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6A~E'flE.Sll 
Umum üccarların ve Müteahhitlerin Vlesleki Organıdır 

nıErn EKL.T 
flABE RlıERi 

1 raber teklif me1'tublarını havi kapalı zarflarını yukarıda ı Ticaret oda:ı vesik sı ve ihaleden en az 8 gün evvel bu it i
yazılı glinde sa t ı 4 e kadar Daimi Encümene vermelidir- ~in Naf~a müdürl?fıünden a'ınmıt müteahhitlik vesikası Ye yapbtı 
ler. Bu saatten sonra veriıecek zarflar kabul olunmaz. ışlere aıt bonservısler. 

4nıerı"k T .. .. l . . -· a utun erımıze 
~ağbetini Arttırıyor 

Almanya kuru U~Um 
almıyor 

~ 
"- Mıntakasından A-

"'" ikaya Satllan TUtUn 
tarı On Bef . Mllyo-

nu Geçti 
Qıı. 
~ tne Amerikalıların Ege mın-
llııty''ııdan aldıkları tütünler l5 
'i~ 011 

kiloyu geçmiştir. Karade
~. ltıın~akasından da alacaktan 
llıil,, ~ılyon kilonun bir buçuk 

.10ıı lı ·ı llıı'btı ı O•u Bafra ve Samsundan 
A. Yla edilmiştir. 
·~ l'tıtrilcada Türk tütünlerinin re
' '~ını, olduğundan, Amerika 
'-ıı '1rlcetleri bütün tülün har
llla~t~l'lııa evvelce karıştırdıkları 
~,t~ il bir mi•li fazlası kadar 
llıı~ tütünü karışbrmıya batla
''rdll' .. Tütün şirketleri Ameri
llM..,' hnı bir nevi sigara imal el
-~~r h 

~ Uç zarif kutularla satılığa 
") 1~14lardır.fBu sigaralara (Smir-

ı~· llıi ır adını koymuşlardır. 
,: tGtünlerioden yapılan bu si

ar Çok rağbet ıörmektedir. 

~ -· 
"--.ya TUtUn Almıyor 
... ,"' at •ııya Ege mıntakasmdan tü-

'tt ~•ıııaktadır. Aramızdaki ti
'ııı ıs 'nl~tmuına ı<Sre, Almanya• 
' 1.ınılyon marklık tülün al
~)o ölııııı gc:ldiğ'i halde ancak 6 

fzmir - Son haftolar içinde 
Almanya ile kuru üzüm mahsülü 
üzerine iş yapmak mümkün ola 
mamaktadır. Bune sebep, Alman 
ko:ı!rol daire.:sioin üzürnlcrimize 
sermaye fiyatının i:ile çok dunun
da fiyat vermesi ve yeniden fiyat 
tubitine yanaşmamasıdır. 

İzmir ihracat firmalarının tek
lif ettikleri kuru üzüm fiyatları 
şuolaıdır; 

1 numara 22 T. L., 8 uumara 
23 L., 9 numara 24,25 L., 10 ou· 
mara 25,50 L , 11 numara 28 L., 
12 numara 32 litadır. 

Alman Hor.trol dairesi şu fi· 
yatlarla ithalata mü.snad~ etmek· 
ttdır: 

7 numarn 14 L., 8 numara 15 
9 numara 16, 10 numara 18, 11 
numara ı 1, 12 oumıııra :!4 liradır. 

Aradaki bu fark yüzündendir 
ki, son h11ftalard• Almanya ile 
yeni işler yapdamanıaktadır. Bu 
güo İzmir, ihrncnlçılarının istedil.
leri fiyntlar, ııeçen yılın ayuı mev· 
siminde Alman kontrol dairesioın 
verdita fiy.ttlar muadilidir. Halen 
İzmirde on bin ton •tok üzüm 
vardır. Matı.ul yakında tükene• 
cektir. 

Almanyadakl Türk 
Ticaret Odası içtimaı 

'İ•l" lbarkhk tütün mübayaa 
~teı~'~r. Ege mıntakumm ucuz 

... ..& 'ııı.ı"-1 hıtünlerinin müşterisi olan 
Ilı""" ~lt Yanın bu aıibi malları alma

olnıaaı alikadarlan buka 
etil ..,. 

Almanyada Türk licdrct odt.· 
sınıo bu yılki iebel toplantun 
Türkiye cüır.huriyeti, Bcrlin Bü
yijk elçisi Hamdi Arpnğın riyast
ti altında Türk ve Alm.:n azala
rının iştirakile bu iÜn yapılmıştır. 

Odanın yıllık raporunda ıöylen· 

ditl üzere, Tllrkiye - Almanya 
ticareti 1938 de 280 milyon mark 
gibi büyük bir yckuncı var ıştır. 
Bundan 1 :?5 milyonu Al manyaya 
155 milyonu da Almaoyanın Tür
kiye)'C ihracatın teşkil ı: y lem ek· 
tedir. 

( · er bulnuya sevketmiştir. 
L_"._ t 1'.lan bu gibi tütünlerin 
~ ... 11 faı.ladır. Polonya ve Çe
ı..,. ""•it 
1111 el Yaya bu tütünden satmak 

O• ~ttebbütler yapılmaktadır. 

.ıef ~ ___________________ , ________ _,,.....,.. __ ~------ ....... MuNAKA ALA 
"'-at.Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

' 

lıtanbul Belediyesinden : 

~tfif .,edeli 1982 lira 35 kuruş olan Karaaiaç mües
' ~ .P•y mahallindeki tecrithanedc yaptırılacak tadilat 
'llaıra~ açık eksiltmeye konulmuştur. ~~şif evra~iie 
&() "1tsı Levazım Miidür!üğtinde g6rülebılır. İsteklıler 

r* ·'"ltt~''Yılı kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri Mü
ilc,ı_1~11den alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası ve
lct"~~e 148 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
·lbi ~e beraber 14.3.939 salı günü saat 14 buçukta 

ncthnende bulunmalıdırlar • . 
"' .) ,, . ' . ) 'tdc' l<eşif bedeli 11535 lira 85 kuruı olan Kereste-
,, ,~ Sebze HAii içinde yapılacak asfalt yol kapal zarf-

) tl~ 'İtnıeye konulmuştur. Eksiltme 13,3,939 pazartesi 
·ı, ._•t 15 te Daimi Encümende yapıiacaktır. Keşif t;v· 

ltıiltt krtnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Is
'İ!\d2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka Yollar 
tli~ ell alacaklan vesikayı Fen İşleri Müciürlüğüne 
' ta kttirdikten sonra ve Ticaret Odası vesikasile 865 

\lruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile be-

Tekirdağ Daimi Encümenindee: 

1- Kapalı zarf usuliyle eksiltm~ye çıkarılan Malkara 
Keşan yolunun 58+000 · 62-l-462 kilometreleri arasında 
7630 metre tulündeki kısmın şosa inşaatıdır. 

2- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
A- Keşif hulasa ceheli. 
B- Metraj cetveli. 

Aydın Askeri Satınalma Komisyonundan : 

1- Aydında ciheti askeriyenin göstereceği beş ma· 
halde ayni keşif ve fenni şartname, resim ve pilAnda ve 
beher binanm bedeli keşfı 1931 lira 43 kuruş olmak ize· 
re beş tane bina yaptırılacaktır. 

2- İsteklilere ya toptan veyahud teker teker de iha
e yapılabilir. 

l 3- Toptan teklif aalinde. 
C- Grafik. 
D 'faş, kHm, cu, mesafeyi va sn tiye cetveli. 

1 A ) Bu binaların heyeti umumiyeainin keşif tutarı 1657 
1 lira 15 kuruş olup ilk teminab 724 lira 28 kuruştur. Bu 

takdirde ihale kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
E- Mukavele projesi. 
F- Eksiltme şartnamesi. 

G- Hususi ve fenni şartnameler. 
K- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
3- Keşif bedeli (35296) lira 2 kuruştur. 
4- Bu şartnamedeki evrakı görmek isteyenler Tekir

dağ Nafıa Mü.:ıürlüğünden alabilirler. 
5- 10,3,9J9 tarihinden başlamak ve 25,3,939 cumar

tesi günü saat 15 te Tekirdağ Vilayeti Daimi Encümende 
ihale edi1mek üzere 15 gün müddetle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

6- İsteklilerin ihale tarihinden sekiz gün evvel Na· 
fia Müdürlüğüne müracaatla bu işi yapabileceklerine dair 
vesika almaları 15zı:ndır. 

7- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2650 lira 
muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

8- Posta ile gönderilec ... k mektupların nihayet 5 inci 
madded~ yazılı saate lrndar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Poıtada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

* * • Çerkezlı:öy-Saray-Vize vilayet yolunun o+750·1+ 
250 inci kilometre.eri arasındaki 500 metrelik kısmın ta
miri eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 24,2,939 tarihinden başlıyarak 10,3,939 cuma 
günü saat 13 te ihale edilmek üzere müddeti 15 gündür. 
Bedeli keşfi 4420 lira 80 kuruştur. Teminatı muvakkatası 
332 liradır. 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte tetkik Encümeniae 
müracaat etmeleri ıüzumu ilan oiunur. 

Kayseri Belediye Başkaol ığından : 

1 - 1102 lira 67 kuruş bed"li keşifli şule parkı önünde ytıp
brılacak piyade.- kaldırımı 8.3 9,\9 tarihıne raıtlayan çr.rşamba gü
nü saat 14 te konulan pey haddi layık görüldükü takdirde talibine 
ihııle edilmek üzer~ açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Buaa ait evrak beledıye heyeti fcnniyuince meccanen 
Yerilecek tir . 

3 - Muvakkot teminat miktarı Bı lira 70 kuruştur. 
4 - Taliplerin ticaret odasınd& muknyyet bulunduğuna dair 

ve•ik1t ibrazı mecburidır 
5 - Fazla izahat almak isteyenlerin belediye heyeti fenniye

sine ve eksiltme için iayio c.dilen gün ve uatte teminat makbuz
larile- belediye dairesinde müteşekkil belediye encümenine müra
caatları. 

Antalya Vakıflar Müdürlüğünden : 
- Eksiltmeye konulan iş : Antalya'da demirciler ça11ı11 ola-

rak yapılacak 48 dükkan. . 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele proje.ai 
C) Bayındırlık işleri genel şartnameıi 
D) Fenni huauıi şartname 
E) Keşif cetveli 
G) Proje 
Keşif bedeli 21472 lıra 39 kuruştur . 
Evrakı keşfiye Antalya vakıflar uıüdürlüğüode görülebilir. 
İstıyenler bu şartnamelerle evrakı 4 ira mukabilinde Antalya 

vakıflar müdürlüııünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 2l.3.939 larihinde çarşamba günü saat 16 da An

talya vakıflar müdurlügündeki ekailtme komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Ekıı.iltme kapalı .zarf uıuliyle ve vahidi fiyat üzerinden ya

pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebiamek için isteklilerin 1610 lira 43 kurut 
muvakkat teminat vermeleri bundau başka aıatıdaki veaikalan haiz 
olup ıetirmeleri lazımdır. 

4- Teker teker teklif halinde. 
B.) Bir binanın keşif bedeli 1931 lira 43 k•ıruı olup 

ilk teninatı 144 lira 86 kuruştur. Bu takdirde ihale açık 
eksiltme usulile yapılacaktır. 

5- İhalesi 15 mart 939 çarşamba ganö saat 11 de 
İzmirde Bornovada askeri Satınalma Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

6- Bunlara aid keşif, fenni şartname reaim ve pilin 
Afyon, İzmir, Bornova ve Aydmda Askeri Satınalma Ko· 
misyonunda mevcud olup istekliler tarafmdan mtlracaat 
vukuunda görülebilir. 

İnanlı inekhanesi Müdürlüğtinden : 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş lnaıılı müess11esi mer· 
ke.:inde yapılacak su ~atosudur. Keşif bedeli ~961 lira, mu· 
vakkat teminat 222 lira 8 kuruş. 

2 - Bu işe ait evıak şunlardır : Eksiltme ve fenni ıart· 

narr.e, b ymdırhk işleri genel şartnamesi, mukavele projesi, ke
şif cel\elleri. boru tevziyat proje::ıi, projeler. Talipler hu evra
klnrı Tekirda~ Nafia ve inanlı ln .J .. hanesinde görebilirler. 

3 - Açık eksiltme 2:~ euuat 939 tarihinden 13 mart 91'9 
tarihine kadar 18 gündür. Eksiltme 13.8.939 pazartesi ginü 
saot i4 te Tekir~ağ Beleıiiye <laireeinde yapılaeaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ihaleden asgari sekiz 
gün evvelki tarihe ait ve bu işi başarabileceğine dair Tekirdağ 
Vilayetinden alınmış dıliyetname ve yeni &eneye ait ticaret 
odası vesik.a!!ı ibrazı Jizım olduğu ilan olunur . 

Edime afıa Madtrlt.iltiRdea : 

1- Keşaıı - Malkara yol•nun O+ 000 ilA 8 + 500 tinci 
kilometrelrri arasındaki 7000 metrelik kısmının blokajlı şoae 

inşaatı eksiltme ine ta lih çıkmadığından tf'krar kapalı zarf 
üsulile ehiltmiye çıkarılmıştır. Keşif bedeli : 34793 lira 84 
kurnştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi Ye keoif ena-
kı Edirne Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilere 170 k.a· 
ruş bedel mukabilinde gönderilir. 

3 - Bu işin ihalesi 17 Mart cuma günd saat 16 te Edir
ne Vıl6yet makamında toplanacak olan Vilayet EncümeniRce 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için 2610 liralık teminat vermek 
ve a~ağıdaki vesikaları haiz bulunmak lazımdır : 

A - 938 senesine oid Ticaret Odası kağıdı. 
B - İhaleden en az sekiz gün enel 10 Mart 939 tari

hine kadar bu ışe girmek için Edirne Villlyetine möracaatlı 
alınacak feı ni ehliyet vesikası. 

2490 ~ayıh kanuna gört hazırlanmış teklif •ektabları 17 
Mart 939 cuma günü saat 14 e kadar Vilayet makamını ve· 
rilmi~ olması veya gönderilmesi lazımdır, Postada gecik.mit 
mektublar kabul edilmez. - - ·- E 

İlaçlar, Klinik ve f spençiyari alat, Hastane Lev. 

Ankara Merkez Hıfztuıhha Müessesesi 5atınalma 
Komisyonund n : 

l - Müc~scse Serum Şubesine 15.3.939 çarşamba günü saat 
11 de açık eksiltme suretile bir adet di)alizatör cihazı 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1030 lira 50 kuıu~tur. Muvakkat tı• 
minat 78 liradır. 



Bugün ilan olunan ünakasalar ve deler • s i t 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Mürac at yeri Gün Saat 

-~--=~=------------
-~) M~nakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Karaağaç müeııaesatında yap. tamirat ve 
tadilat 

Sebze hali içinde yap. asfalt yol 
Malkara - Keşan yolunun arasında şose 

inş. 7630 m. 
Çerkuköy - Saray - Vize vilayet yolanun 

t.ımiri 500 m. 
inanlı müe11eııesi Mrk. ynp. su tatosu 
Ketan - Malkara yolu arasınd:ı yap. 

blokajla şose inş.: 7000 m. (şart. 170 kr.) 
Aydında yap. Aık. bine lnş.: 5 ad. 
Dükkan in,aatı : 48 ad. (şart. 4 1.) 
Şule parkı önünde yap. piyade kaldırım 
lnce.u hk okul binası tamiri (temd) 

Aç. eks. 

Kap. zarf 
Kapalı z. 

Aç. ekıt. 

,, 
Kapalı z. 

,, 
.. 

Aç. eks. 
Pıu. 

1982 35 

'1535 85 
35296 02 

4420 80 

2961 -
31793 Si 

9657 15 
21472 39 

1102 67 

148 68 

865 19 
2650 -

J32 -

222 06 
2610 -

724 28 
16IO 43 

82 70 

İstanbul Belediyesi 

İstanbul Belediyesi 
T ekirdaa- Vilayeti 

" 
İnanlı İnekhane Müd. 
Edirne Nafıa Müd. 

Aydın Ask. SAK 
Antalya Vakıflar Müd. 
Kayseri Beled. 
Kay.seri Vilayeti 

14-3-39 14 30 

13-3-39 15 -
25-3-39 15 -

10-3-39 13 -

13-3-39 14 -
17-3-19 15 -

15 3-39 11 -
22-3-39 16 -
8-3-39 14 -

•9-2-39 itib. l ay 

llAçlar, Kllnlk ve lspen~ly~rl _aıat, Hastane Lav. 

Aşı tüpü tuOOOOO ad. 
Diyalizatör cihazı 1 aded 

Aç. eks. . 2500 - 187 50 Ankara Hıfzısıh. Müe11eseıai 15-3-39 11 
15-3-39 11 
9-3-39 11 

Açık eks. 1030 50 78 - " " . . 
Dişçi aletı 32 kalem kulak, bogaz burun 

için alet 114 kalem 
329 30 ve 945 40 95 63 Manisa, Ankara.lstanbul ve lzmirVi l. 

Silikat dö sud 1 t. Aç. eks. 800 -

Elektrik motörlü aanlifrüj tulumba 3 ad. Kapalı z. 7400 -
Elektrod 4 kalem Aç. eks. 1600 -
Kuru pil 1200 ad. Aç. eks. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. --- --.----
Amerikan ve Kefenlik bez, şilte yüzü, Kap. z. 88i9 92 

yüz havlusu v. s. 

Matbaa lşlerl - Kırtasiye ·Yazıhane Levazımı 
~---- - - - --

Y aıı makinesi Mersedea marka : 32 ad. Paz. 

Nakllyat Boşaltma- - YUkletme - -...------.. _..____ -
Tomruk nakli ve biçtirilmeai 1319 ad. Paz. 

Müteferrik 

Grafit 2 t. Paz. 
Uçuş gözlüğü 50 ad. (temd) 
Otomatik tertibatini havi baıkül kantar Açık eks. 

adet 
Beton kumu, 4600 m3 kakter taşı 4500 ml Açık eks. 
Dere çakılı 2600 m3 Açık eks. 
Çinko 6 No: 100 l. (şart. 150 kr.) Kapalı z. 

,, 8 No: 70 t. 
Yataklık yün 
Fıçılı su arabaları yap. için malzeme : 

20 çesid 
Demir su borusu 
Çadır tamiri : 78 ad. 
İç n diş lastikleri 
Kompresör makinesi : 1 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 
----~-----:..--·- ---~ 

Pirinç 15 t., Bulgur 14 t., k. üzüm 3 t., 
tuz 1200 K. 

Yulaf 84 t. 
Yulaf 200 t. 
Zeytin yagı 14 t. 
Yulaf 170 t. 

B) Müzayedeler 

Paz. 

" 
Aç. ekı. 
Paz. 
Aç. eks. 

Paz. 

Aç. eka. 
Kap. z. 
Paz. 
Kap. z. 

Şarap : 230 litre - fıçı : 3 ad. - damacana : Paz. 
5 ad. 

1300 -
2000 -
2500 -

m3 1 .:O 
3000 J -
21000 -

7u0 -

2637 68 
4750 -

4620 -
10500 -

9520 -

3 - Şartname her gün Müessese mutemedinden bedelsiz te· 
darik edilebilir. 

• * • 1-~iücsst"se Çiçek Aıısı Şubesine satın alınacak bir 
milyon aşı ti.ıpü 15.3.969 çarşamba günü saat 11 de açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - MuhammeD bedel 2500 lira olup, 187 lira 50 ku
ruş muvakkat temiu:.ıt verilecektir. 

3 - Şartm1me her gün Ankarada Müessese Muhasib mu· 
temedinden, lstanbulda Sıhhat Müdürlüğünden t'min edilebilir. 

Manisa Valiliğinden : 

l - Manisa Memleket Hafltaneıi kulak, boğaz, burun 
ıervisi içia 945 lira 40 kuruş kıymetinde 114 kalem ve dişçi· 
lik aeıviııi i~in 529 lira 30 kuruo kiymctinde 32 kalem alet 
saun alıoacalı:.tır. 

2 - Alınacak Aletlerin nev'i ve miktarlarını bildirir füıte 
ile §arll&rı Ankara, İstanbul. İı.wır \ illi.yc~tlcrine gön<lerilmi§tir. 

3 - İhale mıırtm 9 üncü per~emLe günü saat 11 de Ma
nisa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 95 lira 63 kuru§tur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 800 Jira olan bir ton silik.at dö &ud 

60- Asker Fabrikalar U. Müd. Ankara 16-3-39 14 30 

555 - D.D.Y. Haydarpaşa 14-3 39 15 -
120 - Askeri Fahrikalar U. Müd. Ank. l6-3.J9 14 30 

İst. Jand. SAK 13-3-39 il -

66:> 99 İstanbul Belediyeiİ 13-3-39 15 -

- - M.M.Y. S.A.K. 2-3-39 1 ı -

9 l - Bursa Ask. SAK. 7-3-ao 10 -

97 50 Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank 3-3-39 14 -
150 - M.M.V. SAK. 6-3-39 15 -
187 50 Ank. Beled. 17-3-39 10 3 l 

580 - D.D.Y. 4 ncü İşletmesi Kayseri 9-3-39 15 -
273 - ,, 9-3-39 14 30 

2250 - Ack. Fabrikalar U. Müd. Ank. 17-3-39 16 -
1575 - ,, Ji-3-39 14 -

" " İst. Komut. SAK. 2-3-39 J1 -

" " 
2-3-39 10 30 

103 50 Bornova Ziraat Mektebi Müd. 13-3-39 15 -
Ank. LV2. SAK. 3-3-39 10 -
lzmir Vilayeti 13-3-3'.:l 11 -

356 ~5 M.M.V. SAK. 12-4-39 11 -

Vize Tümen SAK 2-3-39 -

384 50 İzmir Lvz. SAK 13-3-?9 15 -
787 50 ,, 13-3-39 16 -
567 - Bursa Ask. SAK 9-3-39 15 -
714 - Tophane Lvz SAK 14-3-39 15 -

İzmir İnhiıarlar Başmüd. 2-3-39 15-

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sntınalma Ko· 
misyonunca 16.3.939 perfembe gürıü saııt 14 30 da açık eksilt· 
me ıle ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat Lenıinat olan 60 lira ve 2~90 nu · 
malalı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki '.t:snikle nıezhiir 
gün ve ıaattc Komisyona nıüracaatleri. 

t 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü 
2500 adet t'lcktrot 2 mm. 

5uOO " " 4 " 
300 " " 2 " 
350 » " 4 » 

Sattnalma Komisyonundan ; 

St. 42 A 
42 A 
52 A 
52 A 

Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan yukarıda yazılı dört 
kalem elektrot Askeri Fabrikalar umum miidürlüğiı merkeı 
Satınalma Koruisyoııunca 16/3/1939 per~embe günü saat 14 
te açık eksiltme ile ilıale edilecektir. Şarluame paranı olarak 
komiı:;yondau v~ıilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 120 lira ve 2490 numa
ralı kanunun ~ ve D üncü mııddelerindcld vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatleri. 

lsta bul Jandanna Satmnlma Konıisy nuadan : 
·d ~ 1 - Ev!:Safına uy{!ıı n 1200 ndet kum pil miiteabhı 

ve hebabına lstaubul Gedikpaşa Ja darına Satınalıııa ~oııı~;~ 
nunca 13/Mart/939 Pazartesi saat 11 de açık eksiltme ıle · 
alınac ktır. 

2 - Şartname ve evsat her gün adı geçen 
görülebilır, v.:ya bFdelsiz aldmlnbilir. 

3 - 2490 sayılı kanun şartlarını haiz istekJileriP 
1 

edPcek lt ri f j t l:nın yüzde yedi buçuğu üzerinden ibraJ ı~ 
cekleri ilk tcnıinatlaril~ yazılı güu ve saatte komiayoud• •l 
lunmaları. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğöndeıı: 

.Muhammen bed{·h 7400 lir& olan 3 adcd elektrik 111
6 

san trifüj tulumba 14/3/1939 salı ~ünii ~aat on beşte tl• 
pnşada gar binası dahilindeki Komic:yon tarafından kapslı 
usulile :Hm a)m:ıcaktır. 

Bu i~ t> girmr k i 0 tiy~nlerin 555 Jiıalık teminat ve 
nun tayin f'tı ı ği vesaiki v;~ teklitleriı i muhtevi zarflarını t 

1 

tme gürıii ş·wt 14 on dörde k.:ıdar Hnydnrpaşada gar b 
dahilindeki Komisyon Rei liğiıH· \'ermc•leri 1 lzım<lır. 

Bu i şe aid şartnameler Komisyondan paras:z olarsk t 

ğıtılmak tadır. 

Mensucat-Elbise- Kundura-Çamaşır ---- -----~~~~~--~--

İstanbul Belediyec:inden : 

Beyoğlu, Zühre' iye, Ilnse~i, Gnrahpa a hasıanrlerilt 
n(>pklimil Do~uıneviue lüırnm olan ve hepsine 8879 Jjre. (> 
ru~ bedel tahmin olunan Amerikan ve k:P.fenlik b eı, şilte 
yiiz havJu.,u vesaire kapalı ıarfJn cksihmrye konulmu~ııı • c 
siltmc 13.3.939 paza rt•'Sİ günü Mat 15 te D.ıimi EncU 
yapılacaktır. Listesile şartnamP.sİ Lvz. Müdürlüğünde görU~ 
istekliler 2i90 sayılı kanunda yazılı vesika ve 665 )irs 
ru~luk ilk lf·minat mBkbu7. veya mektuhile beraber tekhf, 
tuplıuını havi kapalı zarflarını yukarda yazıh günde saat ' 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
cek zı:ı rflar kabul olunmaz. 

Matbaa işleri - l(ırtasiye Yazıhane Lev~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma Komisyonundan: 

- Otuz iki adet l\'lersedes markalı yazı makinası psı' 
satın alınacakhr. Talip olanların teklif edecekleri fiyat üıt 
hesap edilmiş teminatlariyle birlikte pazarlığa iştirak etme1' 
2.3.939 perşembe günü saat 1 J de M. M. Vekaleti Satınaldl' 
misyonuna müracaatları. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Bursa Askeri Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 
1 - Piyade alayının çekirgedeki inşaatı için mevcut 

a fet tomruğun na tamam kışla mahallinden çekirg,. - sC 

yolu kenarına nakli ve bu kerestelerin mevcut ke~.fioe 
biçtirilmesi 7 /3/939 sah günü saat 10 da tümen ~atmalf111 

miayonundn pazarlıkla y ptırılacaktır. 
2 - İlk te'rninatı 90 liradır. 
3 - K~şif evrakı her gün komi!ıyonda 

Müteferrik 

Askeri Fabrikalar Umum Müdtirlüğfi Merket 

Satın Alma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 1300 lira olan 2 ton grıP 
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer,{ez Satın 
Komisyonunca 3.3,939 cuma günü saat 14 te pıtı' 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak kouıi•f 
Yerilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 97 lira 
24~,0 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki <I 

mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

İzmir Vilayet Daimi Encümeninde• : 

Nafia dairesi hizmet otosu ile kamyonlar içiO J 
alınacak olan ~ adet 650X 17 ve 12 adet 32X6 'fe 1 
8~5X20 ve 6 adet 600X20 ebadında iç ve dış 14' 
2607 lira 68 kuruş muhammen bedelle ve ıs gti;~ 
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2 t 
yılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları tenıiı>' 
birlikte 13 mart 939 Pazartesi günü saat 11 de 
Daimi Encümenine baş vurmaları. 

. " . Milli Müdafaa Vekaleti Sabn Alma KoaıisyonundB ~I 

1 - Bir adet Kompresör makicesi satın alınacaktır· 
men bedeli 4750 lira olup ilk teminat miktan 356 lira 25 ~ 



2 .;..~pk •ktiltmeai 12.4.939 çaJ'f&mba günü saat 
1 _ illa komisyonunda yapılacakbr. 

ı ı de Ve- Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
4 _ ~nıeıi her gün komisyonda prülebilir. 
lıo11a· e)dilerin belli saatte ilk teminat mektup ve 

llJonda bulunm'llara. 
makbuzla-

rı Fab .k 
l' b 

rı alar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 
• rn· . , A kın_ cdıleo bedeli (30,000) lira olan 100 to~ 6 No. 

İs ' erı Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
~~unca. l 7 /!/939 cum ı günü saat 16 da kapalı ~~rfla 

· ecektir. ~artname (l) liıa (50) kuruş mukııbılınde 
b:~•n verilir. Talıblerin muvakkat teminat olan (2250) 

'
1 teklif mektublarını mezkur günde saat 15 e kadar 

2 °11 Yermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
~e 3 lncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
• OllJiıyoaa müracaatJcrİ. 

• ~k Tahmin edilen bedeli (2 ı ,000) lira olan 70 ton 8 
k 0 ~skeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa· 

1ba
0Dıısy~nunr.a 17/3/939 cuma günü saat 15 ~e karalı 

·it. r~e. tıdı~cc<'.ktir. Şartnau e. par&hIZ olarak k~mısyonda~ 
· hblerın muvakkat temınat olan (1575) lirayı havı 
llte~e~lublarını mezkur ııünde saat 14 e kadar komisyona 

erı Ve kendilerinin de 2490 nunıarah kanununuu Z ve 
ı-.u 111••delerindekı vesaikle mezkur gün ve Aaatte komisyo· 

'lcaatieri. 

t Ankara Belediyesinden : 
.; '1ezhahada canlı hayvan tartmak için otomatik tertibatına 

tdet baıkül kantar alanacatından 15 ıan müddetle açık 
...., e konulmuttur. 

i ...... P.fubanımtn bedeli 2,r;ro liradır. 
t...., Muvakkat teminata 187,50 liradır. 
•e ie~amesini görmek istiyenlerin her gün yazı işle1i kale

. teklilerin de 17.3.939 cuma günü saat 10,30 ta belediye 
ille llliracaatlan. 

1 
ll M. V ek'1eti Satın Alma Komiıyonundan : 

lspar a Askeri ~atına1ıı a Komisyonundan: 

1 - Elmalı garnizonunun 92000 kilo ununu kapalı zar· 
fla ihale günlnde talibi çıkmadığından bir ay zarfında pa
zarlıkla ihalıi yapılacaktır. 

2 - Şartname.aı l:>parta tümen satınalına komisyorıun
dııdır. t~rekliln şartnam •yi komi!-iytmda okuyabilirler. 

3 - İşbu 920d0 kılo unuo mulıammen tutarı 1o:ı80 lira 
enbiu Leşyuz :.tt;ks~u liıadır. 

4 - İlk teminatı 793 hra 50 kuruş yediyüb doksan ü5 
lira eJJi kuruıtur. 

5 - l~bu unun paııtrhğı 15.3.939 çaroambı gönü saat 

14 de yapılacaktır. 
6 - lsteldiler ihalfo' saatınd.sn evvel teminatlarını tümen 

ııuh ı~ebeşine yatırarak lr rdır. 
7 - ~aat ayarı tümen daiı e saatından yapılacaktır. 

• • * 1 - F ethiyedeki kıtatın 17000 kilo sığır etine 
açık eksiltme gününde talip çıkmadığından eksiltme 10 
gün uzatılmış yeni ihale gününde yine talibi çıkmadığından 
bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Isparta tümen satınalma komisyonunda 
dır. İstekliler ıartnameyi komisyonda her gün okuyabilirler. 

3 - lıbu 17000 kilo sığır etinin muhammen tutarı 
3068 Jira 50 kuruıtur. 

4 - lık teminatı 23 l liradır. 
5 - Son pazarlığı 16.3.939 tarihine tesadüf eden per

şembe günü saat 14 te Isparta tümen ıatın alma kom is 
yonunda yapılacaktır. istekliler bu saata kadar ilk temi
natlarını yatırarak tam vaktında makbuzlarile kpmiıyona 
miracaat edeceklerdir. 

Vize Tümer Satınalmıt Komisyonundan : 

Viv~ tüm hirJikl~ri için l.JOCO kiJu pirinç, 14000 kilo 
bulgur, 3000 kilo kuru üzüm, 1200 kilo tuz puadıkla satın 
ıılınacaktır. TaJipteriıı 2.3 939 günü öğleden sonra Viıede Ko· 
misyona müracaatları. 

İzmır Levazım Amirliği SA. AL. KO. Rs. den : ' Aluıacak 30 adet uçuş glSzltiğtıne istekli çıkma-
b ekailtmesi 10 cıün uzatılmııtır. Muha•men bedeli 1 
~· olup ilk teminat miktarı 150 liradır. 
S. Eksiltmesi 6,3,939 pazartesi günü saat 15 de Ve

a...._ b11 Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

- İzmir Müstahkem mevki hariç kıt"at hayvanatmın 84000 
kilo yulaf ihtiyacı nçık ek ilime suretiyle miinaka!laya 
konmuetıır. 

4..... Ntımuneıi her gün komisyonda görülebilir. 
t iateldilerin belli gön ve saatte ilk teminat mek
•t• lllakbuzlariyle komi:1yona gelmeleri. 

~ l.t.nbul Komutanbta Sabnalma Komisyonundan: 
l"'-ı "t.nhp batlı birliklerin erata yataklanna konmak ilzere 
~ 1•takbk yün aabn almaeakbr. Pazarhtı 2.3.8~9 perşembe 

Liiiım._.lllllııL. l l de yapılacakbr. iıteklilerinin belli gln ve aaatte K~ 
, ' .:-Uaalma komiıyonuna ıelmeleri 

' •Pbralacak fıçıla su arabalan için lüzumu olan 20 çeıid 
._ "bn alınacaflndan pazarlatı 2.3.939 pe"embe g(inü saat 
~tlacakbr. lıteklilerinin belli g(in ve ıaatte Fındıkhda 

Satınaıma komiıyonuna plmeleri 

2 - İlıales! 13.3.939 paı:artt>sİ günü saat 15 de kı~lada lz
rnİl' Levazım Amirlıği Sauealma Komisyonuııda yapıla
caktır. 

;~ - Tahmin t-dıl<'n ıutarı 46l0 liradır. 
4 - Teminatı rnuvtıkkata akçası 364 lıra 50 kuruştur. 
5 - Şsrtnaıııe-.i her gün K')misyonda göriilebilir. 
6 - lst~k1iler Ticarrt oda ında kayıtlı ol<luklııı ına dair vesı

ka gö:atermek m<..cburiyetir.dedirler. 
7 - Eksıltwtye iştirak edecekler 2490 Sa)ılı kanunun ikinci 

ve üçtiocü ruaddelelinde ve şartnamesinde yazıla vesika
ları ve teminatı muvakkatalariyle birlikte ihale saatındaa 
evvel Komisyona müracaatları . 

• * * 1-İzmir Müstahkem Mevki merkez kıt'at hayvana
Unın 200000 kilo yulaf ıhıiyacı kapalı zarf u::uliyJr chilt neye 
konmU§lur. 

't levazım Amirli{ıi Satın Alma Komisyonundan : 2 - lhal~ 13.3.939 pazartesi giinü ~aat l 6 da kişlada 
'-a, _ı.. • 2 kb İzmir Lv:z. Amidij~i Sdlloalma Konı\~yolılmda yapılacaktır. 

il ambarındaki çadırlardan 76 m1U1rutı ' se an 
P••·-ı. k 3 - Tahmin cdılen tutarı 10500 liradır. -:--" kla tamir ettirilecektir. Şartnamesiai g6rme 
rı. L 93 ...n i 4 - T1 minatı mııvnkka a akçası 787 lıra 50 kuru9uır. ıo aer gün ve taliplerin 3 mart V cuma 5 ... n 
da Ank d la S t Al 5 - Şa1 tnamf.'Sİ ht>r giin Komic:vonda ırörült>hilir. 

b...... ara Sarıkıflada. piya e a Y a ın ma İ 6 - İstekliler Ticnet odasında kayuh olduklatma dair 
-.. uaa milracaat etmelen. 

C· ~l'laova Ziraat Mektebi Müdürlü{ıiinden : 
~ .10 ıantim kutruada demir su boruıu, Mu.ham· 
. li 3 lira 45 kuruı, E{ıreti teminatı 103 lır 50 

vesika göstermek mccburiyetindcciirler. 
7 - Ekıiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 

iki ve ücüncü maddderinde v~ şartnamesinde yazılı vasikalari
yle teminat ve teklif rnP.ktuplarını ihale saatmdın en az bir 
saat evvel Komisyona vrrmiş bulunacaklardır. 

' Bursa Aıkeıi Satınalma Komisyonu Reisliğindeu : 
._ ~ l>imiz meyve bahçeleri ibtıyacı için alınacak de- 1 - V t:ril~n fiat pahalı göı ülJüğündt!n Bunsa, Mudanya ve 
~'Uau 25-2-919 tarihinden itibaren 15 gtin mild- Bandırma garnizonlarıı a ::ıit 14,000 kile z~ytin y ğı 9 - 3 • 939 

l'-ıı ~kailtmeye konul•uştur. v • • perşembe günü saat 15 de Bur;ıa tümen Satınalma Komiıyo-
Pleruı e{ıreti teminatını mal sandıgıaa teslım ıle nunda pazarhk.Ja satııı alınacaktır. 

"- lllakbuzla birlikte ihale günü olan 13,3,139 tari- ı :l - İlk teminatı 567 liı udır. 
t 15 de mektepde müteıekkil Satın Alma Komi•· 3 - Şartname~indc yazılı miktarlara göre garnizonlara 

'- ~ bulumaaları. ayıılmış hisseler ayrı ayrı tuliplerede ihalt' edılebitir. 
lfe ait prlnameyi görmek istiyenlerin her gün 4 - Şartnamesi her gün mezkur komisyonda p:ırasız gö· 
"ldtırliilne mlracaat etmeleri. rülebilir. 

)~I) . 
~ ile •vlet Demir Yollan 4 üncii lşletme MüdürUltilnden.: 
t ...... t l'l~~ lllikip elenmiş beton kumu ile 4500 metre mıkap 
~-.. ~den tq açık ekailtme konulmuıtur. 
- •-t laar llletre mikip muhammen bedeli bat kenanuda tea
h ~ 0 llda teslim 75 ve taşan metre mikip muhammen bedeli 
ı~t.... 74 vatoncla 95 kunıttur. 
I..~ a 9.3.&aıe tarihine rutlayan peFfembe gilnü aaat 15 ve 

-~ ~ra Yapılacakbr. 
' ~ .::; .kuaa 259 ve l&f için ljl lirahk ilk teminat verme· 
:-- ._ itlerde çallfbklarına dair vesikalarile birlikte muay· 
..._ ite ~il evnl bizzat hazır bulunmalan lizımdar. 
--.t, ı::ukavele projeleri 4 itletme müdürUltüaden ve Savu 

ol aailbendiılitinden paruız olarak datıtalmaktadır. 

Devamı 4 iincO sayfada 

SAYIN MÜTEAHİTLERIN 

NAZARI DiKKATiNE 
Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elektrlk TeslsaUarı 
mtıkemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Nafıa Vekaletinin 2 ci ıınıf 
Elektrik te•iıatcaaı ebliyetaamesinı haiz 

SAİT SAVCI 
Beyotlu, Tünel Psfeydanı, 517 

~ ci kat Tel. 42956 

l ı n hisarlar U. MÜ d Ü r 1 Ü ğ Ünden: 

Yük 

tartma Muham. bedeli % 1,5 Ek-
kabiliyeti beheri tutarı teminat ıiltme 

Cinsi· Miktarı ton Lira L. K. L. K. ıaatı 
-- --

Kamyon 2 adet 3 2400 4800- 960- 1.4 
Satıt kam· 1 ,, 2 3100- 232 59 1.4, 30 

yonu 
Arap sa· 3000 kgr. 551 50 .42 19 16, 16 

bunu 

1- De{ıiştirilen fenni fartnameıi mucibince 3 adet 
kamyon ve yine ıartnamesi mucibince 3000 kilo arap sa
bunu ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın ahnacakhr. 

il- Muhammen bedellerile muYakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

IİI- E'{siltme 9.3.939 perşembe günü hizalarında ya· 
zılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat tubeıi11de
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gön sözü geçen ıubeden alına
bileceği gibi kapalı satış kamyonu planı da görülebilir. 

V- İsteklilerin tayin edilen glln ve saatlerde yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıel-
meleri ilin olunur. (1082) 3-4 

Malın Cinsi 

Eski çuval 
parçaları 

• • • 
Muhammen 

Mik- Bedeli 
tarı Vahidi Lira 

4IOOO kilo 2460 

Muhtelif renk· 200 ,, 200 
li yaldız 

Mu•akkat 
Satış 
ıureti 

Açık 
arttırma 

Puarlık 

tem • 
Lira 

369 

30 

... 
atı 

'" 
15 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem mat.e
me ayrı ayrı hizalarında gösterilen uıullerle ıatılacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatJan lai
zalarında gösterilmiştir. 

111 - Arttırma 6.3.939 tarihine raıtlayan pazarteıi ril· 
nn yukarda yazılı saatlerde Kabataıda kAin Levuım Ye 
Mubayaat Şubesindeki Satıı Komisyonunda yapılacakbr. 

iV - Çuvallar her glln Paıabahçe ispirto f abrikuıada 
ve Yaldız numuneleri d• sözü geçen şubede g6rülebilir. 

V-İsteklilerin arttırma için tayin edilen giln •• ıaa
tlerde yiizde 15 teminatlarile birlikte mezkür komiıyoaa 
gelmeleri ilin olunur. (941) 4-4 

l D.D.YOLLAQI İSLETME u. MUDU~LUGÜNOEN • 
'==================-==-ııs=:---==-===--==----...... -==-=------~ 

15, 16/2/1939 tarihlerinde yapılan ekailtmeainde talibi çakma· 
yan ve muhammen bedel, muvakkat teminat ve mıkdarlan ile 
ciHleri ve eksiltme günü ve saati apfıda yazıh kayan travenler 
her liıte muhteviyata ayn ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf 
uıulü ile Ankara'da idare binaaında ıabn almacakbr. 

Bu işe girmek isteyenlerin liıteai hizuında yazıla muvakkat 
te'minat ile kanunun tayin ettiti veıikalan ve tekliflerini aym glln 
eluiltme ıaatinden bir saat evveline kadar komiıyon Reialitiae ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Haydarpqa, Ankara, bmir ve 
E..kifehirde idare matazalannda dafıblmaktacbr. (1187) i-4 
No. 11 Adet bedeli Teminat Glnfl Saat 

Beher adedi 
Kurut Lira 

1 11025 Kayan maku traversi 500 4006,25 \ 2 3195 tt " " 
420 1006,41 

3 6608 kayan köprG traverai 320 1585,9'2 
4 24892 Kayan cari hat traversi 140 2613,66 10/3/939 
5 5929 

" " 
,, 175 778,18 

6 5880 
" " " 

255 1124,55 Cuma 
7 60410 

" " tt 185 6837,9.1 
8 12771 

" " " 
215 2m9,32 15,30 

9 263.13 
" 

,, • 175 3456,21 
ıo 93.117 ,, " " 

245 12681,3.1 

5 

Istanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
7.3.939 Salı Günü Aat 14 de Nafıa Mildürlütü Eksiltme Ko

misyonu odasında (5971.57) lira keşif bedelli Haydarpaşa Numune 
Hastahanesi bademe kotutu iqaab açık eksiltmeye konulmllflur. 

Mukavele, Ekailtme, Bayındırlık ltferi Genel, huıuai ve fenni 
ıartnamelcri, proje, keıif buliıuile buna müteferri diter evrak dai
resinde görÜlecektir. 

Muvakkat teminat (448) liradır. 
İsteklilerin en az bir teahbütte (3000) liralık bu İfe benzer it 

yaphtına dair idarelerinden almıt oldutu veaikalara i9linaden fatan
bul Vilayetinden ekailtme tarihinden (8) giln evvel ahnmlf ehliyet 
ve 939 yılına ait Ticaret Odaaı veaikaları ile relmeleri. (1034) 

imtiyaz ıabibi ve yazı itleri Dinkt&rG : lımail Girit 
Ba11ldıtı yer : Merk•• Baamevl Galata 
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Quotidien des Adjudications 

G TE 
ADMINISTRATION 

Yoghourtchou I-Ln 
l er Etage, N. R-4 

Ga ata, Perch mbe Bazar 

Pour la Pub!icite s'a<lres:ıer 

a l' Admini::.tration 

Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
1 le11honı" : 49442 

Boi e Po ale ~ . 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
..,,,,.._..-..:•.-z--....------·-------- ----· 

Mode Prix 
d 'adjudicat. utimatif Objet de l'adjudication 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier dea Charges Jours Heures 

Conslructlons - R6par tlons - Trav, Publlcs-Mat6rlel de Constructfon·C rto,graphle -· - --
R6p. et modtf. a l'Etablisaement Karaağaç Publique 1982 35 148 68 Com. Perm. Municip . iat. B-339 14 30 
Conıt. route en aapbalte au Halle Pli cach. ı 1533 85 865 19 ,, ,, 13-3-'19 15 -
Conatr. ehausaee sur route Malkara· ,, 35296 02 2650 - Vilayet Tekirdağ 25-3-39 l ·ı -

Ketan : 7630 m. 
R6par. route entre Çerkeıköy-Saray Publique 4420 80 332 - n 10-~-39 13 -

et Vize: 5ı Om. • 
Dir. Vaeherie inanla Conıtr. ehateau d'eau ala vacherie d'lnanh D 2961 - 22l os 13-3-3~ 1 ı .-

Con.tr. ehnuasee avec blocasre ıur route Pii caeb. 34793 Bt 26!0 Dir Trav. Pub. Edirne 17-3-39 15 -
Keşan·Malkara: 7000 m. (cah. eh. P. 170) 

Conııtr. batisses Milit. a Aydın : f> p. 
" 

9657 15 7H 28 Co:r.. Ach. Mil. Aydıo 15-3-39 il -
Coaıtr. boutiquu: 48 p. (cah. eh. L. 4) ,, 21472 39 16l0 43 Dir Vakoufs Antalya 22-3-39 16 -
Conslr. trottoir devant park Şule Publique 1102 67 82 70 Municip. Kayseri 8-3-~9 14 -
Rep. ecole prim. İncesu (aj.) Gre a ıre Vil . Kayseri ı mois a partir du 9-2-39 

Produlla Chlmlquee et Pharmaceutlqurıa·lnatrum nts Sanltalres-Fournltura pour HopUaux - --
Tubeı de vae.:in: 1000000 p. Publique 2500 - 187 f;O Com. Ach . .Etablis. Hyg. Ank. et İıt. 15-3 39 11 
Appareil dialisateur: 1 p. ,, 1030 50 78 - " " . . 15-3 39 11 

9.J-39 il -Articlu dentaires: 32 lota• id. pour yeu:ıc - 329,30 et 945,40 95 63 Vılayet Manisa Ank. lat. et lzmir 
oreille1 : 1 14 lots 

Silieate de ıoude : 1 t . Puhlique 800 - 60 - Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 16 , _39 U 30 

Electrh.:lt6-0az-Chautfaga Central (Jnstallatlon et Mat6rleS) 

Pompe centrifoge a moleur 6lectrique: 3 p . Pli caeh. 7400 -
Eleetrode: 4 lot. Publique 1600 -
Pilea ıecbeı: 1200 p. .. 

Hablllcment - Chaussuras - Tlssus - Culrs 
---..-~-·--

Toile Americaine, id. pour linceul, euuic• PH cacb. 
main , taie d'oreiller ete. pour hôp. 
Cerrabpafa, Haaeki et ZcynepkAmil 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterl• 
-- --=-..;=-=---~ 

Macbine a eerire nıarque Mcreedea : 32 p. Gre a are 

Tran•port - chergement • d6chargament --- --~ -~----..-.;;;_ __ _ 
Transport etacierie troncı d'arbreı: 1319 p. Gr6 a are 

Dlvers 

Zinc No. 6: 100 t. (uh. cb. P. 150) 
,, ,, 8: 70 t. 

Laine pour matelaa 
Materiel pour fabrication voitures a ha-

rita : 20 lotı 
Tuyeaux en fer pour eau 
Repar. tenteı : 7 p. 
Cbambre a air et pneux 
Machine·compre11eur : 1 p. 
Graffıte : 2 t. 
Lunettes pour aviateurs: 50 p. 
Ba1eule automatique: 1 p. 
Sable pour beton: 460U m3- pierre cal

caire : 4500 m3 

Pli each. 

n 
Gre iı. gre 

n 

Publique 
Gre a gre 
Publique 

,, 
Gre a gre 

Gre iı ırre 

Publique 

' 879 92 

ao~nfl -
21000 -

700 -

2607 68 
4750 -
1300 -
2000 -
2500 -

Cailloux de riviere : 2600 m3 ,, le m3 1 40 

Provıslona 

Riz: 15 t. - bleı conca11es: 14 t. raisios Gre a gre 
seeı : 3 t. - ael. 1200 k. 

Avoioe: 84 t. Publique 
,, 200 t. Pli cacb. 

Hu ile d'olivH: 14 t. Gre a gre 
Avoitı•: 170 t. Pli oacb. 

B) Adjudications a la surenchere 

Vio: 230 litres · barilı : ~ p. • dame
jeanoe : 5 p. 

Gre a ıro 

3 üncti sayfadan devam 

-t620 -
10500 -

[9520 -

lsanhul Lıvazın Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
170 ton yulaf alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

14/3/939 sah &ünü ıaat 15 te Tophanede İstanbul Levazım 

55"ı -
120 -

lere Exp. Ch. de feı Etat Haydarpaşa 14·J..39 1.> -
Com. Ach Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 16-3-39 14 -
Com. Ach. Comm. Gend. Gcdikpaşa lJ..3-39 11 -

665 99 Com. Perm. Municip. fst. 13-3-39 15 -

Com. Acb. Miniıt. Def. Nat. Ank. 2-3-39 1 l -

90 - Com. Ach. Mil. Bursa 7.J..'l9 10 -

22~0 - Com. Aeh. Dir.Gb.Fabr. Milit. Ank. 17-3-39 16 -
1575 - n " 17-3-39 14 -

Com. Ach. Comm. Milit. Fındıklı 2-3·J9 11 -

" " 2-3-39 ıo 30 

l03 50 Dir. Ecole Agr. Bornova 13-3-39 15 -
Cont Ach l r.t. Aok 3-~-3~ 10 -
Vilayet lzmir 13-3-39 11 -

31fi 25 Com. Ach. Miniat. Def. Nat. Ank. 12-~-39 11 -
97 50 Com.Aeh.Oir.Gen.Fab.Mil. Ank. 3-3-39 14 -

150- Com. Ach. Min . Def. Nat. Ank. 6-3-39 15 -
187 50 Mun. Ank. 17-3-39 10 30 
580 - 4~me Exp. Ch. de fer Etat Kay1eri 9-3-39 15 -

273 - n ,, 
" 

9-J..39 14 30 

Com. Acb. Div. Vize 2-J..39 
• 

361 50 Com. Ach. Int. lzmir 13-3 39 15 -
787 50 n ,, 13-3-39 16 -
567 - Com. i\cb. Mil. Bursa 9-3-39 15 -
714 - Com. Acb. lnt. Tophane 14-3-39 15 -

Dir. Principale Monop. lzmir 2-41-39 15 -

Amirliği Satınaluıa Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 9520 
lira ilk temmatı 714 liradır. Şartname ve nümunesi Ko. da 

görülür. İsteklilerin• kı:ınur.i vesikalarıle beraber tekJif mek· 
tvpluını 1haieı:ıaatilJden bir saat evvel Ko. ı:aa vermeleri. 

Müteahhitlerin 

s h 28.2.939 

Zeytin yağı 'e rocrcımek (Ç n k. Ms • • vlc. S. A. K.) Jtlt 
• Karı.ık odun (K:ıy eri Orman Müd.) No. 976. 
Yün çorap ve eldiven (M. ~ • V .) No. 976. 
Çanak. liman daire i mş. (ÇanaK. Nafa Müd.) No. 976. 
Gümrük iskelesi tamiri (Sınop Denizb:&nk Şuh.) No. 976. 
Dıvar sıva ve badanaları y p. (M. M. V.) No. 976. 
Perçin çivisi, pul toka v. ıı. (M. M. V.) No. 976. 
Harici kundura (Tophane Lvz.) No. 977. 
Sr!deyağı (lzmır lise ve orta ok.) No. 978. 
Lastık diunu o kayışı (D. D. Y } No. 939. 
Arpa ve kuru ot (Urfa Tümeı ı No. 961. 
Pamuk, şilte, yorgan çarşafı, gömlek, şapka v. s. (O.O. y.I 
Kııot:ır ve tcsİ!lah Nafı V ek. i . Ele trik İş.) No. 965· 
Elbiselik kumnş (jandr. Gen. Komut. Ank. S . A. K.t No· 
Varta m rka elektrık levazım Is • Beled.) No. 966. 
Yonca deneme istasyo unda yap. ınş. (K yseri Nafıa Miid 
Kasımpuşa b;ıllc h ... mawı t .. mıri (İet. Beled.) No. 967. 
Motörlü nakil asıtnl rı içın yedek parça ist. Beled.) No· 
Tazyık düşurme aleti (Ank. Beled.) No. 967. 
Su saatı yedek parçaları (Ank. Bel d.) No. 967. 
Biiy la yatak (A k. f, brik ar) No. 967. 
Şoıe irş. (İst. Beled) No. 987. 
Tretuvar yap. (İst. Beled.) No. 967. 
• Ş p çuvalı (Ank. Bel d.) No. 967. 
• Muhielif eşya (İst. Defter} l'lo. 967. 
Motorin (Deı ız. Lvz.ı No. 957. 
Mendil (M. M. V.) No. 937. 
Pirınç Ank. Lvz) No. 969. 
Sülfal d'alomin (Ank. Beled.) No. 969. 
Garaj tıantr. lında yap. elektrık tesısııtı (İzmir Beled.) filo-
• Saç levha (İzmir Beled.) No. 970. . 
Kana liz"syon işı Sıvns Nkek lisesi Müd.) No. 972. 
* Must oc.: bidon (İzmır İnhisarlar Müd.) No. 973. 
Telefon t .. is tı (Dıyarbakır N fıa Müd.) No. 974. 
İç ve dış otomobıl l"stıgı (Tophane Lu.) No. 977. 
M bruti ç..ıdır (J ndr. Gen. Kt'mut. Ank.) No. 979. 
Matbu evrak (Gümrük Muhafaza Gen. Komut. İst.) No. 9 
Kaldırım v duvar tamiri (İ..t. Beled) No. 977. 
İlaç (Siv s V deri er Oir · k.) No. 979. 
Kız liıesi bioasındn yap. t m rat (İıt. Kt7. Lisesi S.A.I<·) 
Matbu evrak ve defter (lıt. Beled.) No. 979. 
S tndelya, çorap, bardak, çatal, sürahi v. 

No. 979. 
Hatıl iz.gara tahtası çivi v. s. (İst. Beled.) No. 979. 

Memento des 

Huile d'olivu et lentılles (Plııee Forte Çanakkale) No. 
ıı: Bois melange (Dir. Forets Kayseri) No. 971). 
Cbauıısettes et gants en laine (Min. Def. Nat.) No. 9711• 
Conıtr. batisse Prefecture port Çanakkale (Dir. Tr. Pı.ı 

No. 976. 
Repar. echelle Douane (Den zbank Suc. Sinop) No 976· 
Enduit et badigeonna •e mur (:\lin. Def. Nat.) No. 916. 
Rivets, rondellee, boucles ete. ( n ,, " ) No. 976. 
Chaussures exter. (lnt. To,>bane) No. 976. 
Beurre (Lyeee Ecole Second. lzmır) No. 978. 
Courreie en eaoutchouc pour dynamo (Ch. Fer Etat) N 
Orgt! et foin (Div. Urfa) No. 961. 
M:ıteia1 .-u coton, drapı de lıt, ehemises, chapeaux et 

Etat) No. 964. 
Baaculcs et instal. (Dir. Gen. Eıectr. İ t.) No. 965. 
Etoffe pour bnbits (Command. Gen. Gen!I. Ank.) No. 
Materiel eleetr. ıuarque Varta ('Vlunicip. lıot) No. 966. 
Constı. a Station Esrai Tr~fl (Dir. Tr •. Pub. Kayseri) 
Repar. bain pub. Kasımpnfa (Municip. ı.t.) No. 967. 
Repar. pave et mur ,, ,, No. 967. 
Pıeces recbaoge pour moyenı tranıport a moteur (rd 

No 967. 
lnıi.ruments de depression (Muoicip. Ank.) No. 967. 
Compteurs d"eau (Municip. Ack) No. 967. 
Coussin:s a billes (Fab. Mil.) No. 9ö7. 
Can!tr. chauasee (Municip. lst.) No. 967. 
Coostr tr.,t.toir ( ,, ,, J No. 967. 
• Sac d 'al un (Municip. Ank.) No. 967. 
• Diveu objets (Deftcrdarat lst) No. 967. 
Motorine (lnt. Marit.) No. 937. 
Maucboira (Min. Def. Nat.) No. 007. 
Riz (lat. Ank.) No. 969. 
Sulfat• d'alumine (Municip. Ank.) No. 969. 
lnstall. el~ctr. a la Centrale .garage (Munieip. İzmir) N 
• Tôle en plaque (Munibip. lzmir) No. 970. 
Trav. eanali1ation (Dir. Lycee garçona Sivu) No. 972· 
Inıtall. telephonique (Dır. Tr. Pub. Dıyarbakır) No. 97 
Ch mbre a air et pneux pour auto (Int. Tophane) No· 
Teotes tÔnique (Com. Ach. Comınand. Gen. Gendr. A 
lmprimeı (Cem. Acb. Commaod. Gen. Surveil Douao 1 
Mccicament (Dir. Viterinaire Sivas} No. 979. 
Rep. bat lyeee jeunea fille• (Oir. Lycee jeuaes fılleı 1 
lmpressioo de rcgistreı (Muııucip. Ist.) No. 979. 
Chaise1, ehaussettes, carafes, verre1 ete. (Vil. Zon1ruld 
Plancbe, grille ete. (Municip. Iat.) No. 979. 


