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Bu gün rul.larımız.dan Tiirk milleti

nin büyük yası sızıyor. Gönüllerimiz bir 

aene evvel bu günün doğurduğu ıztırap 

güneti ile siyahlara bürünmÜflÜr. Kalp· 

lerimize hıçkırıklar dolduran bu ı:ünü 

yine hıçkırıklar içinde] yafıyoruz. Çünkü 

ATAMIZIN hayali ıönüllerden, gözlerden 
kalplerimize uruç etmiştir . 

Ona en ebedi rabıtaml7. kalplerimiz

den yapılan çerçeve içinde hayalini ebe
dileflirmektir. 

Bir sene evvel bu gün şark iÜneşi nur 
yerine zülmet saçarak doğmuştu. O tark 

güneşi ki Türk ellerinden her sabah ilk 

uyanışın müjdelerini getirirdi.. O güneş 

ki, Anadolunun her tarafına yalnız tesirini 

saçar; feyiz ve kemali AtatUrke bırakırdı .. 
İşte o güneş, bir aene evvel bugün nur
suz, zalim ve uğursuz hüzmelerile yurdu· 

muza kasvet çöktüren, milletimize zülmet 

saçan bir kisve ile doğarak bağrımızı yak
tı. Yüreğimiz dağlandı. 

Türkün matemi geçen aene bu güne 

kadar yoktu . 

Türk matem nedir bilmezdi. Çünkü' 

Türkün büyüğü, başbuğu yoktu. Onun 
kalbinde bir iman;yeri tutan yalnız bir 

hayratı vardı. 

Türk ona bağlı id~ Fakat o bayrağı Tür· 

kün kalbine yerleştiren, onu onun eline 

vereu, onu serbadlara ulatbran Türkün 

aziz ATASI idi. 

İtte aziz ATA TÜRK; alsancağa bürün

müş olarak Türkün kalbinde ve imanında 

yer almı,tır. 

Türk bu gün ba,ını mukadderata eğ

mif, büyük ve ebedi şefinin manevi hu

zurunda gözyaflarını döküyor. Bu yaşla
rın her katraaında Türk milletinin samim 

ruhundan kopmuf takdir ve muhabbet 

zerreleri yüzüyor .. 

Türkün Ulu Önderinin aziz hayalini 

ıslatan bu göz yaşları bir milletin ve bir 
yurdun ebedi ~efine ebedi kay11aktır. Her 

sene bugün ve her aene devamlı olarak 

akacak olan bu göz yaşları istikbalin 

bütün varlığına bir hitabe olacak ve E
BEDi ŞEFİMİZİ ebedileştirmekle beraber 

ona olan merbutiyetimizi her sene bir 

kat daha takviye edecektir. 

ATA TÜRKÜN dehasını, onun büyüklük 

ve yüksekliğini her gün ve her vesile ile 

anmakta ve takdir etmekteyiz. O, sağ 

iken bir varlıktı. Ondan ilham ve enerji 

ah yorduk. 

Onun maddiyatı aramızdan göçtükten 

sonra, onun daima manevi huzuru ile kar

tı kartıya kaldık ve bu aziz huzurun kar· 
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Bizim, cihan nazarında en büyük kuvvet ve 
kudretimiz, yeni tekil ve mahiyetimizdir· 

ATATÜRK 

MANEVi . HUZURUNDA EGiLELiM 

AN.D 
1 

And içtik Atam gitmeğe gösterdiğin iz-:len 
gölgen tutacaktır bizi her gün elimizden. 

Çiynenmeyecek göklere yükselftiğin ülkü 
ta arşa çıkardın yaralanmış koca mülkü. 

Bir ay gibi yurdun sönük ufkunda belirdin 
öldün denemez, tarıihe sen dip diri girdin. 

Gülşense vatan sen onu buldundu harabe 
bir gün olacaktır Anıtın Türklüğe kabe. 

Kalplerde yerin kabre kadar bil k i sıcaktır 
' içle

0

rden adın h~şre kadar çıkmayacaktır. 

Yok işte bu gün sendeki nur ayda. güneşte 
on beş yıla sığdırmış idin yüz yılı işte . 

Ölsen bile, göçsen bile, sussan ebediyen 
ismin bize, şanın bize en car.lı hediyen. 

Parlar o -adın, her yanı birden gece sarsa 
kalpler sana bir lahd eğer ahret sana darsa. 

And içtik, evet, gitmeğe gösterdiğin izden 
ruhun tutacaktır bizi her gün elimizden. 

EDiP AYEL 

şısında her gün baş ve boyun eğmekte
yiz. 

O , ölmemiştir. O , manen yafıyor ve 

ebediyetin timsali olarak yaşayacaktır. o~ 

nun maddiyatından aldıtımı:ı. ilhamı ar• 

tık onun maneviyatından alıyoruz. ATA~ 

TÜRK, Türkiyenin söııımez ateşi, kararmaz: 

güneşi ve ölmez varhğ'ıdır. 

Dünya milletlerini kendiaine hayran 

bırakan , dostu ağlatan, düfma:u ürküten A

TA TÜRKÜN, maddi ölümü Türk milletine 
sarsılmaz bir iman bırakmışlar. Ooun mil-

lete mirası bu imanın inanı içindedir. O 

öldükten sonra gönlümüzde, kalbimizde 

daha çok yükselmiş ve ululaşmışbr. 

Gerçi hepimizin kalbi yaralanmştır, hepi

mizin içinde devası olmayan bir sızı be
lirmiştir. 

Onun aramızdan ayrılıfl bizi babasız 

bırakmıştır . Fakat iman eder ve İnamrız 

ki, o içimizde claima vardır ve eserle
rine ittiba ile biz daima ona yakınız., 

ondan ayrılmış olamayız. 
Geçen sene bugün dokuzu bet geçe .... 

ne elemli zaman mefhumu • Ne ha~in 

bir hareketsi7lik izi karşısında ızdıraplartıl 

bunalmıştık. Hepimiz şaşkın ve yeisin 
ezici darbeleri altında inlemiştik. . · · 

Bir kara haher . . BüUln milleti ağl~n 

simsiyah bir haber, bütün bir varhtı zül-, 
metlerle çerçeveleyen bu haber Dolma-
bahçevi ah ve enin ile doldurmuş ve ta· 

şan ızdırap dalgaları bütün yurdu gözyaşına 
boğmu~tu . 

O kimdi? Niçin ağlayorduk? 

O, Türkün kendisi idi, milletin ken.: 

disi idi. O, yurdun timsali idi. Onu biz. 
kendimize her şey yapmıştık.. Biz de. 
mek, o demekti .. Ona kemalin mertebei 
kısvası diyorduk. O, bizi kendi mertebesine 
ulaştırmak işliyordu . İşte bundan dolayı 
hem Ona hem eserine iman ettik. O, ara· 

mızdan maddeten göçtü. İşte bu sebeple 

onun maddiyatına ağlıyoruz .. Ona her se· 

ne bugün ruhumuzun yasını sunacatız, 

Onu her sene bugün gözyaşlarımızla ana· 
cağız. Çüukü o ı.rtık kalbimizde gömül
müştür. Gözyaşlarımız kalbimize akacak 

ve onun hayali kalbimizin derinliklerinde 
aucnk gözyaşlarımızla revnakdar olacak
tır . 

O, manen yaşıyor ve daima ya.şıya· 
caktır. 

Onun kurduiu Cumhuriyet ve ibda 

ettiği rejim Onun aziz hayali ile birlikte 
Tür't cı illetine daima mefkure ve iman 

kuvveti v~recektir. Onun ese.riııi yiı.ıe 

Onun yarı vefakarı ve mesai arkadaşı BÜ

YÜK İNÖNÜ takip ve idare etmekle Türk 
milleti zeval bulmaı: saadetlere ve bah· 
tıyarlı klara kavuşacaktır. 

L. A. KENBER 

Büyük muvaffakıyetler kıymetli analann 
yetiştirdikleri güzide evlatlar sayesinde olmuı-
tur. ATATÜRK 
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MOnakasa ve Müzaye_d_e_le_r __ L_is_te_s_i __ 
Cinsi Şekli Muhm· bed. T emtnat Mdracaat yeri Gün Saat 

~ Münakasalar 
lnıa•t, Tamirat, Nafta işleri, M•lzeme, H•rit• 

Bandırma • Manyas yelunda Ergili ahpp aç. eks. 762 07 57 20 Balıkesir Vil. 20-11-39 15 -

klSpribü int-
lat. Komut. SAK. Fındıklı 24-11-39 10 -Hamam tamiri paı;. 1247 10 94 -

Rumelihiaar P. T. T. binası tamiri (94rt. kapalı z, 21405 16 1605 39 İıt. P.T.T. Mlid. 29-11-39 15 30 

107 krt-) (temd) 
Muıiki Muallim Mektebi Mü•. Ank. !4-ll-39 15 -Mektep binası tamiri paz. 788 69 

illçar, Klinik v• ispençiyari alAt, Hastahane Lvz. 
-~~----..-... ------------

Dit malzemeıi: 54 kalem paz. 2800 - 420 -
lıaç: 27 kalem ,, 19000 - 2430 -

M. M. V. SAK. 18-11-39 11 
17·11-39 11 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) -
Bir vatlık telefuaken tebia cihazlarına mab- paı:. 

ıuı bir takım aemer yap. 
Fincaa 2 No: 780000 ad. paz. 19500 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. --Battaniye: 600 ad. paz. 
K~ .. le: 6 t. ,, 
Çama91rlak bez: 1000000 m . (prt. 10,~0 L.) ,, m. O 23 

Matbaa itleri -Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Aluminyum klğıdı: 4000() tabaka (temd.) paz. 
Defatir ve evrakı matbua: 48 kalem (temd.) aç. eke 
Defatir ve evrakı matbua: 41 kalem 1820 -

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Mutamba H•h, v. s. 
Kitap etajeri kapalı z. 7110 -

, 

Mahrukat, Benzin, Makine yaljlan v. a. 

GOrgen fırın odunu: 779 t. 
Mazot: 30 t. (temd.) 
Pis ru: 50 t. - . 
M Uteferrik 

Muhtelif demir ıaz berusu, mantonu, T. ıi 
v. s : 13 kalem · 

Pamuk çorap ipliti: 15228 k. 
Buharlı silindir alit ve yedeklerile: 10 ad. 

(fart. 42.5 in.) 
Tahta amİ>alaj aandıtı: 1350 ad. 
Zımpara tap: 50 tak. 
Muhtelif ·banla: '"16 kalem (temd ) 
T opofraf aletleri: 6 kalem 

kapalı z. 

kapalı :ı. 

aç. eks. 

kapalı ı:. 
paz. 

aç. ekı. 
paz. 

aç. ekı. 

9581 70 
3000 -
3660 -

726 62 

19491 84 

1840 -
2900 -

3.191 -

" " 

l.t. Komut. SAK. Fındıklı 18·11·39 10 ·-

1462 50 PTT Lvz. Mld. Ank. ve lıt. 5-12-'39 16 -

361 65 Yetilkay Han Aktar. Ambarı Direk. 16-11-39 11 -
8.12 50 Tephane Lvz. SAK. 11-11-39 11 -

25500 - M. M. V. SAK. 17-11-39 1L -

İnhisarlar U. MOd. 20-11-39 l6 -
fatanbul Vakıflar Mftd. 25-11-39 11 

121 50 > > 25-tl-39 11 -

53.l 25 Ank. Dil Tarih-Cotrafya FakOlteai ~8-11-39 15 -
Direk. 

707 63 Ş.limiye Aık. SAK. 27-11-39 15 -
225- Jst. Jand. SAK. Taksim Ayazpafa 16-11-~ 15 -
274 50 O.O. Y. Haydarpafa 27-11·39 15 -

54 50 D. D. Y. 9 uncu İtletme Sirkeci 16-l 1-39 15 -

1461 89 tat. Jandr. SAK Takıim Ayazp•f& 1-12·39 15 -
Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 27-11-39 16 -

138- İıt. Janılr. SAK Taksim• Ayazpaıada 25-11 39 il -
217 50 İnhisarlar U. Müd. 27-11-39 14 -

" 
,, 21-11-39 16 -

254 25 Teknik Okulu SAK 27-11-39 14 -
Bilye: 475 a"d.-iki nevi ditli: 30 ad. 
Çimento.kare: 50000 ad. " 

256.5-650 - 192,38-48,7:> Ankara Beled. 11-11-39 il -
,, 3806 25 

paz. k. 2 35 Yün Ç9rap ipliti: 27,5 t. (J&rt. 325 kr) 
Eter takımı: 300:iÔO, ad.· ,, 150 ,, ,, beh. 85 -
Erz•k; Z•hfre, et, Sebze v.s. 

K. ot: 13 •t. . • . . -
Saltuo! 6,~ t. 
Pilivhk pirinç: 7,5 t. 
K. üıı:lm: 5,5 t. 
Ispanak: ~ t.-pra .. : ~8 t.-lahana: 26 t. 
Arap ıabuna: 3 t. 
K. fasulye: 240 t. 
Makarna: 240 t. 
Ispanak: 3.1 t.•lahana: 13 t. 
Ekmek: 4,5-5 t. 
K. ot: 1530 t. 
K. faıulya: 100 t. (temi.) 

B. M U 7 a y • d e 1 • r 

Merkep, d.ıtı ve kıaratı 

• • 

aç. ekı. k o 14 

" 
k o 37 50 

" 
k o 24 50 

,, k o 20 
,, 4160 -

" 
630-

kapalı :ı. k o 15 
,, k o 17 

paz. 
aç. eke. 
paz, 54450 -
,, 

MUNAKASALAR 
inşaat -Tamirat-Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Bandırma Manyas yolu üzerinde Ergili ahıap köprüsü 

açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Tamirat keılf bedeli 762 lira 7 kuruıtur. 
Muvakkat teminatı 57 lira20 kuruıtur. 
Nafıa müdürlüfünden alacalı ehliyet veıikaıını ibraz 

etmeleri· 
Dosyası daimi encümende ve nafıa müdürlüfünde 

görülebilir· 
ihalesi 20.11 919 tarihine müıadif pazartesi günü saat 15 

de vilayette daimi encümen odasında yapılacaktır. Talip
lerin mezkür aün ve saatte vesika ve teminatlarlle müraca • 
atları ilin olunur-

latanbul P.T.T. Mtidürlüfünden: 

1.11.839 çarp•ba saat 15 te kapalı zarf usulile ekıilt•esi mu· 
karrer Rumelihiıarı P.T.T. merkez 'binaaı inpah için toplanan ko· 
misyona, ketif ,.ve:ıartnameleri da .. ilinde müracaat eden olmaılıfın • 
dan kanunun 40 ıncı maideıi mucibince bu it yeniden Ye kapalı 
zarf usalile eluiltmeye konulmuthar. Eluiltme 29.11.939 çarpmba 
pat 15,30 ~a B. Postahane binuı birinci katta P.T. T. Müdürlüjii 

292 97 O.D.Y. Haydarpaıa 
8'M)2 50 M. M. V. SAK. 
4500 - > > 

117 - Bolu Alay SAK. 
18.1 - :t ., ,, 

" ,, ,, 
85- " ,, ,, 

312 - İzmir Ln. SAK. 
47 25 inhiıarlar U. MOd. 

2700 - İst. Komut. SAK. Fındıklı 
3060 - ,, ,, > 

365 62 
T ephane Lvz. SAK. 
Ank. Hukuk Fakültesi Direk. 

.C083 75 Lüleburıaz Ask. SAK. 
979 - Çerlu Kor SAK. 

- -Aak. lleled. 

27-11-39 10 30 
17-11·39 15 -
17-11-39 il -

tı-11-39 il -
11-11-39 10 30 
11-11-39 10 -
11-11-39 11 30 
23-11-39 15 -
27-11-39 16 30 
29-11-39 10 30 
25-11-39 10 -
11-11-39 11 30 
17-1l-3U 15 -
l&-11-39 
4-12-39 15 -

odasında teplanauk Alım Satım Komisyonunıla yapılacaktır. 
Ketif bedeli 21405 lira 16 karuf, muvakkat teminat 1605 lira 

39 kuruttur. 
iateklilerin mukavele, ek•Utme, ltayındırlık itleri ıenel, buıuai ve 

feaaJ f&rtnameleri, proje keşif h•liauile buna mlteferri diter nrakı 107 
kurut mukabilinde almak ye muvakkat teminatını yatırmak üzere 
çalııma rGnlerinıle mezkur müılürlük idari kalem levazım kıımına, 
eksiltme saatinden ltir saat evveline kadar en az 15,000 liralık bu 
ite benzer it yapbtına dair iılarelerinden almıı oldutu veıikalara 
İstinaden lıtanbul Villyetinden eksiltme taribinden en az ıekiz ailn 
evvel ahnm ış ehliyet ve 939 ıeaesine aid Ticaret Odası Yeaikaıı ve 
muvakkat teminat makbuzu veya baaka teminat mektublarını havi 
kanunun tarifine göre hazırlanıaıt mektublarını ııözü a-eçen komi.
yon batkanhfına makbn mukabilinde tevdi etmeleri, 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane_!!z. 
M. M. V ekaleU Satmalma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 2800 lira olan 54 kalem diımalzemeai 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıtı }8.11.939 cumartesi 
günü ıaat 11 dedir. Kati teminatı 420 lira olup ıartnamesi 
Komisyonda •örülur. Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. Sa. 
Al. Ko.da bulunmaları· 

•*• Hepsine tahmin edilen fiyatı 19.()()() lira olan 27 ka
lem ilaç pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 17·11 939 cu
ma ırünü ıaat 11 dedir- Kati teminatı 2430 lira olup ıartna
mesi Komisyonda görülür. Taliplerin muayyen vekille M. M, 
V · Satmalma Komisyonunda bulunmaları. 

-- ·--

==== 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
ihale günü talibi çıkmıyan muhabere alayında me\'cut 

nümunesine göre bir vatlık Telefunken • telıiz cihazların• 
mabsuı bir takım semer pazarlıkla yaptırılacaktır. Münak•
saaına 18.11.39 cumartesi günü saat onda baılanılacak .,e 
ayni günde ihalesi yapılacaktır· İsteklilerin belli gün ve ıaat· 
le fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri• 

Ankara P.T.T. Levazım Müdürlüğünden: 
Milteabbid nam ve hesabına eksiltmeye konup talibi çıkm•Y' 11 

78 bin aded 2 No. lu fincan pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedel 19500 muvakkat teminat 1462.5 lira olup P'' 

zarlık 5.12.39 sah gün6 saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum fdl• 
dürlük binaeındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin tartları atrenmek üzere her gün Ankarada P . T. f. 
Levazım İstanbulda P. T. T. Levazım Ayniyat şube müdürlüklerine 
ve pazarlığa iştirak için 4'e mezkur gün ve saatte o komiıyoıı• 
müracaatları. 

---------'· Mensucat -Elbise -Kundura -Çamaşır v. s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 
6 bin kilo kadar kösele alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltınesi 1 

ikinciteşrin 939 cumartesi günü ıaat 11 dedir. İsteklilerin 832 lir' 
50 kurut ilk teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Y eıilköy Ha va Aktarma Ambarı Direktörlüğünden : 
Mdhlrlü nümunesi cinı ve nefasetinde olmak üzere 6()') ,d•~ 

battaniye pazarlık.la satın alınacaktır. 
İhaleei 16 11.939 perşembe gdnü saat 1 J de Y etllköy t{sf' 

Akt~rma ambarı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. (C 

lıteklilerin tartname ve nümuneyi görmek fizere her gaıı t 
pazarlıta gireceklerin mezkur l'Ünde 367 lira 65 kuruş muvalı~' 
temiaatlarile Komiıyonumu:ıa möracaatleri rica olunur. 

Millt Müdafaa Vekaleti Satına ima Komisyonundan : . ~ 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 23 kuruş olan bir ı:nılf pi 

metre çamaşırlık bez pazarlıkla münakasaya kenulmuştur. ifı•~r 
17.11.939 cuma gtlnü saat l l dedir. Kati teminatı 25,50fl liradır· ~ 
saf v.e ıartnamesi on bi~ buçuk liraya Ankarada M. M. V. Satın'~"
Kemııyouundan alınır. isteklilerin kanunun emrettiği belgeleri•~ 
le saatimle Ankarada M.M.V. Satınalma Komisyonuna relm~ 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah v.s. -
Ankara Dil ve Tarih· Coğrafya Fakültesi 

Direktörlüğünden 

28.11.939 sah rünü saat 15 te Ankarada Mektepler Muhatc~, 
cilitinde toplanacak eksiltme komisyonunda 7110 lira mubaltl!JI .
bedeli kitap etajerlerinin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılJO' 
tır. 1 ·r..t' Eksiltme fartnamcsi ve teferruatı Mektepler muhasebecı ıs· ( 
yatırılacak bet lira bedel mukabilinde Fakülte Hesap Memurlııf 
dan alınır. 

Muvakkat teminat 533 lira 25 kuruştur. -e' 
lıteklilerin teklif mektuplannı muvakkat teminat ve fartıı•b.,ı 

de yazılı nıikalarla birlikte ayni gün ve saat 14 e kadar rıJ•" 
mukabilinde komisyona vermeleri. _ ______/ 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
~--------~~~~--~~~~·~--~· ~ 

40 bin tabaka alümınyum katıdı almacaktır. Bak : İnbisatl•' 
M11d. ilanlarına. 

--~~~----~~--~_______,/ 
Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. ,, 

30 . ~ 
ton mazot alınacaktır. Bak : lıt. Jandarma SAK. ili11 

• * • 
f 

50 ton pis gaz alınacaktır. Bak: D. O. Y. ilini~ 

MUtıferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme Umurtı 
Müdürlüğünden : ı.1~'' 

6.11.939 tarihinde açık eksilme usulile mübayaası ),ı~ 
rer iken talip çıkmaması dolayısile geri kalan 13 u*~ 
muhtelif demir gaz borusu, manıonu. T. si vesaire ayııl 1~ 1 
yeniden münakasaya çıkarılmııllr. Muhammen bedeli ıul 
lira ve mvvakkat teminatı 5450 kuruıtur· Münakasa bl~ 
939 perıembe günü saat 15 de Sirkecide 9. İıletıııe t11' 
aında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır• Şartn" 
parasız olarak Komisyondan verilmektedir. 

Ankara Belediyesinden: ıte 
Otobüs idaresine lüzumu olan muhtelif 475 bilye tı.Jf ~ 

adet iki nevi diıli ayrı ayrı açık eksiltmeye konulrtıllJz,# 
Bilyamn muhammen bedeli 2565 lira teminatı l 

liradır. 
Ditlilerin muhammen bedeli 650 lira ilk teminııt• / 

liradır. ,iiıJfj 
Şartnamesini ve listelerini görmek istlyenler~· .. e~,_,t 

kalemine ve isteklilerin de 11•11 .39 cumartesi gunu 
de belediye encümenine mü:acaatları. s/' 

* • . d '"'' Tahta ambalaj sandıjı alınacaktır.Bak: lstanbul Jan ş 
ilinlarına. 

., . .,,,! ••• . M~d ı • 
16 kalem band alınacaktır. Bak: inhisarlar U. u · / 

o' "1' * * * 
16 kalem topotraf aletleri alınacaktır· Bak : Te~nı 

SAK. ilialarına. 



' J 

M ü t e a h h 1 t 1 er 1 n Takvimi 
Cumarteıi 11 .11.009 

Taburu Satınalma Komisyonundan: Muhtelif masalar ve sıralar (Aak. Dil Tarill ve Co~afya Fakültesi) 
No 1222 

Tutarı Muv. te. ihale T. S. Şekli 
lira lira krş. 

567000 70875 4793 75 27.11.39 15 kapalı 

Linyit k8mürü (Tekirdat Ttimeni) No 1213 
Pavyon in9. (lst. Komut.) No 12~8 f- 31.X.939 tarihinde talip zuh•r ebne•iti•dil• 18 llale111 

muhtelif bandaııın eksiltmesi rarlllen lüzum fizerine 10 ıla temdit 
edilmiştir. 175000 5250 393 75 

Elbise ve kuket manto ve bere (GümrGk Muh. Gen. Komut.) 

~ 20000 20000 1500 -

1~ _lede 1 inci J. alayının 1.11.39 tarihinden 31.8.340 aonu 
"-tt ~11•cı bulunan yukarıda yazılı 3 kalem erzakların hiza 

tdtilen ıünde Çanakkalede J. ikincıi tabur kararglhı•dıı 
•

11 
•1a aatınalma komisyenunda eksiltmeıi yapılacakbr. 

~· •e teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar ko
~ •-.ı edilmit bulunacaktır. 
\ dllıeler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 

'f &arfları sahibi tarafından temhir edilmi' olacalıtır. 

s::.~ Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan : 
._

1 
oıiktarları yazılı kuru fasnlyalara kapalı zarfla eksilt

)'tılı lb çıkmadıtından pazarlıkları 21.11.939 aalı günü hizala· 
)'ıı l ••atlerde Çanakkaledıe Mst. Mvk. Satınalma Komiıyo· 
~1 •caldır. Taliblerin ilk teminatlarile ve Ticaret Odaııada 

"~larına dair veaikalarile beraber belli saatte komisyona 
ı. 

~e 
Miktarı Tutarı ilk teminatı 

kilo lira lira kr. İhale ıaati 

~ı 4~,000 6300 .t72 50 10 

~-b· 
40,600 5684 426 30 10,30 

ır 53,200 8848 654 60 11 

l>tntz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
Beher kilosunun ilk teminatı 

Cinıi Kiloıu tahmini fiyatı lira krt• 
:•p.nak 2700 7,00 
~bana 1400 6 00 
Pıraıa 2000 s' oo 
tl~ bakla 1600 7: 00 

.. azotu 400 7,00 
~rbuoya faaulyaıı 400 10,00 
"tkıa kabağı 450 5,50 
Ç.ıı faaulya 800 9,00 
A.yfekad.ın faıulya 2000 I0,00 
~ırınızı domateı 700 5,00 
p •ıe bamya 300 8,00 
•Uıcan 650 7 00 

S.ıça 400 ıs' oo 
Patates 3200 7

1

00 
'turu aotan 2500 1:00 
'tereviz 500 7,00 

109 52 

20000 
Cinı, miktar, beher kilolarının muhammen bedeli ve ilk 

-. Yukarıda yazalı ceman 20 bin kilo yaş sebzenin 24 ikinci· 
ihine raılıyan cuma günü ıaat 14,30 da açık eksiltme 

' ı : ı yapı!acaktır. 
"teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veaaikle birlikte Ka· 

~bulunan komiıyona belli ıün ve ıaatte müracaatleri. 

~~\ıl Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan 
~ Lahana 
~ Kilo 
S} 8000 Rumeli ciheti için 
r,~ 5000 Anadolu ,, n 

lt.1l•da miktarı yazılı ıspanak ve lahananın pazarhkla eksilt· 
i...89 cumartesi günü saat 11,30 da Tophanede istanbul 

1. UJt lllirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Anadolu ci
"\ ~7 teıninatı 40 lira 69 kuru,, Rumeli cihetinin ilk teminatı 

kuruıtur. Jıteklilerin belli ıaatte komisyona gelmeleri. 
• • • ~) 

•t1 ve un alınacaktır. Bak : Çanak. J. 1 ci Alayı SAK. 

:buı Jandarma Satmalma Komisyonundan : 
~ l t ,939 günlemeciode yapılan açık eksiltmesine iıtekli gel· 

,O()o : 30,000,, kilo mazotun eksiltmesi 16.11.939 pertem
'-tt 15 e talik olunmuftur. Ekıiltme Takıim -Ayazpatada 

\ P.tıntaka Komutanlıtı binası içindeki komisyonumuzda 
~, .... 
~~ ~u~ 1ııin kilo mazotun tahmin edilen bedeli iç bin lira 
~: ş_ llııııatı ikiyüz yirmi bet liradır. 

1~ rt katıdı ve nümune komisyonda her gün görülebilir ve 
i, ~arasız alınabilir. 

t,t klilerin iıtanbul Levazım Amirliti Muhasebeciliti vez
~ ~'•cakları ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mek· 

. '•her mezkur günün muayyen ıaatinde Ko•isyonumuza 
. (9340) 

~) -ı-st-an-b-ul_D_e-ft-er-da-r-hg_m_d-an-: ---

No ım 
Un (Sarıkamıt Aık. SAK.) No 1224 
Ambar İnf. (Seyhan Pamuk tretme Çiftliti Müd.) No 1224 
• Biaa ankuları (Ank. Belecl.) No 1224 . 

il - Eliıiltme 21.Xl.939 aah gün\l ıaat 18 da Kabatatta !An· 
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır.(938T) 

• •• 
Silihtar yeni kazan dairesi binası ikmaline ait işlerin yap. (lst. E-

lektrik Tramvay ve Tinel itletmeleri U. N.ü41.J No 1224 
Patates ve k. ıotan (Kütahya Ask. SAK.) No 1227 
Dağliç e~i tlt (AıiU Tıp itleri U. Mild.) No 1228 
Krkek ve Kız ayakka~ı (Aak. Yikaek Ziraat Enstitüsü Rek.) No 1'!28) 
Malzeme depoH inf. (M.M. V.) No 1230 
Koyun eti (lzmir Emruı Sariye Hastanesi Ba,tabipliti) No 1230 
Koltuk ve ıandalya (lıt. Komut.) No 1232 
Paldum tokası bakır çiYi toka v . s. (Tophane Lvz.) No 12!13 · 
iç ve dış otomobil laatiti (Tophane Ln.) Mo 1234 
Mınder kılıfı (M.M. V .) No 1234 
Börülce (Çanak. Mıt. Mvk. SAK.) No 1234 

Devamı 4 ncl sayfa.la 

Ziraat Vekaleti Satmalma Komisyonundan 
"~ ton arMnikiyetii ıut, 50 ton ıuvayn fürt yetili "Uranya,,, 

20 ton auenikiyetii raaaas, 100 ton karbolineum n 75() adet adi 
ıarl pülnrizatartl 1atın alınacaktır. 

1 - 50 ton araenikiyetii ıut, 50 ton ıuvayn flırt y .. ili ''Urao
ya,., 20 ton auenikiyetii rauaı, 100 ton karbolineum Ye 7ö0 adet 
adi ıırt pülYarizetlSrtl kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

ı - ArHnikiyetii ıuiun beher t.!>nunun muhammen bedeli 3~0 
lira, ıunyn fürt yetili curaoya»nm 550 lira, arM1likiyetii raaıaam 
350 lira, karbolineumun 200 lira ve pülverizatörlerin beher aıledi
nin 16 lira41ır. 

3 - Anenikiyetii ıuduo muvakkat teminatı "1312,~,, fUY&YD 
fürt Y•tilinin "2062,5,, arHnikiyetii ruaaaın "5251,, karbolineumun 
"1500,. Ye pülverizat~rlerin "900,, liradır. 

M1lnftkua müddeti 23.10.939 dan itibaren "45,,· iündilr . 
ArHnikiyetii ıut, fUY&yn fürt ye,ili ve araenikiyeti raaaaıın 

münakaıaaı 7.12.939 tarihine müıadif pertembe fiinü .,.. kar9olin•· 
umla adi ıırt pulveri:ıatörlerinin münakaaası 8.12.939 tarihine mü
aadif cuma ıünü aaat 15 te Ziraat' Vekaleti binasında ıatın alma 
komiıyonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekileti 1atın alma komiı
yonundan istan9ul ve izmirde ziraat müılürlüklerinden paraaız ola
rak verilir. 

6 - Bu ment ve malzeme ayrı ayrı vey• tdptao hir talip uh· 
desine ihale edilebilir. 

7 - Bu ite taliplerin muvakkat teminat mektupları veya mak
bu:ıtları ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikaları ve teklif mektuplarını havi kapfık nrflarını mGnakaaaaı 

r ' saatinden bir saat ~oceye kadar komisyona vermeleri ve saat on· 
be,te komisyonda hazar bulunmalnı. 

(86.5-4) 3 - 4 

Çanakkale Jandarma Birinc1 • Alay ~ Salmalma -
Komisyonundan : 

Cinıı Kilo Tatarı Muv. te. İhafe tarihi saatı şekli 
lira lira krş. 

------ -- - - -'- - - ---
Ekmeklik un 567000 70875 4793 75 27. 11.39 15 kapalı 
Sadayatı 20000 20000 1500 - ,, ,, ,, 

1 - Çanakkalede Birinci J. /' !ayının 1.11.939 tarihinden 31 .8.940 
sonuna kadar on aylık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı .2 kalem er· 
zakların hizasında gösterilen günlerde Çanakkalede J. ikinci Tabur 
kararrihında teıekkül eden satınalma komisyonunda eksiltmesi ya
pıl•caktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ibale iÜoÜ saat 14 de kadar 
Komiıyena teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler paraaız olarak komisyondan• tedarik edilebilir. 
4 - iç ve dıt z~rfları sahibi tarafından temhir edilmiş olacak-

(9152) 1-4 tar. 

TGimik Okulu Satmalma Komisyonu Reisliğinden: 
· Talamin fiyatı Tutan 

Ci ı· ıi Adet lira lira kr. 

- ----- ---- - -- --- - -
Zei11 T eodolit M. Tipi 1 72.5 725 ()() 

,, ,, 111 Tipi 1 1700 1700 00 
Zei11 ! ivo B. Tipi daireli 1 290 290 oo 

" 
,, daireaiz 1 250 250 00 

" Teletc-p 1 320 320 00 

Zeisa 1\ ivelman miraaı 3 35 105 00 
----

3390 00 

1 - 27.X.939 tarihinde talip zuhur etmeditioden ekailtmui ya· 
pılamayan (40,000) tabaka aluminyum kiğ'ıdı ekıUtmeai (il) rGn 
temdit edilmittir. 

il - eksiltme !O.Xl.939 pazarteıi gftafi ıaat 16 da Kal.ataıta 
Lenzım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacatı 
illn olunur. (9386) 

••• 
1- Şartname ve nilmuneıi mucibine• 2.X.9.19 tarihinde kapalı 

zarfla ihale olunamıyan 10 milyon adet bira tit .. i kap•ll yMldea 
paurlıkla eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kurut ı. ... blle • 
9ln lira muvakkat teminati 1~ liradır. 

Dl - Pazarlık 16.XU~39 pertembe ıGatl ıut 14 d• Kaltatqia 
Lnazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonanda · yapılacak
tır. 

iV - Şartnameler her ıfto Levazım Şu9Hi YHneıi•dea H fzmlr 
A•kara Batmüdürlüklerindeo 130 kuru' mukabilinde alı .. bilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin •dilen rlo Ye ıaatt• •/0 T,~ 
ıttnnme paralarile birlikte yukarda adı ıeçen komi17011a r•lmeler 
ilb olunur. (1693) 4-4 

• • • 
1 - Şartname ve mfifre•at llıtesl mucibince 11 kale• ya•p 

ıöndilrme levazımı pazarlıkla satın alıoacakbr. 
11 - Paza!'hk 17.Xl.939 cuma günft aaat 14 de Kal.atqta J...e. 

vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Kemiıyenunda yapıla•ktır. 
111 - Şartnameler her glin sözft reçen Şub.ılen para .. z alınaltlllr. 
iV - isteklilerin pazarhk için tayin edilen rh ve saatte ' /, 7,5 

glvenme paralarile birlikte mezkür Komiıyona relmeleri na. el .. 
•ur. (9048) 3-.t 

Cinsi Miktarı 

Reçi•a 4000 kır. 
Kaha çivili ka· 1500 met : 

• • • 
M•ham
••n B. 
Lira Kr. 

2200 00 

% 1.~ 
Temi•atı 
Lira Kr. Gl•tl Şekli Saati 

1~ 00 20.Xl.38 paıt. 15 

yı' rapit ıif 
l•ce ,., ,, ,, 1500 met. : 4075 50 ~ M 27 ,, ,, ,, 16 

1 - Şartname ve meveut n•111uneleri mucibince yukarcla yazılt
iki. kalem malzeme bizalarında yazılı iÜn ve saatlerde paıtarlıkla •· 
tın alı•acaktır. 

il - Mullammen bedelleri, muvakkat teminatları yulıtaria yası· 
lıiır. , 

111 - Şartname ve numuneler her filD söal ıe~ .. ş .. ı...ı.. ,.. 
raıız alınabilir. . 

iV - lateklilerin pazarlık için tayi• edile. pn ve aaatlerie X 
7 ,5 pve••e paralarile birlikte me:ııktlr Komiıyona ıelmeleri illa 
olu.ar. (IHU) 2-4 

-------- -·· · ·JO~ 

·DEVLET ·DEMiRY,OLLARI VE Lİ~ANLARI 
·:: İSLETME 6ENEL DiREKTÖBLüGünr.F.N 

Muhammen bedeli 3660 lira olan 50000 Kt. Piı~ gu 27.11.9.19 
pazartesi ıünü ıaat (15) on be,te Haydarpatada Gar biaua dahilin• 
deki komisyon tarafından kapalı zarf uıulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 274 lira 50 kurutluk muvakkat te· 
minat kanunun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları· 
nı aynı iÜD saat ( 14) on dörde kadar Komisyon Reiılitine verme• 
leri lazımdır. 

Bu işe ait ,artnameler Komisyondan parasız olarak iatıtılaıak· 
tadır. (9374) 1-4 

• • • 
Muhammen bedeli 4000 lira olan lokomotif kazan H lıtuu 

borularını kaldırmak için sapan ve bantlar 1. 12.939 cuma ıBnl aat 
( 15) on ltetle Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tara· 
fından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin 300 liralık muvakkat temiHt, ka
nunun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi aarflarını ay•• 
gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reialiğine Hr•eleri lhı•• · 
iır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak ılafdıl· 

'~ıı 'f-da Hacı Osman bayırında Küçük koru denilen milli 
~ 42'ıo metre murabbaı arazi üç sene miiddetle kiraya ve· 
li trc •çık artbrmaya konulmuftur. Senelilr muhammen ki'-:5 lira olup 11ç ay faııla ile dört taksitte ve petin alına· 
lld t 27.11.939 pazartesi günü saat 14 te milll emlak mü· 

Ee; ildat Yıldızda bulunan okulumuz iht:yacı olan yukarıda cins 
ve mi .• !arı ile tahmin bedeli yazılı 6 kalem Topoğrafya aletleri ve 
tefıemı. tı t•rlnamesi mucibince 27.11.9:~9 tarihine rastlayan Pazar· 
teıi g:i:.ü saat 14 de Yükıek Mühen41is mektebinde toplanacak olan 
Komi ;y mumuzda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmu' 
tur. lı ~ teminat 254 lira 2:; kuru,tur. Şartnameyi görmek ve ilk 
teminat yatırmak isteyenlerin eksiltmeden bir iÜn evveline kadar 
okulu r. ıza ve ekıiltme günü de Gümütsuyunda Yüksek Mühendis 

maktadır. (U025) ı-4 

••• 

~ t lllütetekkil komiıyonda yapılacaktı. Taliplerin 115 lı.u-
lı•altkat teminatla komisyona müracaatları. (9341) 

, nbuı Jandarma Satmalma Komisyonundan : 
~ i~~Ulıtıelif eb'atta bin üç yüz elli adet tahta ambalaj san· 

J 1'-citepin 939 cumartesi günü saat on birde Taksim • Ayaz· 
•ııdarma Mıntaka Komutanlıtı binası içindeki Komisyo· ftlt eksiltme ile satın alınacaktır. ı 

~ ~ •lıoıin edilen bedel bin sekiz yüz kark lira olup ilk te .. 
, otuz sekiz liradır. 

t '-· Ş.,t kltıdı her fiin Komisyonda rörülebilir ve paruız a· 

. h~teklileria İstanbul Levazım Amirliği muhaaebeciliti vez
\ ,."-~•klan ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mek• 'IE,Q, fiinün muayyen aaatinde Komisyona relmeleri, 

(9346) 1- 4 

mekttbioe gelmeleri ilan' olunur. (9375) 1- 4 -
Üsküdar Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1 LAN 
Oıküdarda Selmanata mahallesinde Hakimiyeti Milliye caddesinde 

14 numarada mükim Kilimya namı diger Narİniülün sağ tarafında 
feci nmf tulani ile be!aber teleyyünü ılimati arau tesbit edilerek 
işbu sinir ve akıl haatalıtı baaebile kendi i'ini kendisi rörmekten 
ve eyiyi kötüyü tefrikten aciz bulunduğu ve binaen aleıh kendiıi•e 
vaıi tayini lazı!Dgelditi bilmuayene •ulaşılmış olduğunılan mezburenin 
umur ve huıusatını tetvir ~toıek üzre bemtiresinin kızı Dikranulıu· 
nin•numaileyha Kilinyaya vasi nasp ve tayinine 28.10.939 tarihinde 
mahkemece karar verilmi' oldutundan bu bapta it!razı olanların 
on fÜD zarfında 939/120 doıya numaraailıe Üsküdar ikinci Sulh Hu· 
k•k mahkemesine mirac:aatları ilin ohnwr. 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve milıdarı a .. tıda yuıh • 
1 ve 2 No. lu liıteler muhteviyata çam tomruk ve azma•lar ayrı 
ayrı ihale edilmek üzere 24. l 1.1939 tarihinde cuma giln1l nat 15,lp 
da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binaaıoda ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yaı:ıh muv~kkat 
teminRt ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı pa 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reislitine vermeleri lazımdır. · 

Şartnameler 511 kuruşa Ankara, Eıkişehir, lzmir ve Haydarpa· 
fa veznelerinde satılmaktatır. (9'206) 2-.t 
Liste Malzemenin ismi Metre mik'abı Muvakkat teminat 

No. Muhammen bedeli 

1 

2 

Çam tomruk 
takriben 5071,599 m3 
muadili 11700 adet 
Çam .azmanı 

takriben 2377 m3 
muadili 5300 adet 

Lira K. 

35 00 

43 ()() 

Lira K. 

i 

ıoı2s ao 
• i 

6.360 55 . 
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Medicamenta: 27 lota ,, 19000 - 2430 - ,, > 17-11-39 11 
Electrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materlel) 

Fab. selle pr. leı appareils S.F. Telefunlten Gre a gre Com. Ach. Comm. Mil. ltt. F11nhJch 18- U-39 10 -
d'un watt. 

Jıolateur No 2: 78000 p. > 19500 -
HabUlemenİ - Chausaures - Tisaus - Cuirs 

14162 50 Dir. Econ. P.T.T. Ank. et lat. 

Couverture en laine: &00 p. Gre a rra 3&7 65 Dir. Hanrar Aviation Yeşilköy 
Cuir: 6 t. ,, 832 50 Com. Acb. lnt. Toptlans 

1~11-39 11 -
11· 11-39 11 -
17-11-39 il -Toile pr. linge: 1000000 m • (c. eh 11,50 L) > Le m. O 23 25500 - Com · Aob. Min. Def. Nat. A:nlt. 

Ameublement pour Habitation et Buraaux-Tapisserie ete. 

Etarere pr. livreı Pli cach 7110 - 53.3 25 Dir. Fac.. Laıue, Hist. Geor. Ank. 28-11-~9 15 -

Travaux ö'lmprimerie • Papeterie 
lmprime.: 48 lotı (aj)- Publique Dir. Vakoufı lat. 2~11-39 11 -

> 41 " 1620 - 121 50 ,, " 2>11·39 11 -
Papier aluminium: 40000 rameı (aj) Gre a gre 
Combustible - Carburant-Huiles 

Boiı eli orme pr. four: 779 t. 
Divera 

Pli cach 

Diff. t~~nx a ru en fer, awı.ebona, T. ete.: Publique 
13 lots 

fil en, cotqg p. cbauısette: 15228 k. 
Cai11es en bois pr. emballage: 1350 p. 
Cylin~rea ,a ~ ava: accaı.: 10 P• 

(uh eli P. ~> 
Pierrea emeriı: 50 p. 
Div. ban4es: 1& lota (aj) 

Pli cach 
Publique 
Gri a rre 

• 

9581 70 

726 62 

19491 &4 
1840 -

2900 -

lnıtr. · tC>pCW'ıııp~ Zeiss: 6 lots Publique 3390 -
Carreaux en clment: 50000 p. ,, 3906 25 
Fil en laiae pr. cliauıaetteı: 27,5 t. (c. eh 325 P) Gre a gre le k. 2 35 
Hamaiı: 300500 p. (cah eh 150 P) ,, la P• 85 -
Couasineti a billes: 475 p.-id· denteıı: 30 p. Publique 2565-650 

Prov1slo ns 

Ble eonca11e: 134 t. (ai) 
> " 82 l> > 

Harieota (börülce): 45,1 t. (aj) 
> > 21 ,9 > • 

Son, ble, orge, foin et paille 
~iz: 100 t. 
Oirnonı: 24 t. 
Avoine: 700 • 
Riz (aj) 

" : 144 t. 
Poiı--cbiche: 150 t. 
Haricets aeu: 244 t. · 
Avoine: 1470 t. 
Macaroniı: 150 t. 
Orre molUle: 30 t. 
Ble c:oneaae: 210 t. 
Savon: 75 t. 
Huile d'olives: 15 t. 
F arlne: 5Si t. 
foin: 3l0,5 t. 
Viande 41e boeuf ı 70 t. 
Riz: 77 t. 
,, 44 ll 

" 44 > 

" 44 > 
loin: 5'° t. 
Farine: '40 t . 
Orre: 500 t. (aj) 
Orre perle: 10 t.-id • mondi: 10 t. (ai) 
Raiıin ıee: 38 t. (aj) 
Maearoniş: 7' t. 

,, mso it. (aj) 
Foin: 13 t. 

Gri a gri 

" > 

.» 

Publique 
Gre a rre 

" 
" > 

Pli cacb 
,, 
" 
" 
" > 

" 
" 
" Gre a fTe 

" Pli cacb 
> 

" 
" 
" 
" Pli eacli 
,, 

Publique 
Gre a rre 

" 
" Publique 

16700 -
10250 -
4510 -
2190 -

680-
26500 -

1200 -
49000 -

39600 -
19500 -
37200 -
88200 -
33750 -

6750 -
32550 -
24750 -
7500 -

59180 -
12420 -

9600 -
23100 -
13200 -
13200 -
13860 -
16500 -

30000 -

le k. O 20 
le k. O 14 

707 63 

54 50 

1461 89 
138-

217 50 

254 25 
292 97 

8962 50 
4500 -

192,38-48,75 

1256 25 
768 75 
338 25 
164 25 

51 -
3975 -

180 -
3675 -
2063 -
1970 -
2535 -
2790 -
5660 -
2532 -

507 -
1442 -
1857 -
5 3-

4209 -
931 50 

ı.f 70 -
1735 50 
990 -
990 -

1039 50 
1237 50 
3188 -
2250 -

284 -
485 -

Savon: 6,5 t. 
Rix pr. pilaf: 7,5 t. 
Raiıin aec: 5,5 t • 
Epinardı: 26 t .·poireau: 26 t.·choux: 26 t. 
Legumeı: 20 t. en 17 lots 

" ,, 
.. o 37,50 
> o 24,5«1 
> o 20 
4160 -

1013 -
641 25 
117 -
183 -

85 -
312 -
109 52 
683 25 
472 50 
426 lO 

" 
141.5 t. 

Hariceta secs: '" t. (aj) 

" 
> 40,6 t. 

" Pli cach 
Gre a rre 
Pli cach 

6300 -
,684 -

Com. Ach. Ecen. Monop. Kabataehe 20-11.39 t6 -

Com. Ach. MU. Selimiye 

9ime Expl. Cli. de fer Etat Sirkeci 

C. A. Cendr. Takıim Aya:ıpaşa 

" " Minia. T rav. Pub. Dep: Matcr .. 

27·11·39 15 -

11-11-39 15 -

1-12·39 15 -
25·11·39 11 -
27-11-39 16 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache '.27-11-39 J.4 -
16 -
14 -
10 30 
15 -
l1 -
11 -

,, ,, 
Com. Acb. Ec · lnien. Gümifıayu 
1 ere Expl. Cb. de fer Etat H. paıa 
C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

" > 
MUDicip. Anlı:. 

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 

" ,, 
" . 
" > 

Com. Ach. Univerıite Jıt. 
> Mil. E.ıiru 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
> 

,, 
,, 

" > 

• 
> 

" 
> 

> 

" Mil. Lüleburgaz 
Corps Armee Çortu 
Mil. Edirne 

• 
" 
" > 

" 
" 
" 
• 

Mil. Isparta 
Oiv. Maniıa 
Mil. Vize 

• , 

" 
" ,, Place Forte Çanakkale 

C. A. Dlv. Buraa-lnt. lıt. et Ank. 
Com · Acb. Mil. Karaltöae 

> Corpı Armee Çorl• 

" 
" 
" > 

• 
" 
" 
" 

" ... 
Place Porte Çanak. 
R~riment Bolu 

" 
" 
" lnt. bmir 

Com. Ach. lnt. Muit. Kaıımpaşa 
,, , 

" 

> 
Place f'orte Çanak. 

:t 

21·11-39 
27-11-39 
27·11·39 
17-11-39 
17·11-39 
11-11-39 

20-11·3' 
20.11-39 
ll·ll-19 
11-11-39 
16·11-39 
17-11·39 
17-11-39 
1~11-89 
20.11-39 
27·11-39 
27.11-39 
21.11.a9 
27-U-39 
28-rt·39 
28-11·39 
28-11-39 
28-J 1-39 
28·11·39 
20:.11-39 
15·11-~9 
22-11-39 
2J.11-39 
23-11-39 
~11-39 

23-11-39 
17-11-39 
27-11·39 
24-11-39 
13-11-39 
4--12-39 
4-12-39 

18-11-39 
11· 11-39 
11·11-39 
11-11-39 
11·11-39 
23-11-39 
24· 11·89 
24-11..39 
21·11·39 
21-U-39 

10 -
11 -
10 -
ll -

ıo -
14 30 
11 -
11 -
11 -
14 30 
15 30 
16 -
10 -
10 30 
15 -
15 30 
16 -
il 30 
10 -
16 -
10 -
11 -
15 -
16 -
11 -
11 -
10 -
15 -
15 -
15 -
10 30 

11 -
10 30 
10 -
11 30 
15 -
14 30 
ıt -
10 -
lt -

AVIS OFFICIELS 
De l'Administration GeneraledesChenıırıf 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
Les traverses en boiı dont les valeurs estimatives, garantie• .~ 

visoireı, eapeces, quantites, date et beure de l'adjudication sont ıPP'' 
quees ci-bas en regard de chaque liste seront achetees separenıent ·ne· 
voie d'adjudication sous pli cachete au local de l' Administrafıon (;e 
rale a Ankara. ce 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre ala Presidt11
01• 

de la Commission le jour de l'adjudication jusqu'a 14 h. 30 leurs ,. 
res, les garanties provisoires indiquees en regard des li~tes et leS ce 
tificab exiges par la loi. 1"' 

Leı cabiers des charges sont distribues gratuitement a Ankar• Re· 
ye Service des Approvisionnements , a Haydarpaşa par le Bureau de 
ception, a lzmir et a Eskişehir par les magasins de l' Administrati0 "' 

No.de Quantite 
liıte Pceı. 

Valeur 
Es p e c es estimative 

par piece 

Ptrs. 
1 36.260 Traverses en betre 185 

Garantie 
provisoire 

Ltqs. 
4604,05 ) 

Date et 

---
2 
3 
4 
5 
6 

33 .250 
84.350 
61.900 
55.265 

pour voie noroıale. 

idem 175 
210 
190 
190 
180 

4159,38 ) " . 
1O106. 7 5 ) Le Mercted• e 
7130,50 ) 22 Noveııı~r 
6500, ıs ) 1939· a p•rt' 

11303,00 ) de 15 h. 30 

7 

8 
9 

10 

ıı 

111.700 

32.700 

13,800 
3.000 

l lJ.000 

ı.ooo 

,, 
" ,, 
" 
T raverses en 320 
sapin pour 
voie normale. 
idem 320 
Travenıes en 
chene pour 
cbangement 
de voie. 550 
Traverses en 500 
ebene pour 
pont. 
idem 660 

4--4 

------------------------------------------------~~ 
(3 üncü sahifeden devam) 

Mühtelif erzak (Vize Ask. SAK.) No 1235 
Sa teaisah (Mırniıa Tümeni) No 1236 
Elektrik tesisatı tamiri (iıt. Komut.) No 1~36 
Gaz yatı (Vize A•k. SAK.) No 1236 

----------------------------------------------------------------~ 
Memento des Fournisseurs 

Samedi 11.11.939 

k•'') 
Divers tables et h .. nc• (Faculte Langue, Hiıt. et Geogr. A11 

No 1222 
Claarbon lignite (Div. Tekirdağ) No 1213 
Conıtr. pavillon (Command. Mil. lst.) No 1223 

S rf/' Habib et casquette., manteaux et bereb (Command. Gen. 11 

Douan. Ist.) No 1223 
Farine (Com· Ach. Mil. Sarıkamış) No 1224 

4 
Constr. hanJ'&r (Dir. Ferme Elevation Coton İl Seyhan) No I~ 
Trav. achhement constr. local chaudiere a Silahtar (Oir. GeJ1· 

Exploit. Electr. Tr et Tunel lst.) No 1224 
Pomme de terre et oignons (Com. Ach. Mil. Kütahya) No l~ttlı•) 
Viande de Datliç et lait (Dir. Cen. deı Aff. Medico·legalu 

Ne 1228 . oJe 
Chau11ureı pr' hommea et filleı (Recteur lnstitut Sup. Agrıt 

Ank.) No 1228 
Conıtr. depôt materiel (Min. Def. Nat.) No 1230 •r) 
Viande de mouton (Med. en cbef Hôp. Malad. Contag. ıııot 

No 1230 
Fauteuİll el chaiıeı (Command. Mil. lıt.) No 1232 
Bouclea de barnaia, clouı en cuivre ete. (lnt. Tophane) No nJ3 
Cbambre i air et pneux (tnt. Tophane) No 1234 
Hou11e pr. matelaı (Min. Def. Nat.) No 1234 
Harieoh (Place Forte Çanak.) No 1234 
Diveraıeı preYiıions (Com. Acb. Mil. Vize) No 1235 
lnstall. eau (Div. Manisa) No 1236 
Repar. inıtall. electr. (Command. Mil. lst.) No 1236 
Petrole (Com. Ach· Mil. Vize) No 1236 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : İsmail 

Basıldığı yeri : Akın Basımevi. İstanbul 
\ 


