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~Umum üccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Kliring ve takas işleri 
-2-

Takas ve dövizi 
planlaştırahm 

böviz işi tanzim edilmedikçe yurdumuza 
fazla seyyah getirtmek imkanları elde 
edilemediği yurddaşların da medeni 

alemle münasebetini artıramaz. 
Takas işlerinde hava oyuncu
luğuna da meydan verme

mek için en lüzumlu ted
birleri almak icabeder 

• • • ~ 'l'icar t 
''tlt . ' aleminde serbest dö- yalmz mücadele bu iş için kafi 
~it ... Yapan memleketler pek ı değildir. 
b Pıfııı· Döviz işini esaslı bir planla i
L~ .. İıto~ •erOJayesi yükıek ve al- dare etmek ve bunun için başka 

, f ""titr b- u fazla olan bu °!emle- memleketlerde tatbik edilen uaul
'ııı 'brletik Amerika ile lngilte- leri tetkik ederek memleketimizde 

t,~ •rettir. kabili tatbik bir esas hazırlamak 
~'lckt zaruri ihtiyaçlarını hariç li1.ım gelir. 
~,t~ ttlerden temin etmek va- Almanyada döviz işi planlaş-
ı.... "de k ~bıtıd alan her memleket, tınlmışhr. Almanyaya gelecek o-
lit l'lp il ıerbeıt dövizle alış ve- lan ecnebilerin beraberlerinde ge
"~ Qıak mecburiyetinde kal- tirecekleri dövizleri Alman Ban-
~ •r. kası dövizin kıymetinden daha 

"tıııı111ttlciQJ kliring ve takas an• yüksek bir fiatla satm alarak Dev• 
~Gllaı:~ Y•p.m.ak suretile ticari let Bankasına mal etmektedir. 
'ııııtk etterııu plinlaştırmış olan Alman pnrasile alınan dövizler 
"-t "' ttlerin hemen hepsi ınev- aerçe biraz pahalıya mal olmakta 
)t ... c, . e 
•-.ıt ra anlaşmalarına rağmen iaede aradaki farkı Devlet Ban-
~~~~alarında 

1
serbest dövizle kası kendi hesabına kaydeder. Bu

... 'ltti tler yapmakta ve iıte- na mukabil Almanyadan çıkacak 
~tkt, ~addeleri dövizle temin olanlarla Devlet Bankasından her 
,ı,~ti)t dır~er. Bazı yiyecek mad- hangi bir iş için döviz almak is
' \>c lnudafaa vasıtalan olan tiyenlere de Bankaca satın alman 
~ • .h lnakinelerle muhtelif si· döviz için verilmiş olan fark, dö

~~ _ •:ttı al1'ının hariçten ithal et- viz farkı olarak müracaat eden 
~ti rarında kaldıtı diger bazı kimseden alınarak muamelesi ya
' 'tr~re hükumetler naçar ola- pılmaktadır. Yani bu suretle mem
~ tıı tıt döviz vermektedirler. lekete girecek ecnebi dövizi Dev
~ltıt~ddelerin haricinde kalan let Baııkası tarafından idare ve •:·°' tlcr için fevkalade mü- işledilmiş oluyorki, her vakit için 
~~ ~~iyetlerde döviz veril- döviz temin etmek mümkün olabil
~ ,kıoı'e hariç memleketlere mektedır. Bu suretle döviz ka
~.llı~b a?lara ancak pek oüzi ve çakçılığı da kendilitinden ortadan 
~1tt ol '"•yeti sıhhiye. veya içti- kalkmaktadır. 

''tır lnadıkça hiç kımseye tek Zaten kara borsadan yüzde 
\ llit •ı.ı döviz verilmez. 45 - 55 bir fark vermek suretile 
ı._.,i h,ı;ı.ıeınleketin milli sermaye- memleketimizde de ecnebi dövizi 
'"Ilı Ce k k • ' t d ~ Olı.ıtı açartmama ıçın at- bulmak mümkün ol uğuna göre 
'-t'll:t 11Qı~n b~ ıistem çok yerinde bu işi planlı bir şekle sokmak 
' ~tr . u bır tedbir sayılır. Fa- sureıile memleketi kazandırmak 
~-~lif •tte olduğu gibi zekanın lazımdır. Her halde Devlet Ban
~' k<st(i ınevzular üzerinde iyi kasını her suretle nazım mevkiine 
~Gtıdt ftkillerde kullanılması getirmek çok yerinde bir karar 
1\ tıı'1t ". ~az.ı kimseler döviz çı- olacaktır. 
l ~ .. , 1 •çın nevi kendine münha- Hem de bu sistem sayesinde 
"tt L tre h 
~. lltı; . aş vurarak memle· memleketten harice gideceklere de 
~ı .. , cıne döviz kaçırmaktadır. kolaylıkla döviz verilmesi müm-

,aibi :aa~kemeye İntikal eden kün olacağı gibi muhtelif şekil ve 
~ ı,... Vız ve altın kaçakçılıtı vaııtalara müracaat edilerek döviz 
~b~olct. ltıe rast gelinmektedir. kaçınlması için yapılan düşüncesiz 
~ ltlct alınmıt her türlü sıkı hareketlerin dahi önü alınmış o

tjllitı t rarımen bu kaçakçılık lacaktır. Her arzu eden istediği 
'ttı,, b··~ınanıile önü alınama- miktarda daviz farkını vermek su-

,~lıt ovız kaçakçılığı için bu- retile Merkez Bankasından döviz 
~ t,tlcit•releri Hükumet yakın- alabileceii için Kambiyo işlerinin 
(t'lc i . •tmiş ve buna mani de sühuletle idaresi hatta kolay-
1ıi~1 çın h - ı- · 'b t' d'I . b 1 iıı~, trj al er turu ınzı a ı laşhrılması temin e ı mış u una-S: '"aı ını, olmasına ratmen caktır. 

~ ttt~,;"ll Dlemleketten döviz Celal Bayar Hükümeti tara-
' 

1 
aa Çok devam etmekte• fından bu mevzu etrafında bazı 

~~ ... 111.ltıu liM tetkikler yapılmış ve Almanyadaki 
--~~tt ukuOJet dahi yakından ,ekil üzerindeki etütlerin esasları 
-~,ı,1 •e kaçakçılarla esaslı gözde geçirilmişti. Fakat bu me-

tre ıiritmektedir. Fakat ıele oldutu fibi kalauıbr • Yeni 

a) ALAR 

İnşaat-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

İzmir Belediyesinden : 

İzınirde Basmahane istasyonu yanında yaptırılacak ı;ebze ve 
meyve Hali baş mühendislikten HJ lira 25 kuruş mukabilinde te
darik edılecek keşif, proje ve şnrtnameleri veçhile kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 385000 liradır. İhalesi 11 
Nisan 939 salı gilnü s;ııat 11 dedir. 2490 sayılı kanunun tarif atı dai
resinde ha:cırlanıııış teklif mektupları ihale günü azami saat 16 ya 
kadat' encümende riyasete verilir. Muvakkat te-minatı 19150 liradır. 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden 

Eksiltmeye konulan iş: 26 r 000 kilometrelik Tepeköy- Selçuk 
yolunun tesviyei turabiye, Sınai imalat ve makadem şose . 5+ 800 
kilometrelik Güzelyalı-Inciraltı ve Ilıca Branşamanı yollarının Asfalt 
kaplamalı şose l 1 + 975 kilometrelik Karşıyaka İzmir yolunun Asfalt 
kaplamalı şose ve kısmen parke, J + 283 kilometrelik Alsancak Şe
hitlik karakolu kısmının parke kaldırım 4+ 850 kilometrelik Mersin
li Bornova yolunun Asfalt kaplamalı inşaatı. 

Keşif bedeli : (1194090) lira (76) kuruştur. 

Bu işe ait eksiltme evrakı aşağıda yazılıdır : 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi. 
B Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E - Şose ve srnaı imalat yapısına ıı it umumi fenni 'artname, 

Asfalt beton şartnamesi. 
D - Hususi şartnameler. 
G - Hulasai keşif, mesaha, silsilei fial cedvelleri ile malzeme 

grafikleri ve projeler. 

İstekliler: Bu eksiltme evrakını İzmir - Ankara - İstanbu 1 Na
fia müdürlüklerinden 50 lira mukabilinde tedarik edilebilir. 

Eksiltmenin yapılacağı tarih güıı saat ve yeri : 16 Mart 939 
PertemLe günü saat 11 d\! İzmir vilayeti daimi encünıeniııde kapalı 
zarf uıuliyle yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için : isteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü 
suretle ifa ve ıkmal ettiklerini tevsik edecek evrak ile İzmir vali
liğin e müracaatla alacakları ehliyet vesikası ve 939 yılına mahsus 
ticaret odası vesikası. 

Muvakkat teminat : (48133) liradır. 

İnşaat: 1 Ağustos 941 tarihine kadar bitirilecektir. 
Tediye şartlan: Müteahhide mali 938 yılı içinde 100 bin.,, 939 

940, 341 seneleri içinde dörder yüz bin lira ödenecektir. İnşaatm 
hıtamından sonra yapılan istihkaklar için ~ o 6,5 faizli bono veri
lecektir. 

Teklif mektuplan: İsteklileri n 2490 sayılı yaıanııı 31 ,32,33 ve 
34 Üncü maddeleri hükümlerine göre tanzim edecekleri teklif 
mektuplarım yukarıda 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evvel 
İzmir vilayeti dnimi encümeni başkaıılıiJna makbuz mukabilinde ve
rilecek ve postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

hüküınelin yeni seçim meşguliyeti bulunmadığı halde, mevcutmuş 

nihayet bulur bulmaz bu işe va- gibi hareket ederek ve ellerinde 
zıyed edeceğini ümid etmekteyiz. takas bulunduğunu söyleyerek ta· 

Takas işine gelince: Ecnebi kas satmağı teklif ediyorlar. Tüc
memleketlerden yedi ıekizi ile ta- camı takasa ihtiyacı olduğunu an· 
kas yapılmaktadır. Fakat bu ta- lar anlamaz asıl takas simsarları· 
kasların bir takım komisyoncular na giderek tanıdığım bir tüccann 
elinde bırakılması hem takas prim- şu kadar liralık takasa ihtiyacı 
terinin yükselmesine hem de ta· vardır. Bana yüzde şu kadar ko· 
kas bulmak için bır takım zor· misyon verirsen bu işi yapanın de• 
lukların zuhuruna sebep olmak- yor, ve bu suretle araya yeni bir 
tadır. Bazı piyasalarda ise takas mülevassıt girmiş bulunuyor. Mü
yüzünden mallanmızm fiatlan Ü· tevassıt arttıkça fiatlarda yüksek· 
zerinde her gün yeni yeni temev- lik oluyor. Hasılı neticede yurdu
vüçler vukua gelmekte hatta alıcı muzun müstahsili zarar görüyor 
memleketler mallarımızı pahalı ve hava oyunu yapanlar hiç yoktan 
bulmaktadır. kazanıyorlar. 

Bu pahalılık yalnız ihracat I Takas işlerini bir elden idare 
mallarımızın satışını geciktirmekle etmek için bu mesele etrafında 

detil, ekseriya malın ardiye, an· araştırmalar yapılarak işin ehemmi
bariye depo ücreti gibi fiatlan yet ve kıymetine göre takas mua• 
mal Üzerine yeni yeni zamlar ya- melelcrini yapmak üzere milli 
pılmasına sebep olarak istihsal bankalanmızın iştirakile bir şir
maa.rafını yükseltmektedir. ket kurulması veya dotrudan 

Takas arz ve talep işi bazı doğruya milli bankalarımızın biri 
hava oyunculanna da fırsat ver- tarafından takas işlerinin idare 
mektedir ki, ihra~atçı tüccarlar bu edilmesi çok yerinde bir teşeb
halden şikayette pek haklıdırlar. büs ve karar olacağma şüphe edi• 

Kendilerine müracaat eden ba- lemez. 
zı takaa simıarları ellerinde takaı· L. A. KENBER 

Diyarbakır Vilayet Daimi Encümeninden : 

944 lira 49 kuruş keşifli olup eksiltmeye bırakılan ve 
uzatılan Ergani sıfat istasyonu inşaatı 15.2.939 tarihinden 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmış oldutu ilin olunur. 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 
Yapılacak iş : 

müddeti 
itibaren 

1 - 6.2.939 da ihale edilmek Üzere 15 gün müddetle müna
kasaya konulan ve talip çıkmadığından münakasası 10 fÜn uzatıl
dığı balde } İne talip zuhur etmediğinden 16.~.939 dan itibaren bir 
ay içinde ihale edilmek üzre pazarlığa bırakılan Gürün ceza evine 
akıtılacak au işi : bu işin keşif bedeli 703 lira 5 kuruştur. 

2 - Münakasaya iştirak edebilmek için taliplerin 52 lira 76 
kuruş muvakkat teminatının Maliye 
makbuz ibraz etmeleri lazımdır. 

veznesine yatınldığına dair 

3 - Talipler keşif evrakım her 
ıörebilirler. 

zaman Nafıa Müdürlüğünde 

İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 1089 lira 28 kurut olan DiTanyolunda 
Darüssaade ağası Mehmet ağa medresHinin tamiri açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnemesi Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 ıayılı ka
nunda yazılı vesikadan başka Fen işleri Müdürlüğünde• 
alacakları fen ehliyet ve Ticuet odast vesikalarile 81 lira 
10 kuruşluk iJk teminat makbuz veya mektubile beraber 
13.3.939 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Enclmen• 
de bulunmalıdırlar. 

* * • Muhammen bedeli 
Lira 

Yakacık kasabasının 
hal ve hazır haritasının 

çıkarılması işi. 

Şıle ,, ,. 
" 

2100 
1700 

İlk teminat 
Lira 

157.&o 
127.50 

Yukarıda muham•en bedelleri yaıılı harita çıkarma 
işi ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri 
Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterılen ilk temi
ı:aat makbuz veya mektubile 13.3.939 pa:ıarteıi iÜDti ıaat 
14 buçukta Daimi Encümende buluamalıdırlar. 

• • • 
İstanbul Kız lisesi binasında 

lisesi Sa. Al. Ko. ilanlarına. 
yapılacak tamirat. Bak İıt. Kız 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. 

Sivas Veteriner Müdürlüğünden: 
Vilayet ayğırlarıno gerekli 126 liralık ilaç 13.2.9~9 tari

hindf'n itıbııreıı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştu. 
Lı~tede Veteriner dairesinde mahfuzdur. İhale 27.2.939 pazar
tesi günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin dipozito akçası 9 
lira 50 kuruşu lş llankaıına yatırmaları. 

- ±iti:& 

rvıensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Belediyeıinden 

İtfaiye efradı için lüzumu olan ve bellerine 770 kuruı 
bedel tahmin edilen 75 tane battaniye açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Battaniyenin nümunesile şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görüiebilir. 

İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı veıika 
ve 43 lira ii 1 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 13.3.939 Pazartesi günü saat 14 buçukta 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
45 çilt çorap alınacaktır. Bak müteferrik sütununda Zonguldak 

Vilayeti ilanına. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanaul 
Satınalma Komisyonundan : 

1- Gümrük muhafaza te~kilAtı için bastırlacak 71 kalea 



__ __!tt~nakaaa Ga_t_A_~_sı_·---------------------------------------------~~~------~ 

ugün i an olu an Münakasalarve üza edeler ist • 
Si 

--------------------------~------------~------ -------. -----·~ 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sut --------=-----=c._,_, __ ._,,, __________ ~·--._,.,-----------------------------~--------

_, A) Münakasalar 

~şaat, Tamirat, Naf~a !şlerl, 
lzmirde Basmahane istasyonunda yap. Kapalı z. 

sebze ve meyve hali (sart. 19'l5 kr.) 
l.ımir Turistik yolları inşaatı (şart. 50 l.) ,, 
Kız lisesi binns nda yap. tamirat Paz. 
Gürun ceza evine akıhlacak su işi. (teınd.) Paz. 
Ergani sıfat istasyonu inşaatı Paz. 
Mehmed ağa medresesi tamiri Aç. eks. 
Yakacık kasabasıııın hali ba:ıır Aç. eks. 

haritaımıo çıkanlmaıı 

Şile kasabasının hali hazır hant. çıkar. işi. 
Emniyet karakolu inş. 
T. H. K. Bolu şubesi binası inş. 
Aydınreis mesaha gemisin tamiri 

Aç. eks. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 
Aç. eks. 

385000 -

1194090 76 
309 87 
7<3 05 
9-H 49 

1089 28 
2100 -

1701) -
2686 89 
11989 88 
4656 82 

19150 - lzmir Beled. 11-4-39 17 -

48433 - . ,, Vilayeti 16-3-39 11 -
46 50 lst. Kız Lisesi SAK. 27-2-39 10 -
52 76 Sivas Nafıa Müd. 16-2-39 itib. 1 ay 

Diyarbakır Vilayeti 15-2-39 itib. 1 ay 
81 70 İstanbul Belediyesi 13-3-3~ 14 30 

167 50 ,, ,, 13-3-39 14 30 

127 50 ,, ,. 13-3-~~ 14 30 
276 52 Ank. Valiliği 13 3-39 15 -
899 24 T. H. K. Bolu Şubesi 10-3-39 15 -
349 26 M.M.V. Deniz Lvz. SAK. Ank 14-3-39 14 -

ve Kasımpaşa 

1Uiçla_!9,_~linlk ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

haç Açık ekı. 126- 9 FO Sivas Veteriner Müd. 

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Anot bataryası kuru: 44 ad - anten Kapalı z. 
izolntörü: 600 ad - rasat elektrik 
feneri: 100 ad - rasat elektrik feneri 
pili: 1000 ad - izolatör fincan: 1500 
ad - enterüptör: 50 ad - buton: 80 ad 
voltmetre: 2 ad - anot bataryası sulu: 
6 ad - anten teli: 1500 m - anten iniş teli: 
500 m - kablo teli; 3000 m - telefon teli: 
20000 m - telefon kablosu: 5000 m. 

8000 -

ırtasiye Yazıhane Levazımı 

Düşkünler evi11e bastırılacak matbu evrak Paz. 
ve defter 

Matbu evrak: 71 kalem Paz. 

376 

1500 -

Men uc _ t,_~l~se, Kundura, ç_~maşır v.s. 

Çorap : 45 ad. 
Battaniye itfaiye efradı için: 75 ad. 

Ac. ekı. 
Aç. eks. 

Naki yat- Boşaltma -Yükletme 
- - ~--· ---- re ·-

Taş nakli Aç. ekı. 

9-
Beh. 7 70 

464 -

Mobil a e bUro eşyası, Mu amba - Hah v.s. 

Hezeran ınndalya: 16 ad. Aç. ekı. 

Müteferrik 

Pamuk: 140 k. ·Yemek çatalı: Aç. eka. 
9 ad. - çorba bakır aahaoı: 25 
ad.· olem in yon ınhanı: 25 ad. - tukü· 
rük hokk ıı: 10 ad. - au aürnhı : IO 
ad. - su bardağı : 24 ad. • yemek ka-
tığı 24 ad - yemek bıçağı: 12 ad. 

Kapaklı bakır tencere : 50 ad. 
Halil, ızgara tahtası, çivi v.s. 7 kalem 
Bakır kap likör koymak için 15 ad. 
Mellnjör: l ad. 

" Pıız. 

Aç. eks 
,, 

380 -
231 75 

2452 03 
34'.20 66 

Cerreskal: 2 ad. Açık eks. B. 120J -
Otomobil temizlik işleri içi11 : 1 ad. 
Mübendıs çadın: 4 ad - amele çadırı: 8 ad. 
El karbit lambası: 550 ad • meydan 

karbit lambası 337 ad, 
Demir el arabası: 50 ad. 
Malıuti çadır: 162 ad. 
Seyyar tamirha11eye muktazi malzeme 

B) Müzayedeler 
Küherçile çuvalı: 47~5 ad. 
Eski otomobil 
Kuru çam odunu: 616 kental 
Palto havlu ceket mendil v.s. 

Aç. eka. 

" Kapalı z. 

Aç. eks. 
Paz. 
Paz. 

Paz. 
Aç. art. 
Pa:ı. 

1750 -
1000 -

11575 -

1725 -
Beh. 65 -

4500 -

521 a1 
325-

2500 -

matbu evrakın 28.2.939 salı günü snat 15 de pazarlığı yapıla
caktır. 

2 - Tııhmini tutarı 1500 lira ve i1k teminatı 113 li
radır. 

3 - Ş rloame ve li te ile örnekleri komisyondadır. Gö· 
rülebilir. 

600 -

56 40 

113 -. 

Başvekalet Devlet Meteoroloji 
f şlcri U Müd. Ank. 

İstanbul Belediyt»si 

Güm. Mub. Gen Kom. ıııt. SAK. 

Zonguldak Vilayeti 
43 31 İstanbul Belediyesi 

34 80 I.ımir Beled. 

28 50 
34 76 

183 90 
256 54 
180-
131 25 
75 -

868 13 

129 38 
790 -
675 -

39 50 

Zonguldak Vil. 

Zonguldak Vil. 

Tophane Lvz. SAK. 
'istanbul Belediyesi 
İnhisarlar U. Müd. 

,, ,, 
Marmara Usıııü Bahri Komut. SAK. 
İstanbul Belediyesi 
Mardin Nafıa Müd. 
D.D.Y. Haydarpaşa 

,, ,, 
Jandr. Gen. Komut Ank. SAK. 
M.M.M. SAK. Ank. 

İst. Ask.Fabrikalar Müd. 
Yozgat Vilayeti 
Sıvas Orman Müd. 
Diyarbakır İnhisarlar Başmüd. 

l 1-3-39 1 ı -

27-2-39 14 30 

28-2-39 15 -

27-2-39 11 -
13-3 39 14 30 

10-3-39 16 -

27-2-39 1 ı -

27-2-39 11 -

14-3-39 14 -
27-:!-39 14 3'J 
17-3-39 14 -
17-3-39 15 -
9-3-39 14 -

13 3-39 14 30 
6-3-39 14 -

27-3-39 ıa -

15-3-39 10 30 
28-2-39 15 -
li-3-39 11 -

17-3 39 14 -
6-3-39 10 -

6-3-39 a kadar 

1 konulmuştur. Keşit b.:deli 464 Jira olup ihalesi 10.3.939 cuma 
günu saat 16 dadır. 

lotirak edecekler 34 iira 80 kuruıluk temirıat makbuzu 
ile encümene gr lirlcr. 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı v. s. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyomrndarı : 

61 
l- Bir tıı.tıesine altmış beş lira kıymet tttkdir edileıı 1 

altmış iki mahruti çadır 28.2.939 salı gönü saat on be~te f 
zarhkla satın alınacaktır. Ciıı 

2- Şartnamesi para:sız olarak komisyondan almabilect.., 
olan bu pazarlığa girmek isteyenlerin 790 liralık temiıı•' S.d 
ıartnamed" yaıdı belgelerle tam vaktinde komisyona ba~'4 
mal arı. ~rı 

ili 

İstanbul BeJediyesinden : illet 
. Temizlik işlerine lüzum olan ~ir tan~ otomobil açık ~ le 

sıl~rn~ye. ko.nulmuştu.r. Bu otornobıJe 17::>0 lira bedel .t~b~ l 

e<lılmıştır. ~artoamesı Le\azım Müdtirlüğünde görülebılır ~ 
te"liler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 13 l lira '.l5 ~~ , hi 
ruşluk ilk terainat makbuz veya mektubile beraber 13,J.9 "ip} 

paıarte~ı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende butunııı' 
lıdıclar. u~ı. 

~t, 
~bi 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Bartın, Ereğli, Safranbolu hutahan~lerine muktazi aşatıd• ~ 
ve miktarları yazılı 12 kalem malbusat ve mefruşat muba~ si 
bedeli 223 lira 25 kuruş üzerinden 27.2.939 pazartesi giiıtil 
1 l de ihale edilmek üzere 15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılıJl 
Talihlerin 16 lira 75 kuruşluk teminatlariyle ve is~enilen efYııJIµ 
nümu11eleriyle beraber ihale günü Encümende hazır buluıto:ı• c,, 
ilan olunur. ~ltı 

Cinsi Adet Kilo Lira l(ı.ır~ 
Çorap 45 9 l~ 
Yastık ve yatak için pamuk 140 17 41 
Hezeran sandalya 16 64 ll 
Yemek çatalı 9 4 95 J 

Bakır çorba tası ~ 8 75 87 
Bakır yemek sahanı 25 1 O 
Aleminyom sahan 25 8 75 
Tükürük hokkası 10 7 50 
Su sürahisi 10 7 50 
Su bardağı 24 3 60 
Yemek kaşığı 24 13 20 
Yemek bıçağı 12 9 
Yekun 223 ~ 

Marmara sÜssü Bahri K. Satmalma Komisyonunda": t(ı 
1- Komutanlık kuruluşu için 300 kılo aiırlığıııd• )ır 

yükü kaldırıp istenilen noktada bir vasıtayı koyucu d f 
nım tertibatı. arzani ve tulani hareket ettirici ziacir dD 
nımile teferrtiatı malzeme, işçilik ve yerlerine tagıl~f 
işçiliği dahil olmak üzere (iki adedJ cerreskal açık e~ 
me usulile yapılacaktır. J 
. 2 - Eksiltmesi 9 mart 939 perşembe günü saat 

1 

lzmitte Tersane kapısındaki komisyon binasında yıP 
caktır. 

3- Beher cerreskalın tahmini bedeli 1200 lir• 
' 

ilk teminatı 180 liradır. Bu işe aid şartname ve resıl11 

gün komisyonda görülebilir. 
4- Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin yu~.~ 

yazılı teminatlariıe 2490 sayılı kanunun istediği 'fC
11 

rını alarak muayyen gün ve saatte komi•yona ı1' 
caatleri. 

lsıanbul Levazım Amirliğı Satınalma Komieyonuod•" 

50 adeı kapaklı büyük oakır terıcerc alınacaktır. Açı~ 
siltmc~ı 14.3.939 alı gunü saat 14 t3 Tc•phanede fstl 
Levazım auıirlıği ~atınalına kumi~yonuııda yapılacaktır· • 
min bedeli ~80 Jmı, iik teminatı 28 lira 50 kuruştur• , 
name ve nümuucsı Ko. da görülür. İsteklilerin kanu11i 
kalarile beraber belli ısaatte Ko. na gelmeleri. 

Mardin Nafıa Müdürlüğünd'n : • 

1- Mardin Nafia daıresi için satın alınacak olaıJ l ~ 
lira muiıarumen bedeli en iyi ci&s bezden mamul dörd~ ~ t 
hendi.:; ve sekizi amele çadırı olmak üzere cem'an on İ~1 ~ 
açık eksiltmeye çıkanlını~tır. • 

2- Eksiltme 6 mart 939 tarihinde paıarteai ıü" ~ 
14 k l\farJın hükumet konağı içind~ki daim~ encüıJJ80 ~t 
sında yapılacaktır. ~' ~ 

3 - Mülıentlis çadırı ı,60X 3.25 X 2.50 X ı.60 e S, 

4- İsteklılerin gtin ve saatinde ilk teminat makbuzları 
ve kauuni vesi ·alarile birlikte Galatada e ki ithalat göınrügün
deki komisyona gelmeleri. 

da olacak ve am~le çadırları da 3 metre irtifaında ve 4 ,1 ~t Hezeran sandalya alınacaktır. Bak müteferrik sütununda Zon- ·ı l S btılt 
guldak Vilayeti ilanına. kutrud ve 11.apı ı e 21 uı imi ve 6 .... direkti ve ma ~ 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

, Lm.ıjr bele ıyen&inde1J : 

2 - Basmahane ciTarmda hal santral binası arsuı üze. 
rindt.ki mulıterik kilisenin yıkılması ve arsada bulunan asarıa
ıikadan hım ta&laıın nakli ba§muhendislikten ücretsiz olarak 
tedarik edilecek ke if ve ~artnaw si veçhile açık artırmaya 

Müteferrik 
_.,,,__ - luoucakur. ~ 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

1 - Bir adet sabit kompresör makinesi satın alınacaktır. Muham• 
men bedeli 1440 lira olup ilk teminat miktarı 108 liradır. 

2 - İhalesi l~-939 pazartesi günü saat 11 de vekalet Sa· 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri her eün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte ilk teminat mektup . veya makbuzlariyle komiı
yona ıelmeleri. 

4.- Muvakkat teminat 75 liradır. 1' ~G 
5- Bu husus hak· ıoda daha faala malumat alaı•~ ~t 

nümune!l!İ ile fartnııme3ini görmek isteyenlerin MardiJI ~ 
daire:-ıine müracaatları ilan olunur. ~ 

• • * 
B!kır kap ve mel!njör alanacakhr : Bak 

Mtid il!nlarına. 



~Zahire, et ve Sebze : 
• 

iz · ·-·--- -a.. 

nur Lise Ye Ortaokullar Satınal•a Komi:;yonu 
Baıkanlığından : 

Miktarı muh.bedt.li tutarı ilk teminat 
, azı kilo çoğu Lira Lira K. 
~at~ 6050 " 7700 8085 606 ;;\8 

nur bütün yatılı lise Ve erta okullarının yukarıda mik-
· lıl&ılı 1938 mali yılı sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf 
tk, ~n beı giin möddetle ekıiltmeye konulmuştur. 

t k •ıltıne 28.2.9l9 salı günü saat on dörtte İzmir hüku · 
1 onığt içinde kiiltür direktörlüğünde yapılacaktır. 

· st~ldılerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi büküm
&ore hazırlıyacakları teklif mektuplarını 28.2.939 salı 

..... "'lllı:ıi";t on üçe kadar komisyon baıkanlığma makbuz m11-
lar ~ e Vermeleri )Azımıiır. Bu saattan sonra gelecek mek
ls •bul edilemez. 

Q11~eldile~den şirketlerle ~cneb~lir 2490 . sayılı kan.unuıı 
hili Ye dordöccü maddelerıodekı yazılı vesıkalarla bu ışlere 
· 'r tler. Şartnamesi her gün Kültür direktörlüğünde görü· . 

b) MUZAYEDELER 

Gireson Vakıflar Memurluğundan : 

ltıanıuı Kıymeti muhammenesi Mu•·. T~m. 
e Pttıktb Cinsi Kuruş 
~ s~-- ---

Lira kuruş 

~ .... Ladiıa 290 408 14 
116 106 Köknar 290 100 38 

7as Kllyın ıso 21 
~735 ~-5-29~52~-

/lnz Kemal nahiyesinde yaki kırık vakıt ormanının kati 
llaıabı mevcud Boncukdere ormanından bir senelik taham· 

· Ye •evilerine göre kıymeti nıuhamcıeneleri ve muvakkat 
ti •t tutarı yukarıda yazılı 1870 metre mikib 191 desimetre 

el!ı•rrıtıı kerestelik ağaçlar kapalı zarf ile 15 şubat 939 dan 
~bir ay müddetle arttırmaya çıkarılmııdır. 
ıstı ihale istızana talikan 17 mart 9.,9 c~rna gününde 
~de Giresonda vnkıtlar idııresinde yapılacaktır. 
. . tıııme ve mukavde projelerine görmek isteyenler her 

ı:;n ~vk.af idareısinden ala bilirler. . 
'klılerin tayin olun~n gün ve saatten _hır saat evvd tek· 

Upl,.rını ihale komısyonuna vermelerı lazımdır. 

ı Gireaoıa Bölge Orman Şefliğinden : 
~"Ş. karahiaar kazasının Çatak ormanından 8229 ken· 
2~tılc odun açık arttırma ile ıablacaktır. 

lit; ......, Muhammen bedel kuruş olub mukakkat teminat 
a eı kuruıtur. 
İ ...._ Satıı 3.3.939 cuma günü saat 14 de Gireıon Or· 
s..~"••iııde teıekkül edecek Komisyonda yapılacakdır. 
~ille Gireıon, Ş. Karahisar, Alucara, Ordu Orman 

yeflılrlerinde görülebilir. 

~I Aakerl Fabrikalar Satına ima Komisyonundan : 
"'I 1· . ıra 31 kuruş muhammen bedelli 4735 aded bo~ 
~~t .. çuvalı 17.3.939 cuma günil saat 14 te Salıpazarın

trı Fabrikalar yollamasıDdaki Sıtınalma Komisyo
,ı:_llarlılda satılacaktır. isteklilerin muvakkat temi-

39,5 lirayı bir Malmüdürlilğüne yatırarak alacağı 
-ı - lllezkur güa ve ıaatte Komisyonda bulunmrları, 

lltlt1ıuııeleri her giin Komisyonda görülebilir ve çu
ttl11ırak rüıumundaa muaftır. 

~ra Borsası 
24-2-939 

GEBLER 
~.93 

126.45 
3.85 
6.M25 

28.7225 
67.2825 
50.7275 
21 2725 

1.0825 
1.56 
4.33 
5.93 

2.J.435 
24.9675 
0.9050 
2.8375 

S4.62 
30.;,325 
23.7975 'il •e TAHvlı.A T ......... 18.IO 

l.taabul Belediyesi 
Şehir Tiyatroıu 

Bu akıam 

Hat 20,30 dı 

KOMEDi KISMI 

Bir misafir geldi 

4 Perde 

latanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatroıu 

Tepebatı 

Bu akıam 

ıaat I0,'-30 

DRAM KISMI 

Anna Karenin 
7 tablo 

.. 
Müteahhitlerin Takvimi 

Pazartesi 27 .2.939 

İdrofil pamuk (M. M. V .) No. 930. 
Avrupa hattı lokomotifleri itin yedek akaamı (D. O. Y. Ankara) 

No. 945. 
Çatalca elektrik aantral binasa, şehir şebekeai v. a. (i.t. Beled.) 

No. 951. 
Samıun iıtaayon bin .. ı iDŞ· (O. D. Y. Ar.kara) No. 960. 
Arpa ve un (Urfa Tümen S. A. K.) No. 961. 
Türk bayrağı (O. D. Y. H. paşa) No. 963. 
Mrk. Hıfzıs. Müesaeıesi namına j'azete ve mecmua abone kaydı 

(Mrk. Hıfzıs. Müe11.) No. 963 . 
Mühendiı Mek. elektrik laboratuvarında tuisat (Yü ıııek Mübendiı 

Mek. S. A. K.) No. 963. 
Zeytia yıtı (Ank. Lvz. S. A. K.) No. 963. 
Hasta ıedyeai, demir perçin çivisi (O. O. Y. H. paşa) No. 964. 
Kazancı örsü (M. M. V.) No. 96t. 
Beyaz çul ve kanuiçe (İııh. Um. Müd.) No. 964. 
iua zarfı ve örtüıü ve elbise torba.ı (lıt. Beled.) No. 96~ . 
Yün çorap (M. M. V.) No. 964. 
Kerute (İnb. Um. Müd .) No. 984. 
Arpa ve et (Safranbolu Aık. S A. K.) No. 965. 
Maarif Müd. bındl tamiri (İst. Maarif Müd.) No. 965. 
Faıulya ve nohut (l"opbane Lvz. S. A. K.) No. 965. 
\takiue v . ı. (iıt. Komut.) No. 96;';. 
ince ve kaha ~ivili kayış (İnh. Um. Müd.) No. 965. 
Kömür tahmil ve tahliye11 (O. D. Y. H. pa,a) No. 965. 
Kere•te (İat. Komut.) No. 966. 
Top hangarı inf. (Çanakkale M.t. Mv. S. A. K) No. 9b7. 
Sarmuaklı ıuyu fenni keşfi (Kayseri Vil.) No. 961. 
Taksim meydanının tanzimi (lıt. Beled.) No. 967. 
Gübrelik n şerbet kuyuıu inş. (Bornova Zeytinlik lıtaayon Müd.) 

No. 968. 
Elbi1e ve ka1ket muşamba, çizme ve biıiklet (Samsun Vil) No. 969. 
Telefon makinesi (Kan Vil.) No. 969. 
Heybeliada beton arme şoaeai ve dıvar tamiri tİıt. Beled.) No. 970. 
Ma1a, yı.zabane, soba, saat v. ı. (Ank. Defterdarlığı) No. 970. 
iç n dit binek otomobili lastiği (Gümr. Mub. Gen. Komut.) 

No. 1172. 
• Köhne ayakkabı (Mersin Aalc. S.A.K.) No. 973. 
Palto (Ank. Hukuk Fakülteai) No. 974. 
Kuru üzüm, fasulye, pirinç (Çanak. Mıt. Mvk. S.A.K.) No. 975. 
Sıtır eti (Milaa Aık. S.A.K.) No. 97:>. 
Arka çantası diktırilmeai (M. M, V.) No. 975 • 
Bina yıkınb11 ahşap mı:lzemeai (D. D. Y. Auk.) No. 975. 
K. fa1ulye (Lüleburıaı. Tümen S. A. K.) No. 976. 
Kamyon (Türkkuşu Gen. Dir. Ank.) No. 976. 
Kereıle (Çanakkale Mıt. Mvk. S. A. K ) No. 976. 
Altlı üstlü ka~yola (Tophane Lvz. S. A. K.) No. 976. 
Bina u1kazı (lıt. Emlak ve Eytam Bankaaı) No. 976. 
Karfiçe çiviıi (Çanakkale Mat. Mvk. S.A.K.) No. 976. 
Gaz yıtı (Selimiye Aık. S. A. K.) No. 9n. 
Yapı malzemui (İ.t. Komut.) No. 977. 
İnce ceviz talıtı (Aık. Fıb.) No. 9i7. 
Sadeyat. patateı ve ot (Milb Aak. S. A. K.) No. 978. 
Nobetci mutambaaı (M. M. V.) No. 978. 

l D.0.YOLLARI İSLETME u. MUOUQLUGÜNDEN • 

1 

l ı n hisarlar U. M ii d Ü rl Ü ğ Ünden: 1 

Cinsi 

Likör koymak 
için 320 şer 
litrelik yerli 
Bakır kap 

Mik- Mub. 
darı Bedeli 

adet Lira Kr. 

15 2452 05 

%7,5 
teminat 

L. Kr. 

183 90 

Eksilt· 
meaın 

şekli ıaatı 

Açık eb. 14 

Melanjör 1 3420 66 256 54 ,, ,, 15 
1- Şartname ve pılinları mucibince yukarda cins -.e 

miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye kon· 
muştur. 

il- Muhammen bedellerile muYakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme, 11 Mart 938 tarihine rastlayan cuma 
günü hiza larında yazılı saat lerde Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve likör kapları pıllnları laer &ün 
ıözü geçen Şubeden parasız: alınabileceği gibi mellnjör 
pılAnda görülebilir. 

V- Melinjör için münakasadan evvel taliplerin müı
kirat fabrikalar şubesine müracaatla bu gibi itleri yapabi
lecek atölyeleri bulunduğunu tesbit ederek vesika almala
rı liı:ımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile Ye vesikalarile birlikte 
mezkur Komisyona gelmeleri ilin olunur. (1242) 1--4 

• • • 
1- Tuzlalarımu: için şartnamesi mucibinee go adet 

vagonet açık eksiltme csulile satın alınacaktır. 
11- Hepsinin muhammen bedeli ıif Haydarpaıa 4700 

lira ve muvakkat teminatı 352.50 liradır. 
111- Eksiltme 10.3.939 tarihine rastlayan cuma günD 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube1indeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler parasız olarak hergln sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların 
fiataız tekliflerini, detay ve ebadını gösterir reıimlerin ve 
vagonetlerin yatakları hakkında ayrıca mufa11al izahat ile 
detay resimlerini ihale giinünden bir hafta evveline ka
dar İnhiıarlar Umum Müdürlüğü tuz fen Şubesine verme
leri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın -.eıika almaları 
lAzımdır. 

VI- İsteklilerin eksiltme için tayia edile• rl• Ye 
saatte yfızde 7,5 güvenme paraları ve tm fen Şubeıindea 
aldıkları vesika ile birlikte yukarıda adı geçen Komiıyona 
ıelmeleri ilan olunur. (515) 3-4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince maateferruat bir adet bu

har kazanı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 
11- Muhammen bedeli sif lstanbul 12500 lira ye •11-

Yakkat teminatı 937.50 liradır. 

15, 16/2/1939 tarihlerinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkma- 111- Eksiltme 14.3.939 tarihine raıtlayaa 1alı 1li•I 
yan ve muhammen bedel, muvakkat teminat ve mıkdarlan ile ıaat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 
cinıleri ve eksil tne günü ve saati aşağıda yazılı kaym traversler Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
her liıte muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek üzere kapah zarf iV- Şartnameler parasız olarak bergün aüıtl geçen 
uıulü ile Ankara'da idare binasmda ıatm alınacakbr. . Şubeden alınabilir. 

Bu işe girmek isteyenlerin liıtesi hizaamda yazılı muvakkat V- Eksiltmeye girmek istiyen firmalar münakaıa ta-
te'mioat ile kanunun tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini aynı gün rihinden nihayet bir hafta evveline kadar fiatsız teklifle
ekıiltme ıaatinden bir saat evveline kadar komiıyon Reiılij'ine ver-
meleri lazımdır. rini inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şa-

Şartnameler parasız olarak Haydarpaıa, Ankara, lzmir ve besine vermeleri ve tekliflerinin kabuUlnti mutazammın 
Eakitehirde idare matazalannda datıtılmaktadır. (1187) 2-4 bir vesikayı eksiltme gönünden bir aıün ev-.eline kadar 

almaları lazımdır. 
U.te 
No. 11 

Mık tar ve cinsi 
Adet 

Muhammen 
bedeli 

Beher adedi 

VI- Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklif mektubunu, 
Teminat Günü Saati kanuni yesaik yüzde 7,5 gtiYenme paraıı Yeya banka te-

Munkkat Ekailtme 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

110'l5 Kayın makaa traverııi 

3195 " " " 
6608 kayan köprü traversi 

Kuıut 

500 
420 
320 
140 
175 
255 
185 
215 
175 
245 

Lira 

4006,25 
1006,42 
1585,9'l 
2613,66 

minat mektubunu ve münakasaya iıtirak veıikaıını ihti-.a 
-- -- edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günli ea geç 1aat 

14 e kadar yukarıda adı g3çen Komiıyon Baıkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri illn olunur. (591) 3-4 

10 

2489'l Kayın cari bat traverlİ 

59'l9 " " " 
5880 " " " 60410 " " • 

12771 " " " 26333 " " .. 
93.117 " " • 

778,18 
l 124,55 
6837,93 
20.59,32 
3456,21 

12681,33 

55 

İstanbul Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonundan ; 

Cuma 

15,30 

309 lira 87 kuruş kt tif bedel içindeki tamirat 27.'Z.939 pazar
tesi J'ÜnÜ ıaat onda Be yotlu İstiklal caddeıinde İıtanbul Li1eler 
muba1ebecilitinde toplanan Okul komisyonunda pazarlıkla ih•le 
edilecektir. lıteklilerin 46,$.liralık teminat makbuzu ve bu ribi itleri 
yaptıtana dair vesaikle belli ıün ve aaatte Komiıyona ıelmelerİ 
UID oluaur. (1225) 

lıtanbul Belediyesinden : 

Muhammen Bedeli Teminatı 
Karaataç Müe11eaatana 7 kalem 

batıl n:kara tahtaıı, çivi v. ı. 231,75 34,78 
Dütkünler evine butınlacak mal· 

bu evrak ve defter 376,00 56,40 
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı İfler ayn ayn pa· 

zarlığa konulmuştur. Evraklara Encümen kaleminde ıörülebilir. 
istekliler hizalarında gösterilen teminat makbuz veya mektubile 
beraber 2i 2 939 Pazarteıi pnü aaat 14 buçukta Daimi Encü
mende bulunmahdırlar. 
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Caution. l.ieu d'adjudic tion et du 
proviıoire Cahier dea ChariCI Joura Heures Objet de l'adjudication 

------------~----·------- '------------------------~ 
A) Adjudications au Rabais 
-~-- ~--

Con tructlon11 - 6par tlons -T!:_ v, ~b11c•·Mal6rlal da Coil•trucllon·C rtographla 

Con•tr. bat. halle pour fruit et legumeı 
i.ı lzmir (cah. eh. pour 192.5) 

Constr. route touristique a lımir (cah. 
eh. L. 50) 

Rep. bat. lycee jeuncs F ılles 
Rep. mai on penale G urun (nj.) 
Conetr. bit. statioa aelection (nj.) 
Rep. bat. Medrese l\ ehmet nga 
DrHsement carte et~t actuel bourg Yakacık 

n ~ ,, n ,, Şile 
Conıtr. eorpı de garde Su .. et6 
Conntr. a Bolu batisse ligne aviation 
Repar. bateau Aydınreiı 

Pli cach. 385000 -

n 

Gre a ırre 
n 

n 
Publique 

n 

,, 
" Pli cacb. 

Publique 

1194090 76 

309 87 
703 05 
944 49 

1099 :?8 
2100 -
1700 -
3G88 89 

119S9 8 
4656 82 

19150 -

48433 -

46 50 
52 76 

81 70 
157 50 
1~7 50 
216 52 
899 24 
349 26 

Mun. lzmir 11-t-39 17 

Vilayet lzmir Dir. Tr. Pub. İst. 16-3-39 11 

Com. Ach. Lycec jcuııeı Filles lst. !!i -2-39 IO -
Dir. Trav Pub. Sivas 1 mois a pıırtir du IS.2-39 
Vilayet Diyarbal:ır 1 mois a partir du 15-2-39 
Cam. Perm. Municip İst. 13 3-39 14 ~O 

n n 

., n 
Vil. Ankara 
Ligoe Aviation Suc. Bo1u 
Com. Aclı. lnt. Marlt. Min. Def. 

Nat. Ank. et Kasımpaşa 

13-3·H9 14 30 
ı a-3-39 14 ao 
13-3-39 15 -
10-3-39 15 -
14-3·39 14 -

M~dicamcnts Publique 126 - 9 50 Dir. Veterinaire Sivaı 27-2-39 15 -

Eleclrlclt -Gaz-Chauffag Central (lnstallatlon et Mat6rlal) 

Batterle annottca: 44 p. - isolatcurs an- Pli cacb. 8000 -
tennes: 600 p. • lampce electr. d'ob-
servntoir : 100 p. - piles pour lampea 
6lectr. d ' Obacrv. IOuO p. - isolateurs: 
1500 p. • interrup•eurs: 50 p. • boutons: 
O p. • voltmetre: 2 p. • batterie anoot· 

teı avec eau: 6 p. • fils d'antenneı: 

1500 m •• fil pour cable : aooo m. - fil 
tel~pbonique: 20000 m. • cible tl:l~pho· 

nique : 5000 m. 

Habill m nt-Chausaur s - T;saus - Culrs . 
Chaussetteı : 45 p iru 
Couverturea en laine pour ıapeu11 pom· 

piera: 75 p. 

Tr v ux d 'lmprlmerle - P p terle 

lmpresıioıa de reii11tre1 
lmprimes : 71 lot 

Tr naporl-charg 

Tranıport de pierreı 

Publique Q -
,, la p. 7 70 

Gre a gre 
.. 

Publique 

376 -
1500 -

46t -

600 -

43 -

58 40 
113 -

34 80 

Amaublem nt pour Habltatlon et Bur ux -Tapissarle ete. 
~-~ ___ _... _____________________________________ ___ 

Chaiaeı en oıler: 16 p. 

Combu•tlbla - Carburant - Hulla• 

Cbarbon coke : 

Dlvars 

Coton: 140 k. • fourchettes 9 p. ·tane' 
pour soupe: 25 • plats en nluminium 
et cuivre arnfes""t:rachoirs coutenux ete. 

Grille en bois clouı et planche pour l'e· 
tablilısement Koraıığaç 7 lota. 

Recipieot n cuıvre pour liqueur: 15 p. 
Melnngeoir : 1 p. 
Cbaudrons en culvre: 50 
Auto pour ıcrvice voirie: 1 p . 
Tentea pour ina-eniears: 4 p. id. pour 

ouvrie11 : S p. 
Lampe a main a carbure: 550 p. id. 

grande : 337 p. 
Brouettes en fer: 50 p. 
Tentea côniques: 162 p. 
Materiel pour ntelier ombulant de repar. 
Grue-elevateur : 2 p. 

Pnblique 

Gri a a-r6 

Publique 

Gri iı rre 

Publique 

n 

n 

n 

n 

Pli caeb. 

115 -
\ 

231 75 

3t52 05 
3~20 66 
380 -
ı150 -
1000 -

J 1575 -

Publique l 725 -
Gr6 a gre la P· 65 -

4500 -n 
Publique la p.1200 -

B) Adjudications a la surenchere 

Auto camelote 
Boiı de cbfne: 116 quent 
Moueboira, paletots, taie1 d'oreillera ete. 

Saca de 1alp6tr•: 4745 p. 

Publique 
Gre a ire 

Gri l 2re 

a25 -

2500 -
521 a1 

34 76 

183 90 
256 54 
2 50 
ıaı 25 
75 -

Sus 13 

129 38 
790 -
675 -
180 -

39 50 

Dir. Gen. Aff. Meteorologique1 Ank. 11·3-19 11 -

Vilnyet Zonguldak 
Com. Perm. Municip. lat. 

27-2-a9 11 -
13-3 39 14 30 

Com. Perm. Muoicip. fıt 27-2-39 14 30 
Com.Acb.Comm Geo.Surv.Douan.İıt. 28-2-39 15 -

Muoicip. lzmir 10-3-39 16 -

Vilayet Zonguldak 27-2-88 1 l -

Com. Ach. Command. Milit. Fındıklı 25-2-39 10 -

Vilayet Zonguldak 

Com. Pcr.r.:ı. Mucicip. J,t. 

Com. Acb. Econ. l\fonop. Kabataehe 

n " n 
Com. Aeh. Int. lst. Tophane 
eom. Perm. Muni~ip. İıt. 
Dir. Trav. Pub. Mardin 

27-2-39 1 l -

27 -2-39 1 4 30 

17-3-39 14 -
17-1-39 15 -
l4-J.ı;9 14 -
13-3-39 14 ao 
5.3.39 14 -

lere Exp. Ch. de fer Etat Haydarpafa 27-3-39 15 -

,, n n 15-3-39 10 30 
Com. Aclı. Comm. Gen. Gend. Ank. 28·2 39 15 -
Com. Ach. M.nist. Def. Nat. Auk. 13-3-39 1 J -
Com. Ach. Ba1e Navale Marmara g..3.39 14 -

i lzmit 

Vilayet Yozgat 
Dir. F orct• Sins 
Dir. Monopole& Diyarbakır 
Com. Acb. Dir. F ab. Mil. İıt. 

6-3-39 10 -

6-3-39 
17-3-39 14 -

• 

v CIEL 
Du Ministere des Trava u" 

Publics 

L'adjudicalion de 22 appareil& teteıraphiques, type 
d'unc valeur estimative totale de 3058 livres aura JieLl• 
pli cachcte, le Sametli l Anil 939 a 11 heures, par de"8, 

Commission d'Adjudication de materiırnx siegeant d• 
chamLre df' la Direction des ateriaux au batiment du ~ 
tere des Travaux Puhlics a luıkara. 

ı,.e cautionnement provisoıre est de 229.35 livres. 
On peut sc procurer gratuitemeut le cabıer des c 

a·adjucııtion et accec:soirns de la Directian des MaLerİS 
Mınistere des Travaux .Publics a Ankanı. Le :.oıunissio11 

doivent rcmettre, contre recepis~e, 1e môme juur jus11° !o 
heuıe!I. iı la dite Commis::>ion, leur5 offrc~ en men1e 

1 

que Je cauliorınement provisoire et les ccrtiticate nıen11 ' 

dans le cahier des charges. (447) (916) 

Memento des 

Lundi, 27.2.939 

Coton hydrophile (Min. Def. Nal.} No. 930. t 
Pıeces rechangeı pour locomotivea liroe d'Europe (Cb. ft 

Ank.) No. 945. 
Bitl&1e centrnle eled. lCle u ete. Çatalca (Munieip. İst.) ~ 
Con•tr. bitiaae Sta.tıon Samaun (Cb. Fer Etat Ank.) No. !l'" ~ 
Ora-e et farine (Div . Urfa) No. 961. 
Drapeau turc (Ch. Fer Etat H. paşa) No. 963. 
Abonoemcnt journaux et ıevuec pour Etablis. Hygiene 

Hygienc Ank.) No. 953. 
Iostall. au laboratoire electr de l'ecole de ıenie 

nie CiYil) No. 9ö3. 
Huile d'olivu (lnt. Aolc.) No . 963. 
Brancard pour maladeı, rivetıı en fer (Cb. Fer lihlt 

No. 9ü3. 
Enclume de chaudronnier \Mio. Def. Nat.) No. 964. 
Sac et eanevaı blııncs (Dir. Gen. Monop.) No. 964. 
Couvertures et sacı pour habits (Muoicip. lst ) No. 964. 
Cheuısetlt:s en laine (Min. Def. Nat.) No. 964. 
Boıı de conıtruction (Dır. Gen. Monop.) No. 964. 
Orıre et vinndc (Com. Aeh. Mil. Safranbolu) No. 965. 
Kepar. bitısse Dir. Culture (Dir. Culture Ist.) No. 96!i. 
Harieots et pois chicbe (lnt. Tophane] No. 9i15. 
Machioe ete. (Command. Mil. lat.) No. 985 
Courroie iı clou• (Dir. Gen. Monop.) No. 9ôB. 
Cbargemeot et dechargement cbarbon (Ch. Fer H. paşa) 
Bois dt: conslruction (Command. Mil. ili.) No. 966 
Conatr. hangar artillerıc (Place Forte Çanakkale) No. g61• 
Devis riviere S..rmısnkh (Vil. Kayseri) No 95i. 
Arrangement Piacc Taxim (Municip. lst.) No. 967. g: 
Coostr. puits fumier (Dır. Station Oliviers Bornova) No· 
Habits avec cHquettes, impermeable., bottes et bicvcl•

1 

Samıun) No. 969. 
Appareil telephonique (Vil. Kars) No. 969. 
Repar. cbau11ee beton armee et mur a Heybcliada (Mutı1' 

No. 970. 
• Table, poele, montre ete. (Defterdarat Ank.) No. 970. 
Choımbre a air et pneux (Command. Gen. Surv. poıı 

No. 972. 
Chau!'&ures eamelotes (Com. Ach. Mil. Meniıı) No. 973· 
P.aletot• (Faeulte Droit Ank.) No. 974. tS 
Raiıin acc, haricots, riz (Placc Forte Çannakkale) No. 9 
Vi nde de bceuf (Com. Aeh. Mil. Milu) No 975. 
Confection havresaeı (Min. Def. Nat) No. 975. _ .. 
• Materiel eh boiı deeombres bati11e (Ch. fer Etat An~.t~ 
Harieotl aecs (Div. Lüleburıra.ı) No. 976. 
Camion• (Dir. Gen. Türkkutu Ank.) No. 976. 
Bois de con5lruction (Plaee Forte Canakkale) 976. 
Litı doubles (lnt. Tophane) No. 976. 
Decombres bitiıse (8anque Immob. et des Orphelinı) N°• 
Pctiu clo:.ıı (Pince forte Çanakkale) No. 976. 
Petrole (Com. Aeb. Mil. Selimiye) No. 977. 
Mllteriel de conıtruetion (Command. Mil. ı.t.) No. 911· 
• Copeaux minces de noyers (Fab. Mil.) No. 977. , 
Beurre, pommes de terre et foin (Com. Acb. Milit. MilJ~ 
lmpermeable scntinellu (Ministere Def. Nat.) No. 978. 

~~~~~~~~~~~~!!'!!!!!!!~~~~~~~~~/ 
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