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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin esleki Organıdır 

EmlıEIÇET 
tiABE RlıERi 

• 

Maliye Veklletinden : 
1 - Paıarlığa konulaıı İi : Devlet Şurası ve İıtatistik 

U. Müdürlüğü binasının harici ııvalarmın tamiratı. 
2 - Keıif bedeli 1055 liradır. 
3 - Talipler bu iıe ait şartnameyi ve sair evrakı glSr

mek ve izahat almak için Mnliye V ckalet Milli Emlak Mü-

'e.. Y•pllan Zahire 
~ &atıfları 

yasalara gelen rakiplerile muvaze· dürlöğüne müracaat edebilirler. 
neli fi~atlarda bulunması lazım I 4 - Eks~ltme pa~arlık suretiyle yapılacaktır. 

Hnde piyasamıza 476 ton 
it letirihniftir. Yamutaklar 

gelecetı miitalea edilmektedir. ~ - Eksıltme 5 msan 939 pazartesi günü saat 16 da 
Mallarımıun daha ucuza mal edi- Maliye Vekileti Milli Emlik Müdürlüğünde yapılacaktır. 

s.~~b, sertler ve lnzıl-
4 çavdar 3,36-4, san 
i.e~,5, kuruttao ıahlmıt· 

Yapakları 57 kuruttan 

lebilmesi için rekoltelerin arttml- 6 Y t l k kk k -
1
a ırı aca muva at teminata ·çeıi 79 lira 13 

ma11 ve müstahsilin daha ucuza kuruıtur. 
mal yetiftirebilmesi, tsbabınııı te· 
mini icap etmektedir. Almanyada 
tütün aleyhine yapılmakta olan 
propagandalar umumileştiti tak· 
dirde iyi bir tütün müşterimiz o
lan Almanyamn tütünlerimize ahc:ı 
olmaktan uzaklqması ihtimalini 
hahra ıetirenler de vardır. 

~· Dan bir miktar sansar 
ti~' zerdova derisi 54-51 
~ ler 3.50-800, kunduz· 
~uk derileri 440-450 

a satılmııtır. 

""'~ '- 1 Fabrlkalarımız 
~~en itibaren yeni kuru

kalar hakkında lkhaat 'elt Y•pılmıt olan tetkik· 
Gaeredir. Haber aldt-

~ullre Sümerbank tarahn
~Ulllda bir pamuk ipliti 

~•t '1rulacakhr. Ayrıca bi· 
~-ı:t cGruf çimentosu fabri· 
t ,_:;ası takanur etmittir. 

'-.'-. ~kalarımızın teVli edil· 
~-~~ ber ev.eke kurulma· 
• lıl._ laılf olan kimya, mo· 
la&..!~11 ailbre, ıellüloz, ka
~ıo da teaialeri ik· -... 

Almanyaya Oönderllen 
Arpalar 

Alwanyaya arpa ihraç eden 
tüccarlanmız son aylarda Hambur· 
ga gönderdıkleri arpalarm ithalit 
biirolan tarafından fiyatlannda ten· 
zilat yapılmak istenildiğinden do· 
layı zarar göreceklerini ileri sür· 
mütler ve dün bir toplanh yapa· 
rak lkbsat Vekiletine müracaate 
karar vermitlerdir. 

Ankara Borsası 

20-3-939 

ÇEKLER 

Lonclra 
Nevyork 
Par is 
Mil&no 
Cenevre 
Amıtudam 

Berlio 
Brilluel 
Atina 
Sofya 
Praı 
Madrit 
Vartova 
Budapefl• 
Bükref 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

5.93 
126.67 

3.85 
6.655 

28.53 
67.2'2ı5 

50.8.15 
21~ 

t.082.5 
J.56 

Tescil edilmemit 
5.93 

23.96 
24.9675 

O.lM)jO 
2 9078 

34.62 
30.5M 
23.90'l5 

ESHAM ve TAHVILA T 

Sını • Erzurum 19.35 
19a8 % 5 ikramiyeli 
Hazine tahvili 93-

ı Sıyaı Nafıa Mtldirllliilnden : 

~.l.139 da ilıalui mukarrer iken Talip zuhur 
2ı lira keıif bedelli Şarkııla Hllk6met konağı 

"'-a .3.939 çuıamba ,nnll ıaat 15 de Nafıa Mtldilr· 
~da ihale edilmek Uzer• mlnakaıa mtıddeti on 
~, lbr. 
'o ~!~kaıaya i,tirak edebilmek için taliplerin 37 

~"' lllUTakkat teminat vermeleri ve bu iti yapabi-
a .~r Vil&yet makamından almıı oldukları ehliyet , İ.t. 'faz eylemeleri lbımdır. 
~ler kefil evrakuıı her ıtln Nafıa Mldtırlll· 

iv. 

Holu Hava Kurumu Şubesinden : 

10 mnrt 939 tarihine rB!itlıyun cuma giinü saat 15 de 
ıha1esi yapılmak üzere kapalı zarf u5ulıylc ek-ııltmcyc konulau 
ve Cümhuriyet meydanında ycnıdeıı yapılacak olan l'ürk Httva 
Kuıuuıu bmasına talip zuhur etmemi§ olduğundan arttırma ve 
eksiltme kanununun 40 iııcı maddesinin son fıı.:rn ı mucibince 
l l mart 939 taıihindrn itibaren hır ay içinde p zarlık suretile 
talıbıue ihale edilc~eği ve bınanın muhammen bedeli 11989 li
ra 88 kuruı ve muvakkat teminatının 8~9 Jira 2 l kuruştan iba· 
ret olduğu ve bu husu::;taki evrakı görmek isuycııl~ıin Anka· 
rada Tiırk Hava Kurumu Genel Meı kez başkanlığına ve Bulu
da Hava Kurumu ıubesme ınüracatları ilin olunur. 

Eskiıelıir Levazım Amirlığı Satınalma Komisyonuııdann: 

1 - Eskişehıı gaı nizonunda dekovil batu inşasına ibale 
günü kapalı zarfla ekjltmesinde teklif edilen fıyatları galı gö· 
rüldüğtindın 13 mart 939 dan 13 nisau 939 tar ıhıne kadar bır 
ay zufmdıı pazarhkla yaptırılacaktır. İlk pazarlık günlı 'l.7 mart 
939 pllzartısi uat 15 te yapılaca~tır. 

2 - Ke~ıt tıırtnamc ve buna nıüteallık resimler Eski.,e-~ 

hir kor ~atınalma Komh>yonunda h~r gün göriılebilir. 
Ke§if bedeli 17907 hra 36 kuruıtur. Muvaakkıt tewinata 

1344 liradır. 
lsttkliler ihale gününde ehlıyet ve ticaret sanayi 

vesikalariyJe ve teminat makbuzlariyJe komısyonumuza 
leri. 

İzmir Villyeti Daimi Encümenind"'n : 

odaları 

geJme-

1194090 lira 76 kuruş keşif bedelli İzmir Vilayeti tu
ristik yolları inşatına istekli çıkmamıı bulunduğundan 2490 
ıayılı yasa hükümlerine gör• 16 mart 9~g tarihinden itiba
~en bir ay müddetle pazarlıkla •luiltmeye konulmuıtur. 
lıteklilerin pazarlık müddeticin hitamına kadar Viiiyet Dai
mi Encümenınin toplantı günleri olan pazartesi ve perşembe 
günleri saat 9 dan 12 ye kadar mezkur Encümene baş 
vurmaları. 

İzmir Belediyesinden : 

l - İnönü caddesi Bahribaba Parkı önünde, Asanıör· 
de, Karantina poliı karakolundan itibaren 210 metre uzun
luiunda Ana Kanalizuyoıı yaptırılmaıı Bat Mtihendiılikten 
ücretaiz olarak alınacak ketif ve ıartnamcsi vcç.hil~ açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2699 lira olup ihalesi 
4.4.9Jg salı &ünü saat 16 dadır. lıtirak edecekler 2U3 lira· 
hk teminat makbuzu. ile encümene gelirler. 

Gaziantep Vilayet Daiuıi Enciımeniııılen. 
Gaziautep • Maraş yolunue 30-t-üOO 48+ooo inci kilomet

releri arasındaki 26ol lira ii kr. bedeli k.cşıfli şoaa esaslı 
tamiratı ile ayın yolun ss+ooo 58+400 üncü kilometreleri 
arasında yapılacak 5950 hra 80 kuruı bedeli keşıtli ham taş 
ihzarı açık e1uıihmeye konulwuıtur. 

TalıpJerin keıif evrak.ile fenni şartları görmek üzere her 
&im ve münakasaya iştırak için de Mart 939 perşembe günü 
saat !O da bedeli keıfın yüzde 7,5 olao muvakk.at temınatı ha· 
milen Vilayet lnümenine müracaatları ilin olunur. 

* * * Gaziııntep - Maraı yolunun Aksu köprüsü civnrında 
yapılaQak 496 lira 35 kuruş bedeli keşitli iki menfez 15 giln 
müddetle açık eksiltmeye koııuloıuıtur. 

Taliplerin ke§İt evrakile fenni ıartnameyi görmek üzre 
her gün ve münakasaya iştirak içinda 30 Mart 939 perıembe 
gönü eaat 10 da 36 lira 33 kuru~luk muvakkat teminatı hami· 
len Villyet Enoümıninı mQracaatları ilan ohannr. 

Sivas Kültur Direktörlüittnden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş G8kmedresenin çatı Ye dr
yar kaplaması inıaatıdır. Bu işin keşif bedeli 854 lira 34 
kuruştur 

2 - Eksiltme 24.3.939 cuma günü saat 15 de Maarif 
Müdürlüğü odasında Komisyonu mahsus buzuriyle 2490 1ayı· 
lı kanunun 4 üncü maddesinin D. Fıkrası mucibince açık 
eksiltme ile yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye taİip olanların 64 lira muvakkat te
minat vermeleri ve bu işi yapabileceklerine dair ehliyeti 
feoniyeyi haiz olduklarını havi vesika ibraz etmeleri lAıımdır. 

4 - Talipler ke,if evrakını ve buna bağlı evrak veıai· 
reyi her gün Maarif MüdUrlüiUnde görebirler. 

Milli Saraylar Müdürlüğünden : 

l - Dolmabahçe Saray müıtemilitından, Hayreddin 
iskelesi yanında ki binanın çatı tamirah hakkında evvelce 
illn olunup 14 mart 939 sah günti icrası mukarrer bulu
nan açık eksiltmeye kanuni şeraite uygun olarak talib çık· 
mam1ş olduğu cihetle eksiltme on gün müddetle uzatılmıı 
bulunduğundan martın yirmi dördüncü cuma günü saat on 
beıte Dolmababçede Milli Saraylar Müdürlüğü binasında 
yeniden eksiltme yapılacaktır. 

2 - Milli S traylar Müdürlügü kalemine müracaat ede
cek talibler pazardan başka her gün şartname ve ketifna
menin birer suretlerini bedelsiz olarak alabilirler. 

3 - Muvakkat teminat yüz altmış liradır. Bu paranın, 
eksiltmenin yapılacağı vakitten evvel Malsandıiına yatı· 
rılmıı bulunması llz1mdır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanlar Ticaret odasına kayıd· 
lı bulunacaklar ve şimdiye kadar başka yerlerde yaptıklar1 
tamirat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu vesikaları 
göstermek ~uretile eksiltme gUnUnden evvel Milli Saraylar 
Mimarlığından ayrıca alacakları fenni iktidar ıahadetna
mesini ve teminat parası makbuzunn muayyen zamana ka
dar eksiltme heyetine tevdi edeceklerdir. 

!!:ıçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

- 78 Kalem ilaç ve s1hhi malzeme satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 4260 lira .olup ilk teminat mikdarı 319 
lira 50 kuruştur. 

2 - Açık eksiltme 6.4.939 perşembe gllnll ıaat 14 de 
Vekalet Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi ve listesi her gün komisyonda görü• 
lebilir. 

'" 
Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Susuıurluk Belediyeıinden : 

Kasabamız Hidı·o elektı ik tesisatından 7039,60 lira ke· 
tif bedelli maa sıva kanal ve su köşkü ile 3740 lira keşif 
bedelli santral binası inşaatının tamamı 15 gün müddetle 
ayrı ayrı olarak açık ek'siltmiye konmuştur. 

1 - Eksiltme 28.3.939 tarihine raslıyan salı günü saat 
15 te Susugurluk Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

2 - Talihler 2490 numaralı attırma ve ekailtme ka
nunu hükümlerine g<Sre ehliyetini resmi vesaikle ispat 
edecektir. 

3 - Kanal ve su k<Sşkü için keşif bedelinin yüzde yedi 
buçuiuna muadil olmak üzere 528 lira muvakkat teminat 
akçesi yatıracak ve ihale tarihinden itibaren on beı rOn 
zarfında teminat % 15 e çıkarılacakbr. 

Edirne Belediye Riyasetinden : 
Edirne meıbahasına yapılacak olan 71832 lira 61 kuruı 

bedeli keşifh soğuk han deposu ve buz fabrikası 45 glin müd
detle kapalı zart usulile münakasaya çıkarılmıştır. Talihler prt· 
name proje ve kcşiinaıneyi lıtanbul ve Edirne Belediyeıinde 
görebilirler. 

İhale 2S niaım 939 tarihine musadif salı &ünü saat 15 tir. 
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u gün i an olunan üna asalar ve , üza edeler listesi 
Cimi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saa 

----"=c-~~--------~---.--·------------~---.._..----~------------------------------------A)~nakasalar 
!nş at, Tamir~_!, _N_a!l~.-•..__;...,__a_l_z_e_m_e_H_a_r_ıt_ 
Gal.iantep-Maraş yolu arasında şos:e tamiri 
Menfez inş : 2 adet 
Gökmedrese çatı ve dıvar kaplaması inş. 

Şarkışla hükümet konağı tamiratı (temd) 
lzmir Vilayeti turistik yolları inşaatı (temd.) 
Kanalizasyon inş 210 
Manisa Adliye binası inş. (1 kısım) 

Çatı tamiri (temd ) 
Elektrik fabrikasına ilaveten k<Smür mal

:ııemc depolan ve atölye int• 
Mektcb binası İnf. (temd.) 
Ev inşaab: 211 ad. (tart 10 L.) 

Aç. eks. 2663 38 

" 
" 

Paz. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 
Aç. eka. 

Paz. 

496 35 
854 34 
500 -

1194090 76 
2699 -

40000 -

3530 -

28000 -

Hükumet konağı tamiri (temd.) 6000 -
Okul bina,ınıo temel inf. Aç. eks. 680 16 . 

3633 
64-
37 50 

Ga1.iantep Vilayeti 

" " Sivas Kültür Direk 
Sivas Nafıa Müd. 
İzmir Vilayeti 

203 - • İzmir Beled. 
3000 - Manisn Mafıa Müd. 

160 - Milli Saraylar Müd. 
Kırklareli Beled. 

3().3..39 10 -
30~9 10 -
24 3-39 . J5 -
22-3-39 15 -

16-3-39 dan itib. 1 ay 
4-4-39 16 -
5439 16 -

24-3-39 15 -
30-3.Jg 15 -

Mcıliye Vek&leti 14-3-39 dan itlb. 1 ay 
Ank. Küçük evler yapı Koope- 30-3-39 n kadar 

ratifi 
450 -

51 Ol 
Ank. Valiliği 

Ordu Maarif Müd. 
27-3-39 ili -
25-3-39 15 -

lllçlar, Kllnlk ve 1 pençlyart alat, Hastana Lav. - - ---
Sıhhi malzeme ve ilaç : 78 kalem Aç. eks. 4260 - 319 SO M. M. V. SAK. 6-4-39 14 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer (lesi at ve malzemesi) 

Suıugurluk kasabatilnda yap. hidro elek- Aç. eks. 
trik tesisabndan maa sıva kanal ıu 

köşkü ile santral bin&11 inşaata 
Edirne mezbahasıııa yap. ıo~uk hava de- Kapalı z, 71832 61 

posu ve buz fabrikası 
Heybeliada verem sanatoryomu asansör 6000 -

inşaatı işi (şart 30 kr.) (tcıııd.) 

Mensucat, Elbise, R9a, Çama ır v.s. 

Yüz havluıu : 1800 ad. hamam havluıu Aç. eks. 
160 ad. 

Patiska: 14000 m. Kapalı z. m. O 70 
Korucu elbiıesi (ceket ve fotin, panta-

lon, tozluk ka1kct ve muş mba): 121 t k. 

Matbaa 1 lerl - Kırta iye Yazıhane Levazımı 
Kırtasiye malzemesi 

Kereste, Tahta ve alre 

7, 8, 9 ve 10 m. uzunluğunda kestane 
telegraf direği : 3700 adet 

7, 8, 9 ve 10 m. uzunluğunda kestan 
telegraf direği: 1 ıoo adet 

7, 8, 9 ve IO m. uzunluğunda kestane 
te egraf direği : 1200 adet 

Çam direai: l\iO ad. 

~obllya ve bUro efya ı, Mu 
Dolap : 18 ad. 
S.andalya v.s. eşya tamiri 

MUteferrlk 

Şerit de.tere : 1 adet. 

Gaı.i ntep-Maraş yolu arasında. t ihzarı 
Çamaşır yıkama ve ,ıkma makinesi: l ad. 
Yüksek ta.ıyikli buhar kazanı : 1 ad. 
Ambuvatmanlı ve fl .. nçli dökme boru, 

vana ve gömme yangın muıluğu 
Bot rakı şişeleri 
Arazöz makinası : 1 ad. 
Amortisör 8, 14, 18 ve 20 m/m: 4900 m, 

(şart 2 L.) 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 
Pirinç : 59 t. 
Sabun : 4000 k. 
Kuzu eti 5800- 8800 k. 
Kaşar peynir: 2100 k. (temd.) 
Yulaf : 300 t. 

Kapalı z. 775ü 50 

Kapalı z, 10055 -

" 5750 -

" 6800 -

mba-Hah v. • 
Paz. 900 -
Aç. eks. 

Aç. eks. 5956 b6 

" 4150 -
n 185U -

Aç. eks. 3067 17 

Kapalı z. 8500 -
,, 7850 -

Kapalı z, 15930 -
Aç. eks. 1600 -

,, Beb. k. OM 
Paz. 1264 20 
Kapalı z. kil. O 05,95 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş : Heybeliada Verem Sanatoryomu 
asansör inşaatı ışı 

Keşif bedeli 6000 lira 
Muvakkat garanti 450 ,, • 

Heybeliada Verem Sanatoryomu asansör inşaatı iıine 
istekli çıkmadığından eksiltmesi 29.3.939 çarıamba günfi 
ıaat 15,30 ta bırakılmıştır. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mli
dUrlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. istekli
ler şartname, keşif ve buna bağlı diğer evrakı 30 kuruş 
mukabilinde her gün Komisyondan alabilirler. İstekliler cari 
aeneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka teminat mektubile birlikte bu işe benzer en az 
5000 liralık iş yaptığına dair eksiltme tarihinden 8 glin 
evvel İstanbul Vilayetinden almış oldukları ehliyet vesika
larile birlikte belli gün ve ıaatto Komisyona gclmclori. 

528 - Su•ugurluk Belediyesi 

Edirne ve İat. Beled, 

450 - İıt. Sıhhi Mü saeaeler SAK. 

120 75 İst. Sıhhi Mtie11eseler SAK. 

735 - " " Karadeniz Eretli Kaymak. 

581 29 D. D. Y. Haydarpata 

755 - lıt. P. T. T. Müd. 

431 25 
" " 

510 -
" n 

Ordu P. T. T. Şefliti 

67 50 İktisat Vek. Ank. 
17 - Ordu C. Mllddeiumumiliii 

İzmir İncir ve üzüm Tıınm sabt 
Kooperatifleri Birlıği 

~aıiautep Vil. 
311 25 lıt. Sıhhi müesseseler SAK. 
138 75 

" " 230 04 D. D. Y. Haydarpaıa 

Kaaımpa9a İnhisarlar Tuy Ambarı 
Niade Auk. ve lst. Beled. 
Tiirkkutu Genel Direk ... Ank. 

1195 - Vize Tüm SAK. 
120 - Lüleburgaz Tüm SAK. 
330 - Edirne Maarıf Müd. 
9! 8ı Aıık. Lvz. SAK. d 

1338 75 Karacabey Meri not Y eti,tirme 
Çiftlifıi Müd. 

23-3-39 15 -

25-4-39 15 -

29-3-39 15 30 

5-4-39 14 30 

5-4-39 15 -
24-3-39 a kadar 

7-4-39 15 30 

5-4-39 15 -

54-39 15 30 

5-4-39 16 -

23-3-39 15 -

22-3-39 10 -
23-3-.iU 15 -

- -
30-3-39 10 -

5-4-39 16 -
5--1-3Q 16 -
6-4-39 ıo ao 

31-3-39 a ]{adar 
30-J·3Y 14 -

3-4-30 15 -

13-4-39 16 -J 

25-3-39 10 -
30-J-39 15 -
~-39 

5-4-39 15 -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Bolu Orta Ormnn Okulu Direktörlüğünden : 
l - Okul için n§ağcda cıns ve ıniktaıı ve muhammen be 

delleri, teminntlnrı yazılı altı pnrtide eşya ve aire ayrı ayrı ve 
açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - lhalc yeri Okul Direktörlüğüdür. 
J - llıale güııü 4 nisan 1939 salı günü saat 1) te Okul. 

Direktörlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacakcır. 
4 - liıı İ§lere girmt:k ioti1enler her parti hiznlarındaki ilk 

teminatlarını 3 nisan 939 pazartesi günü akşamına kadar okul· 
dan ıılacakları resmi bir teskere ile liolu Orman Mes·uı Mu· 
hasiblığinin Ziraat Bankasındaki hesabına yatırılacaktır. (Ko· 
misyon teminat alnııyacaktır). 

5 - Talihlerin elleruıde Ticaret Odaıı veııknları olması 
ıarttır. 

6 - Bu işlere aid §artname ve nümuneleri görmek isti
yenler hergüo öğleden evvel Okul Direktörlüğüne mürar.aat 
edebilirler. 

1 TANBUL 

icar t ve Zahire Borsa~ 
20.3.939 

Fi ti r 
CiNSi 

Buğd. yumuşak 

,, ıerl 

,, kızılca 

Aş ğı 

Kr Pa. 
Yukarı 
Kr.Pa. 

5 32;5- -
5 12,5- -
5 12,5- -

Arpa fop Samıun 
,, Anadol dökme - -

Cavdar a J6 4-
Afyon lrnb 
Susam 
Peynir beyaz 
Keten tohumu 
c~viz içi 

31 7 32 14 

Kuşyemi çuvallı 
Fındık içi 
Tıftik çengelli 

,, rnal 
z. yağl yemeklik 

Butday 
On 
Kepek • 
Arpa 
Yapak 
Çndar 
Kuşyemı 

B. peynir 
Mı11r 

Tiftik 
Z. yağı 

Kepek 
B. peynir 
Tiftik 
Yapak 
iç ceviz 
K. eniz 
Tilki 
Sansar 

O lan 

O iden 

Y apnk Karaköse 57 -
,, Trakya oı, Flatıar 

Mısır beyaz 
,, sarı 

Zerdeva deriıi 
Tilki 
Kunduz 
Sansar 
Posruk 

" 
n 

" 
" 

4 22,5 - -
5400-5500-
350- 800-

1490- - -
29 O-:ST00-
440-450 -

Butday : Liverpul 
n Şikago 
,, Vioipek 

Arpa Aover• 
Mısır : Loodra 
Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburg 

" L. 

Mikt rı 

Parti Cim!li 

1 Yerli patiska 1500 M. 

flk 
Teminata 

Lira 1(. 
70 50 

140 eni 
2 Yataklık keten bez 300 M. 

110 eni 
3 Sakarya pamuğu 600 K. 
4 Battaniye Hereke 60 A. 
5 Talebe karyolası 60 A. 
6 Talebe yatak dolabı 60 A. 
Talebe ders sıraıuı 50 A. 
Talebe oturma sırası 100 A. 

15 00 

22 50 
63 oo 
58 00 

114 oo 
. • .oıı 
lııtaııbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve ikıiltm~ Koıııı•Y 

Heybelinda ve
0

rem sanatoryomununa lazım olan 14.~ 
patıskn kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ,J 

1 - Eksiltme 5.4.939 çarşamba iilnü sa t 15 d Ç•I 
Sihhut ve içtimai Muavenet Mildürlütil biııaS1nda kurulu ~ 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat - beher metre patiska için 70 
3 - ~uvak&iat garanti - 735 liradır. . ·Jt 
4 - istekliler tartnameyi hergün Kamisyoııdan alabılı f 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 

11 
yılı kanunda yazıh belgeler ve bu i•e yeter muvakkat ga'1\ 
buz veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarırıı Iİ 
atinden bir aat evvel makbu.z mukabili Komisyona verı:o' 

• * • Heybeliada Verem Sanatoryoınu için 1800 yiiı 
ile 160 hamam havlusu açık eksiltmeye konulmuıtur. ,J• 

Eskiltme 5.4.939 Çarşamba a-ünü saat 14,30 dn Ç•~ 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Mıidüriüğü binasında kurulu 1' 

tıı1 
l\luhammen fiyat : Yüz havlu u için 65 kurut 

da yapılacaklar. 

Hamam h~vlusu,, 275 " 
!'1uvakkat garanti : 120 lira 75 kuruttur. ~ı 
istekliler şartname ve ııümuneleri her gün Komisyo" 

bilirler. İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vc•ikaıil~ 
yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yoter muvakkat gtı ~ 
buz veya banka mektubu ile bir!ikte belli iÜn ve saatte 

1 

na ielmeleri. 

Karadepiz: Ereğli KaymakamlıtıDdan : 

Karadeniz Erefıll köyleri koruculan icin (ceket, parıl'! 
luk ve kasket) 121 takım elbise, fotin, muıamba ııhn8!~ 
liblerjn nümune ve son tekliflerini 24.3.939 cuma güııil 
göndermeleri ilin olunur. 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Hal• ~· 
İktı t VekAletinden : 

VekAletimiz Törkofis reiıliii ilo ihracat kaot 
için 18 det dolap pa2aı-lıkla aatın alınacaktır. ıl 

ı - Dolapların muhammen bedeli 900 lir• 0 

vakkat teminat para ı 67 lira 50 lturuıtur. 
2 - Pazarlık 22.3.939 tarihine tesadüf eden dl 

günü saat 10 da Vekalet Satınalma KomisyoıııJll 
lacaktır. pi 

3 - Taliplerin bu hususta izahat almak, ı•rt, 
resimleri görmek üzere LeTaıım Müdürlüğüne oıUt 
illn olunur. 

• • • cıl 
Karyola dolap ve sıra alınacaktır : Bak mens\J 

nundı BGlu Orta Ornıan Ok lu Direk. ilanını. 



~ Mftnakaı Gazoteıl 

~ ----------------------------~ 
~tleri _Kırtasiye Yazıhane Levazımı muhammen b delle bir arazöz ınnkina 1 ınüba) atm : kapalı zarı 

usuli} !e rıhiltmdye konulmuştur. 

~.~uhtelif uyiktarlarda kırtasiye malzemesi alınacaktır 2 - Eksiltme 30.3.939 tarihine müc:ndif per embe günii 
• D. Y. llAnlarına. saat on dörtte ·iğde Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirftk edeeeklerin bedeli muhammenin 
~akı· -- yüzde yedi buçuğu oi hf'tinde teminat vermesi mecbm idir. İha-
~-Boşaltma-Yüklehne leyi müteakip t min t akçesi yüzde 15 e baliğ edilect'ktir. 

A. 4 - Şartnamesi İstanbul ve Ankara belediyelerine gönde-
l tıkara Levaıını Amirliği Satrnalma Komisyonundan : rilıniştir. 
~ ....... Ankara toprak ofisinden alınacak 1000 ton buğdayın İsteklilerin şartnamesini görmek belediyemize ve mezkur 
~~ y erıcilik limited şirketinin değirmenine nakliyesi pazar· belediyelere müracaatları iltı.n olunur. 

2 tpıI~caktır. • 
1 Q 

8 
....... faliplerin pey akçeleriyle hirlikte 24.3.939 cuma 

l•lııı,1'a~ ll d~ Ankara Lv. am1rliği satm alma komisyonunda 
erı. 

Benzin, Makina yağları v. s. 
.\ık ·-

'rt Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
l Komisyonundan : 

. ~kh~in dilen bedeli 2,000 lira olan 80 ton kok kömü· 
~011 rı Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma Ko
t ihaıl.ınca . 4 nisan 939 sah günü saat 15 te açık eksiltme 

~ltjUr, ~ t~ılecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
hlı lıplcrin muvakkat teminat olan 150 lira ve 2490 
' 'takat nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkftr gün 

t, ."' . .. ı 
"-Omısyona muracaat arı. 

1 
Devlet HavayolJarı Umum Müdürlüğünden: 

ila 2~ idaremiz için açık eksiltme ile 10 000 kilo n•oıör ya· 
2....., kilo gres yağı alınac!lkur. 

~dnrı·· Açık eksiltme 4.4.939 salı giinü saat 11 de Umum 
~ Uk hına ında toplanan Komisyonda icra eJilec.,k.tir. 

( "c;' Muvakkat teminat 330 lira olup bu parayı nakit ola
'tııitellıek isteyenlerin Ziraat bıınkasındaki 3667 sayılı hesabı 

Türkkuşu Genel Direktörliiğünden : 
8, 14, 18 \'e 20 m/m kutrunda ceman 4900 metre amor

tisör mübayaası kapalı zarf asulile ek~ıltmeye konu1mustur. 
Muhammen bedeli cif Ankara 7850 liradır. Şaı tnaınesi 2 

lira bedel mukabilinde verilir . 
Eksiltme 3.4.939 tarihine rutlıyan paznrlt> i gunü aat 

15 te Türkkuşu iP.vazı ııı bürosunda yapılacaktır. İstekliler o 
gün ek iltme Hnatinden hır snat cvvclme kadar usulu daire· 
sinde kapatılnıış zarfJarını makbuz mukabilinde Türkkueu lr
vazım bürosunda teslım etmelidırler. Postada vukua gelecek 
gecikmeler kabul olunmaz. 

• • • 
600 .k.ilo pamuk alınacaktır. Bak: Mensucat sütununda 

Bolu Orta Orman Okulu Direk. ilanına. 

i!!!!!!!SP.~~~~~~~~~~·N!"'·~~~3.l~:ii>.J~~·~~'M 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Tümen birlikleri ihtiyacı olan 13500 kilo sabun kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 5400 ve ilk 
teminatı 405 liradır. İhalesi 27.3.939 pazartesi saat 10 da 
tümen binasındaki komisyonda yapılacaktır. isteklilerin 
vesika ve teminatlarile birlikte zarflarını ihale saatinden 4 Yatırmaları 14zımdır. 

Ctiıı':'": Talipler idari ve fenni şartnamelerle 
11dareaaizden ücretsiz olarak alabilirler. 

mukavele su- bir saat evvel komisyona vermeleri. 

S !5eJimiye Askeri Satınalma Komicyonunı.lan : 
t 1~~tniye Tümen Birlikleri için 24 mart 939 cuma gıın11 
k t( ile ev,afı dahiliııde 16000 kilo çamaşır od.unu pazarlık 
tdi~ tuı ile salın alınacaktır. İsteklilerin pazarlık, için tn

d~ti l'~ 8Un ve aantte kati teminat pnralarile birlikte Selimi· 
~n Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 

il ~t a: - ' 

t ferrik 

na\ Ankara Belediyesinden : 
'lsıç~~cr müdürlüğü için alınacak 900 adet yol aka .. ya 
t.fuh@un müJdetle açık eksiltmiye konulmuştur. 
~lu a11.ıuıen bedeli 900 Jiradır. 

. ş,r~akkat teminat 67,50 liradır. 
ltıe \t 

11".tnesini görmek i tiyeıılerin her gün yazı işleı i ka· 
t ~·t\c~ 1 le~filerin de 4.4.939 salı günü Eaat 10,30 ta Bele· 

Unıenıne müracaathm. 

'~~· ır in . . 
ı, cır ve Ü:zfim Tarım • atı§ Kooptratifleri Birli~itıden: 

• lt~tı
1

~1 
l htalaıın kavisler ini biçnıek için 70 · 80 santimetre 

l~'ıtı al) bir §rrit deMtere makinesine ihliynç vardır. Alaka-
' Q ~i(i •.rağaçmrfa e ki Aydın Bira fabrıkasındaki ş nıp şu-

dürlUğüne müracaat etmeleri rica olunur. 

1) 
1.q 

9 
vlet DP.miryoHarı (~l,,tme U. Müdürlüğünden: 

t ~·· 39 da eksiltmes\ yapılacağı ilan edilen 8 muhtelit 
0
Ptünün satın alınmasından sarfınazar edilmiştir. 

l.4.
94 

İnhisarlar litanbul Baımüdürlüğünden : 
r-~~tı 9 tarihinden itibaren boş rakı şişeleri satın nlm
~ııp ;· Ellerinde idare monogramını hnvi hnş rakı şişeei 

e ~ İda a ~trnak istiyr.nler mevcutlarını 31.3.9~9 akşamına 
Ol11.h tenın Kaaımpa§ada kt\in Tuz ambarına getirmeleri 

~ur. 

~t ı 
~ tt o . . 
~llh eınıryolları ve Limanları lıletme U. İdaresınden 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
İıtanbul Komutanlı ı Birlikleri için evsaf ve şeraiti 

dahilinde satln alınacak olan 100 kilo çayın pazarlığı 23 
mart 939 perşembe günü saat 15,30 da yapılacaktır. İstek
lilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satm
alma Komisyonuna gelmeleri. 

Edirne Maarif Müdürlüğünden : 
Muvakkat teminat 

Cinsi Azı Çogu Tahmin edilen bedel Miktarı 

Kuzu eti 5800 8800 50 kuruş 330 lira 
Eoirnedeki y tılı orta okulların nisan ve mayıs 939 

ayları zarfındakı kuzu eti ihtiyaçları l5.3.939 tarihinden 
itib~ren 30.3.939 perşembe günü saat 15 e kadar açık ek
siltmeye konulmuştur. lstekliıerin 2490 sayılı kanun hüküm
lerine göre teminatlarını yatırarak bildirilen saatte Edirne 
Maarif Müdürlügüııue toplanacak Komisyona gelmeleri ve 
ıartnamesini görmek isteyenlerin de her gün Lise Direk
törlüillne baş vurmaları ilan olunur. 

Viz Tümen S tın lma Komisyouund n : 

Tüm birlikl ri için 15 ton pirinç 22.d.939 gtinü paıar· 
!ıkla satın alınacaktır. İsteklilerin belli günde Vize de Tüm 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

• * * Vize tümene bağlı birlikler için 59 ton pirmç kapalı zarfta 
tekrar eksiltmeye konulmu§lur. Eksillmesi 13.4.939 günü saat 
16 da yapılacaktır. 

Tahmin bedeh 15930 lira ılk teminatı 1195 liradır. 1s 
teklilerm teklif mektuplarım saat 15 e kadar Vıze'de Ko. na 
vermeleri. 

Ankara Lv.z. Amirliği SatınaJm Komisyonundan: 

ı - Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 2100 
kilo kaşer peynirinin eksiltmesande istekli çikmadığından 
3.3.939 dan itibaren bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1264 lira 20 kuruş olup ilk 
teminatı 94 lira 82 kuruştur. 

3 - İkinci pazarlık günü 3.4.939 pazartesi günü saat 
11 dedir. ~ hıı~at~llltı:ıen bedeli 3067 lira 17 kuruş olan 14· kalem 

~; ll'l1t,1
12 

•tılı ve Flançlı dökme boru, Vana \'C Gömme Yan· 
ıl ~'f~llQu Ye ısaire 6.4.1939 Peroembe günü saat 10,30 Hny· ı 1 

t~ ih Glr binasındaki Satınıılma Komisyonu tarafından İstanbul e ediyesin en: 
~lı İ§ 11'.ıe. Usulile satın alınacaktır. 

~lıt, o~ gırmek İ!tiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve :OSmmllllli~&J~~~iit.l:Ciiifi~~E~Ziii!~~~=:;;a:;~iı:3tt'; 
~ti kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte t.ksiltme Cerrabpaıa, Haseki, Beyoğlu, Zühreviye hn1tanelcrile Zeynepa 

) Qll ig tıe. kadar Komisyona müracaatları jAzımdır. kamil Doğum evine lüzumu olan ve hepsin 1468 lira 94 kuruş be· 
Qll ı,: faıt oartnameler Haydarpaşadı Gar binasındald Ko· del tahmin edilen matboh levazımı ve aaire açık ekıiltmcyc ko· 

8 •ndan parasız olarak dabıtılmaktadır. nulmuştur. Bu levazımın listeaıle şartnamesi Levazım Müdürlükün· 

l 

6 de g8r\Uebilir. iıtekliler 2490 sayılı konunda yazılı vesika ve 110 
lira 17 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile b raber 
27.3.939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encümend bulun· 
malıdırlar. (B) (1588) 8 

Niğde Belediyesinden : 

elediyemiı i~iD ıartaımeti mucibinço 8500 lira 

nhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

Cinsi Mik. Beheri Muh. B. Muham. % 7,5 Eks. S. 
B. Tem. şekli 

Kuıuş L. Kr. S. L. Kr. 
~~~·~~~- -~~--~~~ 

Ampul 7590 A. 20 47 1653 67 116 43 Aç. ek. t~ 
muhtelif 
mumluk 

Muhtelif 
malzeme 

30 kalem 569.- 44 20 " " 15,30 
1 -Yukarda cins ve mikdarı yaz1lı 2 kalem malzeme 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 
II -Muhammen bedelleriyle teminatı rı hizalarında 

gösterilmiştir. 

111-Ek iltme 24/3/939 tarihine rasthyan Cuma gllnü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonu~da yapılacaktır. 
iV - Listeler her gün sözü geçen Şubeden paraııı: 

lınobılir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen glln ve sa
atlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona gel
meleri il!n olunur. ( 1556) 3-4 

• • • 
1- 14.3.939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi ya· 

pılacnğı ildn edilmiş olan buhar kazanının münakasa müd
deti görülen lüzum ilzerine temdit edilmiıtir. 

II- Eksiltm şeraiti sabıka dahilinde 4.4.939 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mu
bayaat Şubesi Müdüriyeti Alım Komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığına makbuz 
muknbilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek isteyenlerin 
fiats1z teklif melctuplarını ihale tarihinden bir hafta evve• 
line kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vererek mlinaka· 
saya iştirak vesikası almaları lazımdır. (1714) 3-4 

Açık eksiltme ilanı 
1 t nbul Kız ö retmen Okulu Satınaıma 

Komi yonundan : 
23, 3 939 Per,embe günü ı;aat 11 de İstnnbul Çap dn Kız 

Öğretmen Okulu binasında toplanan Okul ek•iltme Komiıyonu 
odasında 2032 lira 15 kuruş keşif bedelli istanbul Kız. Öğretmen 
Okulu tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. 

Muka\'ele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartıınm leri, proje, kt:şif bul sasile bunn müteferri diğer evrak o
kuldan görülebilir. 

Muvakkat teminat (153) lira olup eksiltmed n bir gün vvc· 
line kadar B yoğlu İstiklal caddeıinde İstanbul Liseler Mubaıcbe· 
cıli~i vezne ine yahrılacaktır. 

İsteklilı:rin en az (1000) liralık bu iş benzer iş yapbtına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetin· 
den eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına 
ait ticaret Odası aikveaları ve teminat makbuzile Komiıyona baı 
vurmaları. (1496) 4-4 

Nişantaşı Kız Orta Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

Mevcut resim ve şartnamesine göre beherine 1450 kuruş tab· 
min edilen 50 adet 11ra 3.4.939 tarinhlne rula7an pazarteti gGoG 
aat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. lık teminat 65 liradır. Bu 

işa girebilecekler bu nevi iş yaptıklarına dair resmi daireden veril
mit vesika ve 939 yılı ticaret odası ve ikasıle belli gün ve ıaatte 
lstanbul Beyoğlu istiklal ceddesi 3:ı9 num rada liseler muhasebeci· 
llğinde toplanan Komisyona mOracaaUan (1720) 2-3 

. ,, ,, ,, . ,, 
0.0.YOLlAQI iSLETME U. MUOURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 7750 lira 50 kuruş olan muhtelıf cinı ve 
miktarlarde kırtasiye malzeme i 7.4.939 cuma günü saat 15 on be • 
te Haydarpaşada gar binasındaki Sahnalma Komisyonu tarahndan 
kapalı ıarf usulü ile sahn alınacakhr. 

Bu iş· girmek is eyenlerin kanunun tayin ettiti vesaikle 581 
lira 29 kuruşluk muvakkat teminat ve tekliflerini muhtevi zarflan• 
m eksiltme günü saat 14 on dörde kadar komisyona vermeleri la· 
xımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binaıındaki komi&· 
yon tarafından parasız olarak dağıblmaktadır. (1877) 1-4 

• • • 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vnsıfları aşııtıda yazılı 2 

gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayn ihale edilmek üzere 
4.4 1939 Salı günü ııııat (10,30) on buçukta Haydnrpatada Gar bina1ı 
dahilindeki Sntınalmo Komiı;yonu tarafından açık eksiltme sulile 
satın alınacaktır 

Bu işe girmek isliyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakk t 
teminat ve kanunun tayin etliği ve aikle birlikte eksiltme gllnO 
ıaatine kııdar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu iıe ait şartnameler Komisyondan para ız olarak dağıtılmak· 
tadır. 

1 - Bobin muşambıısı, bant izole, peşel borusu, tahpanzer 
boru, kontak vidası, duy, hattı havai sigortası, komitatör, bergman 
borusu, entereptör gibi muhtelif cins elektrik malzemesi muhammen 
bedeli 3192 lira 74 kuruş ve muvakkat teminatı 239 lira 46 kuru§tur. 

2 - Masa telefonu, manyeto z.ili, mlkrotelefon anahtarlı, tele· 
fon siperi ııaika11, telefon aotralı gibi malzeme muhammen bedeli 
700 lira 50 kuruı ve muvakkat tcminab 5704 kuruştur, 

(lnl 4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication Node Prix Caution. Lieu d'adjudioation et du 
Cabier d ı Cbnrgea Jours Heures d'adj•dicat. eatlmatlf provisolre 

A) Adjudications au Rabais 

Conatructlon :- 6paraUons - Trav. Publlc . ttirl 1 d 

Conatr.routn touriatiquea Vilayet l.ımir (aj.) Gre dgre 1194090 76 Vilayet lzmir mois a parlır du 16-3-39 
Tr v. canalisation: 2ıO m. Publique z699 - 203 - Munıcip lzmir 4-4-39 16 -
Repar. chausııee aur route Gaziı:ıntep-Marnş 

" 2663 38 Vil. Gaziantep 30-3-39 ı o -
Constr. dalot: 2 p. 

" 496 35 36 33 
" 

30-3-39 10 -

" toit et mur Gökmedreıe 
" 

85~ 34 64 - Dir. Culture Sivaa 24-3-39 15 -
R6par. konak gouvarnement 1 Şarıkıfla (aj.) 500 - 37 50 Dir. Trav. Pub. Sivas 22-3..39 15 -
Conıtr. Pal is de juıtice a Manisa ( 1 partıe) Pli cach 40000 - 3000 - Dir. Trav. Pub Maniın 5-4-39 15 -

" toiture (aj.) Publique 160 - Dir. Palalı Nı:ıtlonaux Dolmabahçe 24-3-39 15 -
Cooıtr. dep6t. cb..rboo et atelier comme 3530 -• Municip. Kırklareli 30-3-39 15 -

anoexeı il la fabrique d "eleotricite 
Conatr. batisae ecole {uj) Gre a gre 28000 - Minist. Finance Ank. moiı a parlir du 14-3-3!) 
Con.tr. maiıonı: 211 p. (Cah. eh. 10 L) Pli cach. Cooperative de constr. juıqu' au 30-3-39 

de pelites maisoos iı Ank. 
R'pıır. konak gouvernemental (aj ) 6000 - 450 - Vilayet Ankara 27-3-39 15 -
Conıtr. foodementa bitil e eeolc Publique 680 16 51 Ot Dir. Fiac Ordu 23-3-39 15 -

rmaceutlque ·lnetrumenls Sanltalr ·~~ure pour Hoplta~ 

Articleı Hnitairea : 78 lota Publique 4260 -

C ntral (lnatall tlon et Mat6rl 1) 

Constr. centrale electrique kiosque d"eau Publique 
et nutrc au Bourg Suıuğ'urluk 

laatal. fabrique de glacc et d~pota friıo· Pli cach. 
rifiqucı a l'abattoir Edirne 

Con tr. aaccnseur aanatorium Heybeliada 
(Cab. eh. 30 P.) (a}.) 

E11uie·malnı : 1800 p. • ld. pour baln : 
160 p. 

Publique 

71832 61 

6000 -

Batiate: 14000 m. Pli cach. le m. O 70 
Habita pour rardc·champ~tre (jaquette, 

pantalon, guine, caaquette, et botti· 
n11): 121 complets 

319 

528 -

450 -

120 75 

735 -

Com. Aıh. Mioist. Dif. Nat. Ank. 

Municip. Suıuğurluk 28-3-39 15 -

" 
Edirn 25-4-3 15 -

Dir. Hyg. et Asıiıt. Soc. Cağalo~lu 29-3-39 15 30 

Dir. Hyır. et Aasist. Soc. Ca(falotlu 5-4-39 14 30 

" " 5-4-39 15 -
Kaymakomat d'Enğli juıqu 'au 24-3-39 

de la mer Noire 

Amaublement pour Habltatlon et Bureaux - Taplaaarle ete. 

Armoirea : 18 p. 
Rfpar. cbaiaea ete. 

Travaux d'lmprlmerl• - Papeterl 

F ournitare de bureau 

Bola de Constructlon, Fi 

Poteaux telegraphiqueı en cbataignier et 
longa de 7,8,9 et 10 m. : 1700 p. 

n ,, • " " : 1100 p. 
,, ,, ,, n " : 1200 p. 

Poteaux en boiı de aapin : 100 p . 

Dl var• 

Sçle en ruban : 1 p. 
Fourniture pierreı ıur route Gaziantep· 

Maraf 
Macbin lesaiveus : 1 p. 
Chaudiere a vapeur a haute preaaion: 1 p. 
Tuyaux en fonte de emboitement et flan· 

ehe, robinetı d'incoadie ete. 
Boateillea Yidea de raki 

Macblnı•arroseuse : 1 p. 
Aİ:nortisaeurde8,14,18 et 20 m.: 4900 m. 

(Cah. cb. L. 2) 

Provl•lon• 

Sav on : 1 :\,5 t. 
Viande d·apeau: 5800-8800 k. 
Riz: 59 t. 
Snon : 4000 k. 
Avoine: 300 t. 

Fromaıe kaeher : ~llOO k. (aJ ) 

Gri ii gri 
Publique 

PJi cacb. 

Pli cach. 

" 

Publlque 

Publique 

" 
" 

Pli caeb. 

n 

Pll cnch. 
Publique 
Plı cıch. 

Publique 
Pli cach. 

Gr6 a gre 

B) Adjudications ala surenchere 
D6combre1 de 111alıon Publique 

900 -

1750 50 

10055 -

5750 -
6800 -

2663 38 

4150 -
1850 -
3067 17 

8300 -
7850 -

5400 -
le k. O 50 

15930 -
1600 -

le k. O 05,95 

1264 20 

--

67 50 Mlniıt. Eeonomie Ankara 
17 - Procureur Gen. Ordu 

22-3-39 10 -
23-3-39 15 -

581 29 lere !xpl. Ch. Fer Etat Haydarpa,a 7.4.39 15 -

753 -

431 25 
510 -

311 25 
138 75 
230 04 

403 -
330 -

1195 -
120 -

1338 75 

9.t 8~ 

Dir. P.T.T. İ.t. 

" 
Chef P.T.T. Ordu 

5·4-39 15 30 
5-4-39 16 -

23-3-39 15 -

Union Coop. Venteı Prod. Agric. lzmir -
Vil. Gaziantep 30-3-30 10 -

Dir. Hyı. et Aısiıt. Soc. CaA-aloa-lu 5-4-39 16 -
,, " ~-4-39 16 -

16re Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 6-4-39 10 30 

D'pôt Sel des Monopoleı Juıqu'au 31-3-39 
a Kaaımpafa 

Municip. Nitde Ank. et lıt. 
Dir. Gen. Türkkuıu Ank. 

Com. Acb. Mil. Samıun 
Dir. Culture Edirne 
Com. Acb. DiY. Vi.ıe 

• " " 
Lüleburgaz 

Dir. Ferme Elevage Merinoı de 
Karacabey 

Com. Ach. Int. Ank. 

Vll. Aak. 

30-3-39 14 -
3-4-39 15 -

27-3-39 IO -
30-3-39 15 -
13-4-39 16 -
25-3-39 10 -
5-4-39 15 -

3-3-39 

aı-3-aa 15 -

ICIEL 
De l' Administration Generale des Ch• 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

L' Admiuistration prie les interesses 
l'adjudication de 8 plaques tournante 

of' 
de .pnndr~ 11

1~ quı aurııt 

4.4.939 efit annulee. tl 

Çsrşamba 22.3.939 

Dükkiin inş. (Antalyn Vnkıflar Müd.) No 98l 
Posta çantaları (İat. PTT. Müd.) No 985 
Spor m lbusatı (M. M. V.) No 985 
Kiathane te~rih havuzları hafriyatı (Beled. Sul r idaresi) 
Sabun (D. D. Y. H. paşa) No 986 . f, 
Bahçeköy Orman Fakulteıi muhavvile bina&ı inş. (lst. N• 1 

No ~86 
Nişadır, göıtaşı , hamıu kibrit ve tuzruhu (D. D. Y. fla 

No 986 
Pendik bakteryoloji enıtitüsü tamiri (ist. Nafıa MOd.) No 
t,aret leYhaları (İçel N ha Müd.) No 988 ; 
• Kadın çantaaa, ipekli menıucat ve c m kav noz ((ıt. QG ' 

Müd.) No 988 
~ ince ceviz talatı (Ask. Fab.) No 988 \ 
istinat duvarı inş. ve demir k6pril ahşap döşemcıi (Çoruh 

No 988 
Çırııh çamdatl parke (D. D. Y. Ank.) No 989 
Kımta (İst. Elektrik işleri Um. Müd.) No 991 
"' Bina aokazı (Ank. Valıliği) No ll91 
Defterdarlık bioaııı tamiri (Ank. ValiliA'i) No 992 
Kavak direği (Ank. PTT. Müd.) No 9U.) 
• Din mo yAtakları, benzin motörü, eaki Ford ve Saik ot' 

ri v. a. (Konya Bcled) No 996 
Tela-raf direfli (Ni{rde PTT. Müd.) No 999 
K yın makaa, köprü ve carı b t traveralerl 

No 1000 
Kuru faaulya (Viza Tüm ui) No 1000 
Pirinç ( ,, ,. ) No IOOJ 
Yeraltı temirat kabloıu tesisat m lzemesi ve Manneııı>'"11 

rek (İzmir .Enternasyonal Fuar Komlteai) No 1002 
Çetinkaya köprilıü anroşman inş. (Samsun Nafıa Mild.) 

Memento d s Fournis 

Mercredi 22.8.939 

Constr. boutique (Dir. Vakoufs Antalya) No 981 
Saca postaux (Dır. P.T.T. İst.) No 9tı5 
Habitı de sporl (Mın. Def. Nat.) No 985 
Trav. creusement b sıins ıi Ka thnne (Adm. E ux MuniıiP 
S von (Cb. Fer Etat Haydarpaşa) No 986 l 
Conıtr. bitisse • l Facuıte Foreb a Bahçekoy (Dir. 1r 

İst.) No ıJ86 fi t 

Ammoniac, sulfate de cuivre, acide ıulfurique ete. (Cb· 

Haydarpaşa) No 986 I ~1 
Repar. lııatilut bactiriolol'ique PeDdik (Dir. Trnv. Pub 

1 

Plnques signaux (Dır. Trav. Pub. lçd) No 988 ~ 
• Sacs a waln pour dam ıı, tissuı· en eoie ete. (Dir. veııte 

lıt.) No 988 
• Copeaux mincea de noycrs (Fab. Mil.) No 988 ) 
Conıtr. mur et plancher aur pont metallique (Vil. Çorııb 
Parquetı en apin resineux (Ch. Fer Etat Ank.) No g89 
Baaculeı (Dir. Gen Electricıte lıt.) No 991 
• Decombres de batisse (Vil. Ank.) No 991 
R6p. bltiıae Defterdarat ( ,, " , No ggz 
Poteaux de peuplier (Dir. PTT. Ank.) No 995 
• Coulisaı ı de dynamo, moteur a benzine, vieux autoOS 

(Municip. Konya) No 96 
Pote ux t~llıgrapbiqucı (Dir. PTT. Ni,tde) No 999 
Trav raeı h tre pour chaoııoment de voie, pont et voi' 

(Ch. Fer Etot Ank.) No 1000 
Haricotı aecıı (Diy. Vize) No 1000 
Riz ( ,, " ) No 1001 

1
,, 

Mat~riel pour inıtal. cible el~ctr. ıou• terniıı ıt pO 1 
M on smann (Comite Foir lntcrnatinale bmlr) N° b• 

Cooatr enrochemcnt pont Çetlnkaya (Dir. Trav. J'&I 
No 1002 

--<=--==-_,,,,=-==--=--==,,.,.,,.------~ ·~' 
imtiyaz ı hibi ve yazı itleri Direktörü: lımıil vı 

Baııldıtı yer : M rkez Baıımcvi Galat• 


