 
veline kadar Belediye reialitine yerilmiş olmaaı meşrutt' 

Poıtada Yuku bulacak reeikmeler kabul edilmez. 
Proje doıyaıı on lira bedel mukabilinde belediyemiz 

beıiode Yerileoektir. 
Daha fazla izahat almak iıtiyenler her gün me1ai 

belediyemiz fen itleri büroıuna müracaat edebilirler. 
Mektubla sorgulara derhal cevab nrillr. 

Afyon Belediyesinden: 

10695 lira l kuru§ bedeli keşifli belediye binası. 

rifer tesieatı 20 2.939 tarihinden i~ibare~ 15 gün . 11'~ 
açık münakasaya "onmµştur. İğretı temınat 801 Iıra 
ruştur. 

İhalesi 7.3.939 !ah güııü saat 14 te encümeni ı,el 
icra edilecektir. el 

Şartlarını vesair huslisatını öğrenmek isteyenler ~ 
belediyeye ınüracaatle öğrenebilirler. İsteklilerin bellı 
saatte dairei belediyede teıekkül edecek encümeni 
yeye müracaat etmeleri. 

Turgutlu Belediyesinden: 
Telefon ıebekeıi için 30 fitli simenı marka bir saotr,ı 

ekailtme ile ıatın alınacaktır. I 
ihale 4-3-39 tarihine müıadif cumarteal iÜnÜ saat 11 

lediye daireainde icra edilecektir. 
Taliplerin mezkur iln ve aaatte Turutlu belediye1i•• 

caatları. 

Meosucat-Elbise·Kundura-Çamaş1r v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonund_, 
Beher adedine tahmin edilen fiab 205 kuruş ola~ 

adet frenk gömleği açık eksiltme suretile ahnacak 
ihalesi 6.3.939 paıarteai günfi saat 11 dedir. 
İlk teminatı 307 lira 50 kuruştur. 
Evaaf ve şartnameıi bedelsiz olarak M.M. V. Satı 

komisyonundan alınır. 

Jandarma Genel Komuta1alıtı Ankara Satınalma Komiıy0 

Bir metresine 36 kurut kıymet biçilen vasıf ve örnetio• 
64512 metre yatak kılıfhk bez kapah zarf usulile 6-3-39 
sıünü ıaat 10 da satın alınacaktır. lf' 

Şartnamesi komiıyoodan alınabilecek olan bu eksiltdl 
mek istiyealerin 1741 lira 82 kuruşluk ilk teminat ve 4 
de yazılı belgeleri muhtni teklif mektuplarını belli gilo 
kadar komiıyona yermit olmaları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher katına tahmin edileR fiatı 215 kuruş ol•0 

kat pijama açık eksiltme ıuretile müaak&1ayo koO 

tur. dal' 
İhalesi 8 mart Q39 çartamba günü saat 10 da 
İlk teminat 322 lıra 50 kuruştur. 

Bvsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. '/. 
nalma komisyonundan alınır. 

* • * Beher adedine tahmin edilen fiatı 35 kurof 1 
2000 adet kısa don açık ekıiltme suretiyle münakas•f 
nulmoştur. 

İhalesi 9.3.939 perşembe günü saat l l dedir. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiı olarak M.M.V. 

ma komisyonundan alınır. 
ilk teminatı 5l lira 50 kuruıtur. 



o 
il 
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İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen 8. Teminatı 

Dunı1 • upınar yatı okulu arabHınıa tami- 47, 75 7, 16 
B ri için araba leYaınmı. 

•1koz afaçlama fidanlığına muhtelif 
B Şekil ve boyda 500 kilo demir. 66. 50 9, 98 

Uyi:Ucada vapur iskeleai civannda rıb-
tarn üaerindeki beton arme kolon ve 

Ptt korkuluklaaının tamiri 313, 73 47, 00 
tcari şubeai içia karaataçtan kurutul- . 

lhOf 200 tane tatbir aopa11 başları ma· 
deni. 490, 00 73, 50 

Yukarıda mikdarile muhammen bedelleri yazılı itler ayrı ayrı 
:~~arlığa konulmuıtur. Enakı Encümen kaleminde görüle· 

1 ır. istekliler hizalarıoda gösterilen teminat makbuz veya 
llı:ktubile beraber 21.2.939 salı günii saat 14 buçukta Dai· 
ın Encümende bulunmahdırlar. 

• • • 
t . Keıif bedeli 160 lira 76 kuruş olan Ze1nepkimil Doğum 
t"1 helllarının tamiri pazarlığa konulmuştur, Keıif evrakı 
l ~cürnen kaleminde görülebilir. İstekliler 24 lira 11 kuruş-
l~ !eminat makbuz veya mektubile beraber 21.2.939 aah 

nu saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
ru 8•lediye levazım anbarında olup bepsine 159 lira 80 ku
a ' bedel tahmin edilen köhne soba, demir potrel, demir penç:: Parnıaklıtı, elbiselik kumaş, köhsae balı, parçalanmış 
I> 

1 •oba ve buna benzer 72 kalem hurda eşya satılmak üzere 
le~~~.rlı~a konulmuştur. Listesi Levazım Müdürlüğllnde görü· 
'-le~ ır. ~ıtekliler 23 lıra 97 knruşluk teminat makbuz veya 
Eıac~tubıle beraber 21.2.939 aah günft saat 14.30 da Daimi 

Utnende bulunmalıdırlar. 

11 * * * Beher çiftine tahmin edılen fiatı 16 kuruı 50 
flı~liırı olan 6000 çift tire çorap açık eksiltme suretiyle 
t'ka~aya konulmuıtur. 
l~alesı 8 mart 939 çarşamba günü saat 11 tledir. 
t k teminatı 7 4 lira 25 kuruştur. 

lb, ksa.~ ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. Satanal-
0nıısyononclan alınır. 
• ~ • Beher adedine tahmin etlilen fiatı 28 lc:uruş olan 

~ adet havlu açık eksiltme suretile minakaıaya konul· 
Uştur. 

;balesi 10.3.939 cuma günü saat 11 dedir. 
lk teminatı 42 liradır. 

ko.._~\>saf ve ıartnamesi bedelsiz olarak M.M. V. sahnalma 
18Yonundao alıoır. 

'= r z ms 

~ işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
• 

3 * * ~tid 1?~ adet pirinç etiket alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 
~larına. 

~e, tahta ve saire 

f>cvlet Demiryolları t'şletme Umum Müdürlüğünden: 
d•- 11~1120.2.939 tarihinde icra edileceği evvelce ilin edilmiş 

11# lı.a 6() bin meşe travers P.ksi!tmesi görülen lüzum üzerine 
"tıl ~'39 tarihine talik olunmuştur. Keyfiyet ilan olunur. 

•4az ~!2'.5 

~Ob·ı 
~'Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

t.! Ankara Valilifinden: 

~t ,.,1111t•:ıaoa borçlar umum müdürlüğü evrak ve doıya kalemiQ
'"d, P~l•caı.: •ahit raf ve dolap işi 4-3-939 eumarteai rünü saat 
~,~ ; 11l1ct binası dahilinde Nafıa komisyonunda ihalesi yapıl· 

a... ~tre 
1~ l\.ttif açı~ eksiltmeye konulmuftur. 

~il~ bedeh 2120 lira 97 kuruştur. 
l•telt~~kat teminat 159 lira 7 kurtıftur. 

' 11,f ıl1r ticaret odası vesikası teminat mektup veya makbuzu 
-~, .. ~• tr:ıüdürlüjiinden alacaklara ehliyet veaikalarile birlikte 
•-.d' •dı ll•çen günde ıaat 10 da nafıa k omisyoauaa relmeleri 

"dt 
1

'· 8u•a ait ketif "e fartname her ıiin nafıa midüdirlii· 
tCSr6leb"ıl· 

ır. 

. Y 'di Adapazar Ortaokul Direktörltiğtlnden: 
da1' it lld ilded öğretmen k ürsüıile aekiz aded kürsii altı, 

t..ı td .. l "k" " ltı ogretmenler odasına g&.zlü dosya do abı, ı ı a-
~ttı.t''•a •e üç aded dosya dolabı açık eksiltmiye kon
~Ub. 

• ~bt '~men bedeli 395 lira ılup 
., ~ iUtı .. 
ı'f' 

1 
ııdt u saat 15 te Ortaokul 

eksiltmesi 2.3.939 per
Mubayan Komiıyonn 

I •ttkı·i°'Pılacaktır. 
-c,~l ı tr Yüzde 7,6 teminat akçesiai Maliyeye yatırıp 
ltkıt:~. ~akbuzla veya milli bankalardan birinde ge.ti
•ttkı.11 •tıbar mektublarile eksiltmiye girebileceklerdır. 

,. ı tr Ok t . ''-'lt . ul Mubayaa Komisyonunda tar aameyı, 
t't Q .. 

' Uırıüneleri ıörebilirlor. 

MONAKASA GAZETESi 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
Bergama Askeri Satıoalma Komiayonundan: 

147 ton unun Soma iataayonundan Bergamadaki alayların an· 
barlar1na nakli içia 10..2-39 da yapılan açık eksiltmede en son o
larak beher kiloaunan nakline teklif olunan 96 aantim pahalı fÖ• 

rüldüğünden 2490 aayıh kanunun 43üncü maddeai mucibince ek· 
ailtme IO gün uzahlmıttır. 

Açık eksiltme 24 2-39 cuma gOnü sa at 18 da Bergamada Uzun 
çarı•da aakeri aabnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat J 10 liradır. 

Mahrukat Benzin-yağları Makine v. s. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetinden! 

Kapalı zarf usulile 75 bin litre benzin alınacaktır. 
Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüğünden bedelsiz ola• 

rak alıuabilir. 
Eksiltme 3 mart 939 cuma günü saat 15 te Büyük Mil

let Meclisildare Amirleri Heyeti odasında icra kılınacak· 
tır . 

Muvakkat teminat miktarı 510 liradır. 
Kapalı zarfların ihale günü saat 14 e kadar idare he

yetine makbuz mukabilinde tevdi edilmesi lazımdır. 
Talipler 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 

yazılı vesikaları birlikte getireceklerdir. 

Müteferrik 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
İstanbul Komutanlığı birlikleri için lüzum olan iki adet 

emme ve bEJsma yangın tulumbaları satın alınacaktır. Pa· 
zarlığı 21.2.939 salı günü saat 15 te yapılacaktır, İslekli
lerinin belli gün ve saatte Komutanlık Satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

• * * İstanbul Komutanlığı birlikleri için 1 O tane yanıın 
söndiirme aleti satın alınacaktır. Pazarlığı 23,2.939 per· 
şembe gunu aaat 11 de yapılacaktır. isteklilerin 
belli gün ve saatte Fmdıklıda komutanlık Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. ---İzmir Belediyeaiadea: 

Mezbaha BH fabrikı111 için aatınalınacak bin lira bedeli mu· 
hamenli 80 ad~t büyük ve 160 adet küçük boyda buz kalıbı bat 
kltiplikteki f&rtnameai veçbile açık eksiltmeye konulm111tur. 

İhalesi 3.3.939 cuıaa ııünü saat 16 dır. iştirak edecekler 75 li
ralık teminat makbuzu ile encümene ııelirler. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
İdare ihtiyacı için 5 aded sepetli motosiklet açık ek

ıiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 3900, muvakkat teminat 292,50 lira 
olup eksiltmesi 5.4 939 9arşaınbn günil saat 16 da Anka
rada P. T. T. Umum Müdirlük binasındaki Satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubunu ve kanuni vesaikle baraber o gün ve saatte mez· 
knr komisyona mfiracaat edeceklerdir. 

Şartnameler Ankarada P. T.T. Levazım Müdürlüğün
de ve İıtanbulda Kınacıyan hanında P. T. T. Levazım 
Ayniyat Şubesinden parasıı verilir. 

••• 
Flit tulumbası ve yapıtkan macanu alınacaktır. Bak labiaarlar 

Umum m6dürlütü ilanlarıaa. 

frzak. Zahire, Et ve Sebze: 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulan 25 bio kilo ••de ya· 

tına münakasa gününde beher kilosuna teklif edilen 92 kurut 
fiat vekiletç_e gali görüldüğünden bu defa pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 22.2.39 çarşamba günü saat 11 dedir. 

ilk teminat 1725 liradır. Evsaf ve tartnamesi parasız olarak 
vekalet aabnalma ko. dan alınır. 

Edirne Tüm Satınalma Komisyonu Başkanh~ından: 
Mikdarı M. bedeli İlk teminat 

Kıtası Cinsi Kilo Lira kr. Lira kr. 
Töt'len birlikleri Bulgur 14000 2156 322 50 

n Çorbalık pirinç 5500 1303 50 196 
• " şehriye 5500 1341 25 202 
• Kuru fasulya 17000 2465 370 

ihalesi 21.2.39 saat 9 ·9,30-10· 11 de paurlıkla yapılacaktır. 

n Makarna 6000 1485 223• 

" 
Pilavlık pirinç 9000 2556 385 

" 
Kırmızı mercimek 15000 2550 383 

" 
Nohut 15000 2100 315 

n Zeytin yatı 3500 2033 50 305 

n Sabun 6400 2374 40 .356 
• Sadeyat 2450 2641 18 396 

ihalesi 22.2.39 saat 9-10-11-13,30·14-15-16 da pazarlıkla yapılacaktır. 
,, Kura soQ'an 6000 621 60 93 
" Toa teker 4000 1080 162 
,. Çekiraeltsiz le. üzüm 3500 812 122 
,, Çay 70 2450 370 

İhalesi 23.2.39 ıaat 9-10-11-13,30 da pazarlıkla yapılacaktır. 
1- Tümen birlik~erinin ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarlara 

yazılı 15 kalem eraak pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - lıteklılerin paurlık yapılacak ıününden bir gtııa evvel verebi· 

lecekleri erzaklardan birer num11oeyi aatınalma ve yoklama komisyo
nana getirmeleri lazımdır. 

3- lateklileria belli gün ve saatte teminatlarile birlikte Edirne tt:i· 
men ıahnalma komiıyoounda bulunmaları ilin olunur. 

· (De•amı 4 üncü ıahifede) 

Sayfa 3 
zum 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı 

% 1,5 
Muham. Muvak. 
bedeli teminat 

Lira L. Kr. -
Eksiltme 

Şekli Saatı 

Pirinç etiket 31700 ad. 400 
İçki satış kasası 2000 " 8700 
Filit 4000 kg. 2800 
Siaek kağıdı 1 60000 ad. 1500 

30 - açık eksiltme 
435 - kapalı zarf 
21 O açık eksiltme 

112 50 " " 

14 
14,30 
15 
15,30 

iyi cins 
Filit tulumbası 100 ,, 146 1095 ,, ,, 16 
Yapışkan macunu 175 kg. 245 18 37 ,, ,, 16,15 

1- Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
yazılı "611 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle 
satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedellerile muvakkat temin tları hiza
larında gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 15.3.939 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Sinek kağıdı için bir hafta evvel numune verilmek la
zımdır . 

iV- Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız 
olarak alınabilır. 

V -- Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte Komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksilt
mesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mek
tubunu kanuni vesaik ile yüzde 7 ,5 güvenme parası mak· 
buz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfları eksiltme günü en geç sant 13,30 a kadar 
mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilind ver· 
meleri ilan olunur. (1102) 1-4 

• • • 

Muhammen 
Miktare bedel • 

Malın cinsi metre Lira 

O/o 7,5 
mu•akkat 
teminatı 

Lira 

ince ve kalın çivili kayış 2400 Sif 4320 32-4 
1- Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazı

la kayışlar açık eksiltmeye konmuş •• muhammen bede· 
lile teminatı akçesi hizalarında gösterilmiştir. 
il- Eksiltme 27.~.939 tarihine rastlayan pazartesi gii· 

nll saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi•· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- 'artnameleri parasız olarak her gün söıü geçen 
Şubeden alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

iV-isteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat 
paralariyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (852) 3-4 

••• 
Mu ha men Muvakkat 

Mik. Bedeli Satıı tem. sa-

Malın Cinsi tak. Vahidi Ura soreti Lira atı 

Eski çuval 41000 kilo 2460 Açık 369 14 

parçaları arttırma 

Muhtelif renk- 200 
" 

200 Pazarlık 30 15 
li yaldız 

1- Yukarda cins ve miktarı yazıh iki kalem malze
me ayrı ayrı hizalarında gösterilen u ullerle satılacaktır. 

il-Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gösterılmiştir. 

ili -Arttırma 6.3.939 tarihine rastlayan pazartesi günll 
yukarda yazılı saatlerde Kabataşda kain Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesiadeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Çuvallar her gün Paşabahçe ispirto fabri~asında 
ve Yaldız numuneleri' de sözü geçen şubede görülebilir. 

V isteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve sa· 
etlerde yüzde 15 teminatlarile birlikte mezkur komisyona 
gelmeleri ilAn olunur. (941) 2-4 

'ı 'ı İstaı1bul Belediyesinden: 

~------------------------...... ~ 
Kadıköy Oamanağa mahallesinin İhlas aokağında depo yapıl

maaı için 304 lira 54 kuruş kefif bedelile ilan edilen açık eksilt
meye giren bulunmadığından 22.2.939 çarşamba gününe uHblmış· 
tır. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğfinde görülebilir. 
istekliler Fen işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve•ilca
aı ye ve 22 lira 84 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
birlikte yukarda yazılı günde aaat lol buçukta Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (891) 
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A) Adjudications au Rabais 
Conatructlon-Reparatlon-Trav. Publlc•Materlel de Construction-Cartographle 

Coaatr. b&t. ıtatioa •aaa fil Oımaniye 
Rep. et traHformation bateau .. Balık,, (ıj ) 
Conatr. lnıtall. eau a la place d'aviatioa ci-

vile de Cumaova 
Conatr. mor tombeau mere Atatiirlt 
Reparation W. C. maison accouchemeat 
Rep. colonnH et parapeta en beton arm~ 
Conıtr. chau11ee a Retadiye 

• blt. Inatitut de Jeuneı Fi1leı a lzmir 
(1 partie) 

Constr. a la bat. ecole Gaze a Mamalı: (cıla. 
cb. P. 940) 

Publiq11e 

" 
" 

" Gr6 a rre 

• 
• 

Pli cacb 

• 

4220 28 
1650 -
7603 6S 

4684 24 
160 76 
331 73 

5412 77 
33000 -

187991 -

317 -
123 75 

24 11 
47 06 

406 -
2475 -

10650 -

Dir. P.T.T. l.tanbul 8-3-39 14 -
Dir. Ecole Commerce Maritime Iat. 6-3-39 13 -
Dir. Trav. Pub. lı:mir 3-3-39 11 -

Vilayet lsmir 
<Zom. Perm. M•n. Iatanbul 

• 
Com. Acb. latend. lzmir 
Vil. lzmir Dir. Trav. Pub. 

lıtanbıd 

Com. Ach. Min. Def. Nat. 

2·3-39 11 -
21-2-39 14 30 
21-3-39 14 30 
22-2-39 15 -

Anlc. et 11-3-39 10 --

6-3-39 11 -

Ppodu&t& ltafndqaes et Pharmaceutfques-lnafl'uments Sanitelres-Fournlture pour Hôpltaux 

Flit : 4000 it. Publique 2800 -
Papier tue•moaoheı : 150000 p. • 1500 -

Electrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnatallatlen et Meteriel) 

Centrale de 30 ficbea aarque Siemeaa pour Publique 
reıeau telepbonique 

Hablllement - Chauaaurea ..... Tlaaua - Culrs 

PaJetotı : 62 p. Publique )a p. 19 50 

Amıublement pour H&bitatlon et Bureeux-Taplsserle ete. 

Fabric. etarere• fixH et armoire• pr. archivea Publique 2120 97 
Chaires pour professeurı: 7 p.- Souı-pied pour ,, 39) -

cbairH: 8 p.- Armoire poar do11ierıı: 1 p.-
Tablea : 2 p.· Armoire pour dossiera: 3 p. 

Li t portatif ~ 900 p. Pli cach 

Travaux d'lmprlmerle-Papeteria 

Etiquettea en laitoa : 31700 p. Publique 400 -
Tranaport-Chargement - D~ohargement 

Tranıport douillea vides et autreı objets pe· Crt a rre 
ıant 70 t. de l'ecole de tir d'artillerio İl 
Sah pazar a l' echclle 

Transport de fırine : 147 t. (aj.) - -

Combustlble-Carburant-Hullaa 

Bensiae : 75000 litrea 

P6trole : 16000 k. 
Boiı : 45 t. 

Dlwer• 

Capıulea: 600.600 p.· cıpsuleı a reııaortı: 
100000 pairH clouı de montage: 792 k.· colle: 
120 it.· clouı en boiı: 480 rouleaux-cereeaux 
en acier: 122 k.- clouı kabara: 2760 k.- pa· 
pier emeri: 2000 m.- rivet.: 432 lc.- clouı de 
renforeement: 180 it. 

Fil en lin de 9 plis: 144 k.· id de 3 pliı: 216 lc. 
Fer a cheval: 24500 paires 
Biton de nettoyage avec bouts en metal: 200 p. 
Fer: 500 le. 
Materiel p. re par. voiturea 
CaiHe pr. vente boiısons: 2900 p. 
Poıape pr. flit: 100 p. ' 
Colle en pite: 175 k. 
Pompeı aspiranteı et foulanteı pr. incendie: 2 p. 

PPov..,on 

Riı: Atalya ı 59 t. 
Savon : 32,5 t. 
Haricotı ıecı : 70,7 t. 
Huile d'olivee : 4,7 t. 
Poiı chicbe : 39,5 •· 
Citrona : 157700 p. 
81 e eoncasse : 12 t. 
Haricota Hcı : 65 t. 
Oliveı: 9 t. 
Savon : 26,S t. 
Poia-cbicbe : 71 t. 
Savon noir : 3000 kr. 
Bleı ooncaueı : 49 t. 
Beurre : 25 t. (aj.) 
F arine : 150 t. 
Pommes de terre : 10 t.- Macaronia : 10 t.· 

Lenlilles : 10 t.- Riz : 8 t.• Haricotı aecs: 
2500 Ltqa. 

Orge : 9 .. t. 
Paille : 5 t. 
Foin : 5 t. 

Pli oacb 

Publique 

" 

Publiqu~ 

,, 
,, 

Gre a a-re 

" 
• 

Pli cach. 
Publique 

,, 
Gre İl rre 

Pli cach 
,, 
" 

2360 -
720 -

2102 40 

2102 40 

735 -
490 -

66 50 
47 75 

8700 -
146 -
245 -

15930 -
11700 -

9898 -
2585 -
4340 -

Gre a a-re la p. O 02 50 
Pli cııch 9360 -

" 8450 -
Publique 2430 -
Pli cach 8877 50 

" 7810 -
Publique 562 50 
Pli cach 5880 -
Gre a 2''e le k. O 92 
Publique 19500 -
Gre a gre - -

Publique 

• 
472 50 
150 -
~12 50 

210 -
112 50 

91 -

159 07 

608 -

30 -

Com Acb. Econ. Monop K.tache 

' . 
Municipalite Turgutlu 

Dir. Sorcte lımir 

Vilayet Ankara 
Dir. Ecole Second. Adapazar 

Com. Ach. Intend. Ank:. 

15-3-39 15 -
15.3.39 15 30 

4.3.39 11 -

7 3.39 15 -

4.3.39 10 -
2-3-39 15 -

3-S-39 14 -

Com. Acil. Eeon. Moaop. K.tache tS-3-39 14 

Com. Acb Command. Iıt. FıadikJi 21·2-39 11 -

Com. Aob. Milit. Bera-ama 24-2-39 10 -

510 - Com. A.dm. Grande. A11emb. Nat. de 3.3.39 15 -

177 -
54 -

157 68 

157 68 
55 12 
73 50 

9 98 
7 16 

435 -
10 95 
18 !J7 

1195 -
900 -
743 -
194 -
326 
266 ıs 
702 -
634 -
183 -
66 -

586 -
42 19 

441 -
1725 -
1462 50 

36 -
12 -
16 -

Turquie 
eom. Ach. Econo•. Monop. K.tache 13-3--'9 14 -
Com. Aca. Batail. Surv. Douan. lı.mir 6-3-39 15 30 

Com. Aeh. Comm. G. Gend. G.pacha 23·2 59 14 -

" 
" 

Coa. Perm. Mun. lıtanbul 

• ,, 
Cem. Acb. Econ. Mo1top. K.tache 

• 
" Com. Ach. Commaad. lıt. Fındrldı 

Com. Aeb. Div. Vize 

• 
• ,, 

" Com. Acb. lntend. lel. Tophane 
Com. Ach. Command. lst. FindiltJi 

,, 
• 
• 
" 

Com. Ach. Econ Monop. K.tache 
Com. Acb. Intend . lzıair 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlc. 
Com. Ach. Mil. Siird 
Com. Acb. Oiv. Kırklareli 

23-2·39 
23-2-39 
21-2-39 
21-2-39 
21-2-39 
15-3-39 
15.3.39 
15-3-39 
21·2-39 

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

(rectif) 

13-3-39 
6-3-39 
6-3-39 
6-3-39 
6 3--'9 

22-2-39 
6-2-39 
6-3-39 
7-3-39 
7.3.39 
7.3.39 
9.3.39 

23-2-39 
22-2-39 
8-3-39 

20-2-39 

15 -
15 -
15 -
13 -
15 -
15 -
10 30 
11 -
10 -
11 -
14 -
15 15 
16 -
11 -
15 -
16 -

Com. Acb. Batail. Surv. Douan. lzmir 6-3-39 14 -

• 6-3-39 14 30 

• 6-3-39 15 -

j 
lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Rumeli cihetinde bulunan birlikler için \57700 adet 
limon ahnacaktar. Pazarlıkla eksiltmesi 22.2.939 çarşaınb8 

ıilnü saat 15 de Tophanede İstanbul levazım amirliği sa· 
bnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Beher adedinin tahmin bedeli 2 kuruş 25 santimdir· 
lık teminat 266 lira 12 kuruştur. Şarnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin İsteklilerin kanuni vesikalarile bera· 
ber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Vize Tlimen Sahnalma Komisyonzndan: 

Vize Tüm birlikleri için 59,000 kilo Antalya cınsı pi· 
rinç kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin fiatı 

· 15930 lira ilk teminatı 1t95 liradır. Eksiltmesi 13.3.939 
günü 1aat 15 te yapılacaktır· Tali .. leri mektublarını sa~t l 

l 4 e kadar Vizede Tüm Sahnalma Komisyonun vermeler• 
* * • Vize Tüm birlikleri için afağıda yazılı ia e nıa~ 

deleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Talib)erıll 
6.3.939 günü saat 15 e kadar teklif mektublarını Vizede 
Tüm satınalma komisyonuna wermeleri. 

Miktarı Muham. bedeli Muvak. teminatı 
Cinıi kilo lira lira 
Sabu 32503 11700 900 
Fasulye 70700 9898 743 

* • • Vize Tüm birlikleri için aşağıda yazılı iaşe ~~~ 
deleri eksiltmeye konulmuştur. Taliblerin 6.3.939 guO 
saat 15 e kadar Vizede tüm sahnalma komisyonun ıııO' 
racaatları. 

Cinsi 
Zeytinyağ 

Nohut 

Miktarı 
kilo 

4700 
39500 

Muham. bedeli 
lira 

Muvak. te•ioııt 
lira 

2585 
4345 

194 
326 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İzmir müstahkem mevki kariç kıtaatının 490 bin ~11 
bulgur ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu tur. 

İhalesi 23.2.939 derşembe günü saat 16 da kışlada 1 

vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 5880 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 441 liradır. 

ZA 

Yonca Deneme İıtaıyonu Sataş Komisyonundan · 

Müessese mahsulünden kırmızı biber ve hayvan pollc 
rının 30.1.939 gününde satışına talip çıkmadığmda İf 
satış ıo gün müddetle uzatıldığı ve satışın 22.2.39 çl 
ıamba günü saat 14 te maarif hanındaki dairede tef' 
kül edecek komisyon marifiyetile yapılacağı ilin ola0 

Ankara Defterdarlığından; 

( 

Masa, vaııhane ve soba ve saat , 
ğından isteklilerin 27.2.939 ~ünü 
kurulu komisyona gelmeleri. 

ve sair eşyalar !atıl', 
rlı• aat 15 te Defterda I~ 

Samaua Orman MldiirlGtllnden: 

Samıun •illyetine batlı Vezirköprü kazaaınıa aemert•f f 
dulet ormanından çürük dahil 270 metre mi kip meoe _ ~ 
2490 aayıh kanun l'eretince 8·2-939 taribiaden itibaren S·;r"' 
ribinde ihalei evvcliyeıi icra kılınmak ÜHre bir ay müddeti• 
brmaya çıkarılmıttır. 

lhalei evyellyeai 8-3-39 tarihine rastlayan ıarşamba giioil a 
14 de Samıunda bankalar caddesinde orman çevirge 111üdLlrl 
de toplanacak aabt komiayonu tarafından yapılacaktır. 

Mubammea tutarı bedeli 1647 liradır. 
Munkkat teminatı 123 lira 53 kuruıtur • 
Bu buauataki ıartaame ve muka velenameyf görmek üıet' 

gün orman çnirıre müdürlütüne müracaat edebilirler. 
Taliplerin belli gün ve aaatta orman .atıf komiıyonuod' 

zır bulunmaları ilia olunur. 

lzmir İnbiaarlar BatmüdürlGtünden: 

!Jornova fabrikaaında menut dokuz kapaksız 145 i 
bozuk Ye müstamel bidon açık artırma ile aatılacaktır. ~

Kapakıısların muhammen fiah 1 kapaklılarıa 8 muvalı 
minatı 91.05 liradır. 

28.2.39 ırünü aaat 15 de bat müdürUiA-tımüzdeki ko.-'' 1 

ır•l•eleri illa olanur. 


