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Umum Tüccarların ve MQteahhitlerin Mesleki Organıdır 

işlerimizin istikbali a) MUNAKASALAR G- Yapı itleri umumi, fenni ıartnamui Ye toıe ye 
kirgir inıaata aid umumi tartname 

~ıı ınerkezi Avrupayı Türkiye mahsulleri 
~ir piyasa telakki etmenin zararlannı 
~llleınek kabil değildir. Türkiye istihsa-

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 
H- Huıusi ıartname 
1- Mukavele projeainden ibaretti. 

Ankara Kiiçük Evler Y spı Kooperatifi İdare Mrclisioden: 
Bu evrak iki lira bedel mukabilinde ManiA Nafıa MI• 

dtlrltlğünden sabo alınabilir. 

b nı bütün piyasalarda kolay müşteri 
ulabilecek kadar ucuz ve kaliteli ola
rak yetiştirmek laz1mgelir. Anormal 
\'aziyetlerin daima zarar verici oldu-

Kooperatifin, çiftlik yolu cenubunda ve Bahçelievler 
Kooperatif mahallesi arkasındaki arsaları üzeı ins yaptıraeağı 
211 evin ııışaatı münaka:aya konulmuştur. Talip olanların a· 
şağıda yazılı evsafı haiz olmaları ]azımdır. 

4 - Muvakkat teminat 3 bin liradır. 
5 - iıtekliierin 9l9 mali yılıaa aid Ticaret oduı Ye

ıikaımı ve ihaleden •• az sekiz a-tn eYvel Villyete •lra· 
caatle alacakları fenni ehliyet vesikalarını da teklif mekta· 
blarının içerisine koymalan llzımdır. 

iunu düşünmenin sırası gelmlıtir. 

1 - Bundan evvel d~fat~n en az 300000 liralık iti m11· 
vaffakiyetle bafarmıf bulunmaları. 

2 - Nafıa Vekaletine ve belediyeye karşı fenni mesuli· 
yeti üzerine alabilecek f~nni evsafı haiz bulunmaları. Merkezi Avrupa pazarlarının ka

pıları kapanabilir ve hiç te 
açılmayabilir. 

3 - Evlerin kooperatifçe tahmin olunan inşa bedeli tak 
riben 700000 liradır. Hu vaziyete göre, talip olanların Ankara 
.belediyesi karounnda memurlar keoperatifi üzerindeki yazı· 
haneye müracaat1a, on lira mukabilinde plin ve ıartnameleri 
aldırmaları 

6 - isteklileri• 2490 numaralı kaauna ık• ba11r· 
byacakları teklif mektublarını 5.4.939 çarfamba ıtınll uat 
on beıe kadar Nafıa Mndnrlüğüne makbu mukabilinde yer· 
meleri veya bu saate kadar ı•lecek pkilde poıta ile 16n· 
dermeleri lazımdır. Postada vaki olacak ıecikmeler kabul 
edilmez. 

Ordu Maarif Mlldtlrlllladen : 

katı, bize Avuıturya ile olan va· 
ziyetin bir aynının daha bat göı
terecetini ib1U etmektedir. 

Çekoılovakya ile aramızdaki 
ticaret mfinaaebetleri ıon beş ıe · 

nedenberi hayli inkitaf etmit ve 
her iki memleket aruında kartı· 
lıklı olarak beter milyon liralık 
ticari hareketler kaydedilmişti. 

Çekoılovakyanın Almanya ta· 
rafından ilhakı, Avuıturyaoın il· 
bakı zamanında aramızda düşünü· 
len tedbirlere benzeyen yeni ted· 
birler alınacatına fÜphe yoktur. 

Bu itibarla iki memleket ara· 
ııDda mevcut ticaret münasebet
lerinin eıkiıi fibi devam edeceği 
zehabı huıule relebilir. Fakat, 
ötedenberi memleketimizde Çe
koılovakyanın ticaret itlerini ted
;ir edenler muıevi vataodatlan
mızdır. 

Bu memleket Almanyanın elin
de bulundutu müddetçe Türkiye· 
deki Çekoılovak ticaret ifleri üze· 
rinde ıermaye itleten bu vatan
daşlarımızın utrayacatı büyük za· 
rarlar kartııında diğer ,,atandatl•· 
nmızın ba işleri deruhde etmete 
ceıaret edemeyeceklerini bıtıra 
a-etiriraek bata etmit oluruz. Çün
kü ikhıadi vaziyet normal bir şe
kilde detildir. Normal olmayan 
işlerde, aermayenin daima kaçan• 
a-an ve çekingen oldutuna a-öre, 
Türk sermaye aabiplerinin ilhak 
vaziyeti üzerine Çekoılovakya ile 
it yapmaları pçleşmit olacakhr. 

Almanyada son zamanlarda 
tütün kullaamanın aleyhine yapı· 
lan umumi proparandalann teıiri
le Almanya ve dolayııile Alman 
bimaJeıine giren memleketlere 
tütün ithalatımızın azalacatını dü· 
ş6nürıek gelecek ıenelerde tütün· 
)erimiz için merkezi Avrupada 
miifteri bulmamızın imkinı kalma
yacakhr. 

Buj'day, hububat ribi gıda 

maddelerimizin, lleı i, yün, tiftik 
fibi Türk mahıullerinin de yant 
yavaf ithallerinin tahdit edilecetini 
timdiden hatıra ıetirebiliriz. 

Almaoyanın ihtiyacı olan mad· 
delerin bir kısmı himaye altına a· 
bnmlf Çekoılovak araziıinden di
ter bir kıımı macar ve kaıpat 
Ukranyuından ve en mühim ve 
başlıca maddeleri de müteasavver 
olan milltakbel Romanya ikbıadi 
himayeainin genit çerçeveli budut
lan içinden tedarik etmrti dilfOnen 
Hitler hilkGmeti bu pyeye va1ıl 
olmak için faaliyete ıeçmit bulu· 

4 - lbale :-iü.3.939 tarihinde kapalı zarfla yapılaoakhr. 
İsteklilerin ayuı glin saat 14 le % 7,5 nisbeıinde muvakkat 
teminat ak.çelerini veya banka .mektuplarım hamilen koope· 
ratif yazıhanesine gelmeleri ıl&a olunur. 

Kırklareli Belediyesinden : 

Elektrik fabrikasına ilaveten köınür malzeme, dP-poları ve 
atölye inşası işi }apducaktır. Muhammen fiıu tutarı 3f>~O lira 
olup ilk teminat 165 liradır. İhale JO mart 939 perşeınbe gl· 
nü saat 15 te<lır. F~nni ıartname ile ıhale şarınamelrıi daire
mize müracaatlarında okunabilir. İsteklilerin muayyen gündd 
Kırklareli Belediyesi Encünıeuioe vesikalarile birlikte bqvur• 
malan ilAn olunur. 

Manisa Nafıa Ml\dlrlüğünden : 

1 - 60,758 lira 08 kuruı keıif bedelli Manisa Adliye 
binasının 40 bin liralık birinci kısım inıaatı vahidi fiat eııası 
üzerinden kapalı zarf uıulil~ eksiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltme 5 4.939 çarıamba iÜnü ıaat on altıda 
Manisa Nafıa MlidlirlUğü odasında yapılacaktır. 

3 - Bu ite aid evrakı. 
A- Eksiltme ıartnamesi 
B- Proje 
C- Keıif tafailAtı 
D- Keıif hullaası cetveli 
E- Fiat silıilesi cetveli 
F- Bayındırlık itleri genel ıarınamesi 

---------- - --- - - - - - - - - ~------ -- - --

1 - Ulubeyin Akpınar köylnde inta edilecek okulun 
temel intaatı ~.3.139 tarihine teaad6f eden cumartesi .. Dl 
ıaat 16 te yapılmak Gzere açık eksiltmeye konulmuflar. 

2 - İntaatın bedeli keıfi 680 lira 18 kurupur. 

3 - Muvakkat teminat 51 lira 1 kunıftur. 
4 - Bu ite ait eYrakı ketftye •• projeyi ılrmek İl• 

teyenler Maarif tlaireaine müracaat ecleceklerdlr. 

5 - Ektiltmeye iıtirak edecekler Ticaret Oduı Y .. İ. 
kaaile bu iti yapabileceklerine dair Nafıa Mlldlrltltlllci• 
alacakları ehliyet Yeaikaıı ve teminat makbudarile birlikte 
tayin olunan stln •• aaatta Maarif dairesinde toplanacak 
olan ihtiyar kurulunda hazır bulunmalan. 

Malatya V alilitinden : 

28000 lira keıif bedelini mulıtevi olup Buai kuumda 
yapbrılacak olan ve kapalı urf nsulile wiltm•1• konulaaa 
ilk mekteb binuı inpatı için yapılan teklif Ye temillt llJJk 
had ıörfllmediii cihetle mezk(ir inıaatıD 14.3.939 taribindea 
itibaren bi.ı ay zarfında pazarlıkla istekliıine verilmeai ka· 
rarlaıtırılmııtır. Taliblerill VilAyet Daimi Enclmuiae •I· 
racaatleri ilin olunur. 

Ankara V alilijinclen : 

VilAyet blkômet konatının esulı tamirata 18.3.138 ela 
ilıalui yapılmak llzere açık eksiltmeye çıkarıl•ıı •• Takti 
muayyeninde gelen isteklilerin tenzillb lAJiki had ı&rll· 
mediğinden 27.3.939 pazartesi illnll saat 15 te ilaale edil
mek üzere 1 O ıtn uzatılmıfbr. 

uzuma11 Türkiye piyaıalarını mer-
1 
lı mutterilere ue, ancak mallan- ı Keıif bedeli 6 bin liradır. 

kezi Avrupa piyualanndan tema-
1 
mızı cihan piyualannın kıymetle- 1 k . . . d 'k SO lir 1 k 

mile tecrid edecek bir mahiyet 

1 

rine muadil vehaltl onlardan daha ate lılerın tıcaret O aaı vesı ası Ye 4 a ı ma-
alabilir. ucuza vermek zurur~ti vardır. Mal· vakkat teminat makbuzu veya mektubu ve Nafıa Midir-

Bu da ve hububatını a ak, . larımm daha ucuza verebil._.-ek için llliliaden alacakları ehliyet Yesikaluiyle birlikte yukarda 
. t Y ' ! .P • daha ucuza mal etmek ıcabeder. f · 1 · 

deu ve hayvan mabıullerını, bır U 1 d b"l k . a ca'- a6zD geçen ailnde Na ıa Komısyonuna ıelae en. cuza ma e e ı me ııe n il • 

miktar balık ve paıpalını Roman· d b' . 1. rt akla lıtekliler, keıif ve -rtnameyi Nafıa Mlcllrll~...le . . ran ımanımızı ır mıı 1 a ırm ..- auuu 
yadan tedarık ed~bılece.k olan Al- kabildir. her &"in ı6rebilirler. 
man yanan Tilrkıye pıyasuından Randımanın artbnlmuı da 
alabileceği maddeler ancak tiftik, 

milıtahıili ucuz yqayabilmete, 
pamuk, yatlı tohumlardan ibaret zaruri i1Jtiyaçlaunı ucuza mal et• 1 • J • "' "' 
kalacaktır. mete ve daha fazla ıayret aar- ilaçlar, Klinık ve spençıyarı alat, Hastane Lev. 

Sanayii çok ilerlemif olan Al· fetmeğe sahip kılmakla mOmkiln ------------
manyada ıuni olarak bir takım İ olabilir. Müıtabıil kazandıtından Sıhat Yf! içtimai Munenet Vekileti Merlıeı Hıfsı ... ıhlla 
yatlar, suni yün ve ipek yapıldı· bir miktarını arbrabilecetine kani MGe11eaeıi DirekUSrlGtinden : 
jına ıöre Almanyaoın 1ıkı bir za· olursa - ki bu da yaf8mak maı· ı _ Müe11eumi• 1erum ıubeılne ıatın alınacak diyaliutlr ei· 
ruret hiHetmedikçe Türkiye pi raflanodan ıonra rliode kalacak bazı için 15.3.939 ıloil yapılan açık ekıiltmeaine talip çakmacbtua• 
yanlanndan mal almak iıteyece· ı para ile kabil olabilir - fazla gay· · dan '27.3.939 rGnü için tekrar ekıiltmeye konulmuıtur. 
tine ihtimal verilemez. ret aarfederek fıazla ekerek ve 2 - Muhammen bedeli 1030 lira 50 kuruı olup ilk te•iaatı 

Bu itibarla Almanyanın Maca- yetittirerek ~alını daha ucuza 78 liradır. • 
riatan ve Ro~any~yı iktıaadt t:t ve daha fazla miktarda iatilual et• 3 - Şartname her ıün mGetHH mutemeclindea Welal• t .. 
~aye baba~eıi e. e İne aidatı : mete muvaffak olabilir. min edilebilir. 
dirde Til~k.17e pıya--:ları merkezı I Ancak bu Ayedir ki, eiban pi• 
Avrupa ıçın tamamıle kapanmıı yaealannın fiatları ile müvazeneli 
0 1acakbr: . 1 fiat1ar elde edilerek maııanmı:ıa o Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Tilrkiyenın bu memleketlere piyualarda daima halt& pef in pa• 
ihraç e~lediti malların kıymeti ra ile milfteriler bulabiliriz. 
altmıt .mılyona yakı~dır. Bu kıy· j Bu ıuretle ne kliriaı ıibi ka· 
mettekı mallarımızı ıbraç edebil· rıtık beaa lara ae de mecburi 
mek i ; in bize diinya piy~Aların· mlbadele ~bi ka)'d ve fArt& tabi 

0.Ylet Demiryollan ve Li~anları l,ıetme U. ldaruinclen : 

auyor. 
Almu1aaıa Roauuıyaya kadar 

dan devamb olan milıteraler te- ticaret iılcrine mahal ka'ır 
mio etmek lbım ıellr. Bu clevam• t L. A. KENBER 

Muhammen bedeli 5212 lira olu mubteliJ llatik kablo
larla yeralb kablosu 13.4.939 pertembe atını -t U te 
Haydarpatada ıar binuındaki Satınalma Komiayoau tara 
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üzayedeler i t u gün i an ol 
.. 
1 

Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat . Müracaat yeri Güa S at 

-A) Münakasalar 
-~ 

in at, Tamir t, atla_ış._l_e_r_ı,..__a_ı_z_e_m_e_H_a_r_ı_ta_,_ 

Kurutma evi inşanh Aç. eks. 
Bolvadın ve lsbakh hükumet konakları ta• " miri 
Kırma taş ihzarah: 3000 m. Paz. 
Cumhuriyet Mektebi zemin kat inşaatı Aç. eks. 

(temd.) 
,, Şarkışla Mrk. yap. ilk okul binnsı inşaatı 

(temd.) 
İstiklal okulu zemin kat iııtnah (lemd.) ,, 
Isparta şehri içme suyu tesisatı ebekesi- Kapalı z. 

nin tevsii işi (şart 262 kr.) 
Urfa Vilayetinin Ebükü be rnevkiinde 

Gümriik Muh. suvari karakol binası inş. 
Davut Paşa orta okul binası tamiri 
Üsküdarda Balaban - Şemsipaşa Tramvay 

Cad. kanal inş. 

,, 

Aç. eks. 

" 
Ask. matbaanın tamiri Paz. 

2906 65 
1470 85 

ve 409 17 
11167 50 
7664 51 

9178 70 

7664 51 
52314 64 

19940 65 

649 89 
3517 50 

Okul binası inşaatı (temd.) ,, 28000 -

218 -

837 56 
574 84 

688 40 

574 84 
3685 75 

1495 55 

49 -
263 81 

Malatya Meyvecilik İstasyonu Müd. 29-3-39 14 -
Afyon Defterdarlı~ı 13-3-39 itib. 15 gün 

Sıvas Nafı Mad. 

,, " 

n " 

" ,, 
Isparta Belediyesi 

Urfa Nafıa Müd. 

Davut Paşıı. orta okulu SAK. 
lı.tanbul Belediyesi 

İst. Komut· SAK. 
Malatya Valıliği (tashih) 

13-3-39 itib. l ay 
23-3-39 15 -

23-3-39 15 -

23-3-39 15 -
6-5-39 11 -

10-4-39 14 -

7.4.39 11 -
6-4-39 14 30 

30-3-39 1 o 30 
14-3-39 itib. 1 ay 

lliçla!, Kllnlk ve lspençly~rt -~Uit,,.. Hastane Lav. 
Ecza ve sıhhi malzeme : 62 kalem Paz. 270 -
Diyalizatör cihazı : 1 ad. (temdr) Aç. eks. 1P30 50 

40 50 istnnbul Belediyesi 24-3-39 14 30 
78 - Sıh. ve İçtim Muavenet Müd. Ank. 27-3-39 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) ------ - -
Uiatik kablolarla yerıılh kablosu 
Halk tiRi telsiz. alıcıları (temd) 

Kapalı z. 5212 - 390 90 D D. Y. Haydarpafa U-4-39 15 -
Niaan sonuna kadar 

Men ucat, Elblse, Kundura, Çamaşır v.s. 
Yün Kazak : 1000 nd. 
Amerıkan bez.i : 6000 m 
Muşamba uzun: ıO ad. kısa: 40 ad. uzun 

çizme : lO çift-kısa çizme: 10 çift 
Elbise ve kasket : 114 tak. 
Palto yap. : 550 ad. 
Kanat bezi ve şeridi (temd.) 

Paz. 
Aç. eks. 
Paz. 

1500 -
m. O 65 

499 -

Aç. eks. 1026 -
Kapalı z. Bch. 20 -

Matbaa ı,~erl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Evrakı matbua : 7 kalem Paz. 216 30 

Kereste, Tahta ve saire 

Telegraf direği : 1010 ad. Aç. ekı. Beb. 4 -

Mobilya ve bUro eşya ı, Muşamba -Hah v.s. --- ------- ---- ....-

Amele soyunma dolabı : 12 ad. 
Masa 11 ad. 

MUteterrlk 

Vuaiti ııakliy : 6 kalem (fart 50 L.) 
Adi kaldırım taşı : 300 m3. 
Yapı m lzemesi : 8 çeşit 
Kor bıındosu tamiri ve alınması 
Kaptıkaçtı otomobili 1939 modeli : 1 ad. 
Lastik araba tekerlekleri için : 99 m. 
Kuvarsit kumu : 377 t. 
Bisiklet (Vandre) marka: 7 ad. 
Çelik kürek : IOOO ad. kazma: SOO ad. 
Toz pompası: 300 ad. 
Kopye makinesi için lamba : 2 ad. 

Erzak Zah re, Et, Sebze v.a. 

Nobud: 39 t. 
Pirinç : 25 t. 

8) Müzayedeler 

Koyun ye keçi derileri 
Mermer muıluk taşı, kiremit v .s. 
Bina anka.zları 
Bina ankazları 

Aç. eks. 
Paz. 

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

,, 
Paz. 
Paz. 
Aç. eks. 

,, 
Paz. 

Paz. 
Kapalı z. 

Paz. 
Paz. 

Aç. art. 

fından kapalı zarf u ulü ile satın alınacaktır. 

302 40 

1464226 -
900 -

2600 -
510 -

16000 -
350 -

1101 -
100 -

25 -
60J -
452 -

Bu iıe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaiki• 
390 lira 90 kuruşluk muvakkat teminat ve tekliflerini muh
tevi zarflarını eksiltme günü saat t 4 de kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 
komisy~n tarafından parasız olarak dağıhlmaktadır. 

P. T. T. MüdürJüğünden : 
Halk tipi telsız alıcıları için teklif ve nilmune vermek 

müddeti Nisaııın sonuna kadar uıatılmıştır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Heybeliada Verem Sanatoryomu için lazım olan 6000 
metre Amerikan bezi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5.4.939 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlun
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu 
komiıyonda yapılacaktır. 

225-
292 50 
37 50 

76 95 
823 -

P. T. T. U. Müd. Ank. 

Tophane Lv:ı. SAK. 
İst. Sıhhi Müesseıeler SAK. 
Samsun Vilayeti 

,, ,, 
İıt. Emniyet Mild. 
Tilrkkutu Gen. Direk. Ank, 

İst. Gi1mrllkleri Batmüd. 

- - Konya P. T. T. Müd. 

22 68 İnhisarlar U. Müd. 
Harp Akademisi SAK. 

576i7 - M M. V. SAK. 
67 50 !ıtanbul , Belediyesi 

lst. Komut SAK. 

" ,, 
195 - Bursa Merinos Yetiştirme Mület, 
3'4 25 Ank. Belediyesi 

1200 - A k. Fabrikalar U. Müd. Aok. 
17 50 Samı.un Vilayeti 

129 75 Sıvaı Nafıa Mild. 
82 57 İnhisarlar U. Müd. 
15 - lst. Belediyesi 

Vize Tümen SAK. 
468 75 Çorlu Kor SAK. 

~ihanbeyli Hava Kurumu 
lst. Belcd. 
Silivri Malmüd. 
İıt. Defterdarlığa 

24-3-39 14 30 
5-4-39 15 -

27-3-39 15 -

30-3-39 15 -
6-4-39 15 -
5-4-39 15 -

27-3-39 10 -

31-3-39 - -

5-4-39 14 -
23-3-39 11 -

lO 5-39 15 -
6 4-39 14 .:ıo 

30-3-39 1 ı 30. 
30-3-39 10 -
8·4-39 10 -
7-4-39 ıo 30 

10-4-39 15 -
27-3-39 15 -
28-3-39 15 --
5-4-39 14 -

23-3-39 14 30 

28-3-39 
3-4-39 16 -

25-3-39 --
24.3.39 14 30 
3-4-39 14 -
7-4-39 14 30 

Muhammen fiat: Beher metre amerikan için 65 kuruştur 
Muvakkat garanti: 292 lira 50 kuruJtur. 
istekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
İstekliler cari seneye ait Ticaret Odaıı vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazıJı belgeler ve bu işe yeter muvakkat 
garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli 
gün ve ıaatte komisyona gelmeleri. 

Samsun VilAyetinden: 

1 - Nafıa tamiratı mütemadiye ameleii için mevcut 
numunesine göre 20 adet uı:un ve 40 adet kı a muşamba 
ile (Rata) marka 10 çift uzun ve 10 çift kısa çizme pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri yekQnu 499 lira ve muvak
kat teminatı 37 lira 50 kuruştur. 

3 - İhale 27.3.939 pazartesi günü saat 15 de VilAyet 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

• • * Eksilmeye l<onan iş: Tamiratı mütemadiye çavuş, 
postabaşı ve ameleleri için yaptırılacak 114 takım elbise ve 
kasket. 

l - Muhammen bedeli 1026 lira ve muvakkat teminatl 
16 lira 95 kuruıtur. 

1 TANBUL 

• 
ıcar ve ahire 

• 21.3.939 

Fi atlar 
CiNSİ 

Buğ"d. yumuşak 

" 
sert 

,, lcızılca 

Aşnğ"ı Yukarı 
Kr Pa. Kr.Pa. 

5 30 6 22,5 
5 7 5 12,5 
5 18 5 30 

Arpa fop Samsun 
,, Anadol dökme - -

Çavdar 3 ~5 
Afyon kaba 
Susam 
Peynir beyaz 
Fasu\iye ince 
Nohut naturel 
Kuşyemi çuvallı 

Fındık içi 
Tıftik çengelli 

,, mal 
Z. yağl yemeklik 
Yapak Anadol 

,, Trakya 
Mısır beyaz 

" sarı 

Zerdeva derisi 
Tilki 

" Kunduz ,, 
Sansar 
Posruk " ,, 

12 -
7 15 
5 33 

53 - 55 -
63 -

4 20 
Jil00-5600-

3000-~000-

l~day 
Un 
Kepek 
Arpa 
Yapak 
Çndar 
Nohut 
Afyon 
Muıtr 

Tiftik 
Z. yaQ'ı 

Kepek 
M111r 
Tiftik 
Yapak 
İç ceviz 
K. ceviz 
Tilki 

Gelen 

O iden 

Sansar ~ 
oı, Flatıar 

BuQ-dny : Liverpul 
,, Şilı:afO 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
M111r : Londra 
Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburf 

" L. 

' istanbul Belediyesindef1· 
H . b . d b 1 k . k' . . .... ıı ~ arıta şu e!ln e u ana opıye ma mesının Ch· I• 

tüp şeklindeki iki lambanın 100 lira muhammen bedel ıi 
pılmaıı pazarlığa konulmuştur. Evraka Encümen kale~~ 
görülebilir İıtekliler 15 liralık teminat makbuı veya J1ll)I 
bile beraber 23.3.939 perşembe günü &aat 14 buçukta 
Enclimende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Düşkünler Evjne lüzumu olan ve hepsine 270 Ur• , 

tahmin edilen 62 kalem Ecza ve sıhhi malzeme paıa~lıf ~ 
nulmuş\ur. Listeıi Encümen kaleminde görOlebilir. iste,., 
40 lira 50 kuruşluk lemioat makbuz veya mektubile b;, 
24.3.939 cuma ııüoü saat 14 buçukta Daimi Encüı:ne0 

lunmalıdırlar. 

• 
* * j~ 

Hepsine 25 lira bedel tahmin edilen Yeni cami hel ı 
dan çık ıılan karık aksamı da dahil olmak üzre tabnıin•;0 , 
tane oluklu yerli kiremit, 2 adet mermer musluk taşı, zt 
mermer taı, 7 tane tahta kapı, 20 tane oluklu saç ile, 

1
; 

ça muhtelif boyda demir ve beş tane i kırık ve 120 taıı' J 
aağlam beya2 çini taşı ve ikisi ' kırık ve dört tanesi '''I 
6 tane hele taşı satılmak üzre pazarlı~a konulmuşt~r. ş;5 
mesi Encümen kaleminde görülebilir. lıtekliler 3 h~~-ıa ,~ 
ruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber 24.3.1"1" 
günü ıaat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmahdırlttt• 

2 - İhale martın 30 uncu perşembe iÜnÜ ıa•1t ·11 ' Vilayet Daimi Enciimeninde açık eksiltme auretı, 
lacaktır. 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 

Müdüriyetiıniz için 550 aded palto yaptırılması 1'1f 
usulile ek~iltmiye konulnıuştur. Jlır aded paltonun ınu 6 
bedeli 20 lira, muvakkat teminatı 825 liradır. Eksiltıııe 
perşembe günü saat 15 te Mudüriyetimiz Üçüncü şı.ı!JŞ 
düriyeti daire inde yapılacaktır. ~ 

Teklif rnektubları ek.::ıltmc tarihi olan 6.4.939 t' 
14 e kadar kabul edilecektir. İsteklilerin şeraiti öl 
üzere Üçüncü Şube MüdürJüiüne möracaatleri. 

ls•anbul Levazım Amirliği Satınılma Komiıyonuıı0' 
Bın adet Yün kazak müteahhid nam ve heaabwa 6!'-

11
1 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24 mart 939 cuına günü s•~, 
da Tophaned~ Amirlik Satınalma Komiı}onundı yııP1 ~ 
Tahmin bedeli 1500 lira, kati teminatı 225 liradır. ısıel 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte Komiıyonı I' 

Tilrkkuşu Genel Oirektörliıiilnden : . U 

17.3.939 günü saat 15 de yapılacaAı il&n edı1~4 
kanat bez ve şeridi eksiltmesine talip zuhur etmediği" 
sHlme 15 gün müddetle temdit edilmi@tir. cıe 

ihalesi 5 nisan 1939 çar§amba günü saat 15 ~ 
§artlar dahilinde y1.pılacaktır. isteklilerin o gÜn muıYfe 
te vesaik ve teminatlariylo birlikte hazır bulunmaları. 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Hah '' 

Harb Akademisi Satınalma Komisy~nundan : ~ 
Harb Akademisi ihtiyacı için müteı1hhid 11am 'le 



''r•k 
tin fte\ı~ Pazarlık !UrPtile 11 masn satın alın~caktı~. İstek Jile-
~ 2J ş kta,. Mnlmeınurluğuna yatlrılmı~ katı temınat makbıı
-~i S .B.939 perş~mbe giinü saat 11 de \'ıldızda Hıırb Akad<!-

1.tınalına Konıisyliuunıı müracaatleri. 

~~/~ele soyunma dultlbı • aİı~acaktır: Bak İnhisarlar U 

~ına. 
trest ~~~~~~~~~~~~~~!!!!!! 

e, tahta ve saire 
Ordu P. T. T. Şefliğinden : 

· "'••'ud· · d l d 'd · · .. t i •ye cıvarın a orman ar an ı areıının gos ere 
~ttden kesilmek ve Mea'udiye merkezine teslim edil 

'tıi tre 6 rnetre uzunluğunda 100 adet çam direğinin be
·ıa: 4 lira muhammen bedelle Mes'udiye P. T. T. !vter
Q3~ 15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. ihale 
'' l Pazartesi günü saat 15 de Mes'udiye PTT. binasın· 
'r~1 

•caktar. Talip olanlar bulundukları mahallin PTT. 
'ile lllliracaatları ilin olunur. 

}}.. • Konya P. T. T. Müdürlüiünden: 
~1°ti:. li.ra ınahammen bedelle Beyşehrinin Anamaa Or

IO ,: 1•hbucak ve Himmetkuyu maktalarından kesilecek 
ılıiııd et .telğraf diregi 15.3.939 tarihinden itibaren 31.3.939 
ın e •hale edilmek üzere Benehrinde ek~iltmeye çıka-
eıı~· ~artnamesini görmek ve daha ziyade izahat almak 
e ~rın bulundukları mahallin telğraf şefliklerine müra
y tllleleri ilan olunur. 

Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
ş,tli Komisyonundan : 

' it. Çocuk haatııbHcıine lazım olan 1 adet yükaek tazyikli 
~' ıt •~nı açık ekıiltmeye konulmuttur. Ekıiltme 5.4.939 çar· 
'''Ut~u ~aat 16 da Cafalotluoda Sıhhat ve içtimai Muavenet 
'111h bıuıında kurulu Komiıyonda yapılacaktır. 
~11, '~ıııea fiat : 1850 liradır. 
l.tt~~ll kat ıaraati 138 lira 75 kuruıtur. 
~lt~t· tr Şartnameyi heııiln Komiıyooda ıörebilirler. 
d, •ltr cari seneye ait ticaret odaıı veaikaaile 2.ı90 ıayılı ka· 
'b~kbh bela-eler ve bu İfe yeter muvakkal ıara.oti makbuz 

itti a rnektubu ile birlikt• belit güa ve ıaatte Komiıyonıt 
• • 

At·ı 
6 ~ li Müdafaa VekAletı Saunaluıa Komİ;:,yonunduo: 
\12~lt>~u ve aiti nakliye satııı aluıacaktır. Tahmin bedeli 
lo 

5 
lıra ilk teminatı 57677 liradır. Kapalı zartla eksilt

-ıııı' .939 çarşamba günü saat 15 te Ankar~da M. M. V· 
~illa a Komisyonda yapılacaktır. lciari ve fenni ~artnamesı 
%r,~a a.it projeler 50 lira nıukabilinJe alınabilir. Müuak.a
~t d e.Jecek fırmalarnı ienni ~artoaııuılt.rJe itctlı edil"n 
h,1. •bilinde tekht edece.klcı i vasıtaların mu kaveley~ Ja
k ~rıde iliştirilmek ve kari tesellü mleri <le buna göre ya

}ct l~er:. birer mufassal tarifoamelnini ihale tarihi nden 
V. S gun C\'veline kadrır 30.4.9a9 a kadar Ankaradn M. 
~la~tınalaı:ı Ko. na mazrufen vermiş olacaklardır. 
~ta ~llıeye.gireceklerin kanunun 2, 3 ü ncü maddelerindeki 
derı -~~le birhkte ilk temiaat ve teklif mektuplarını ihale 

~() "' ır saat nveline kadar An karada M. M. V. Sıtınal .... , 
Vermeleri. 

~'h . A. keri Fabrikalar U. Müdürliiğüuden: 
~ p~n.edilen bedeli 16.UOO lira olan ~77:ton kuvarsit kumu 
~~ 1tıkalar Umum Müdürlüğü Merkez Satırıalma Komis
'<lij 0.4. 1939 pazarte1i günü ~aat 15 te k21palı z rı rtla 
llıu\''~ktir. Şartname parasız Kami~yondan veriıir. TaliL
lııctk~r ka~ teminat olan 1200 lirayı ~ıavi te.l..lif ,mt-klulıJa
ıı~tiıı · guode saat 14 e kadar komısyoua vernıeieri ve 
~c ~n de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 

tıkcır gün ve saatte komisyona müracaatleri. 

l , E Sıvaı Nafıa Mödürlüjftnden : 

~il, b kılltmeğe konulan it : Dairede mevcut numuae· 
~lit ._ tlıeri 85 kuruıtan 1,5 kiloluk kaz buğazh l 000 

' '4: I("" ıı~1 Urek ve beheri 110 kuruştan, 3 kiloluk 800 adet 
l~ rlik kazma mubayaası. 
~ h~te 28.3.939 aalı günü saat 15 de Vilayet Dai
~, ~llın.den açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
~'llt t••ltrneğe girebilmek için taliplerin 129 lira 75 

~l~'-k~ kat teminat vermeleri ve Ticaret odasında ka· 
l •rına dair sicil varakası ibraz eylemeleri lazımdır. 
'111 
· sıhb· 1 ~ ı MGe11eaeler Arttırma ve Ekıiltme Komiıyonundan : 
'~ı~ ~ .baıtaneaine lazım olan çamaşır yıkama ve sıkma ma

' 5 llltıneye konulmuştur. 
t 'l t,ı ·4·939 çarıamba iünü aaat 16 da Caj'alotlunda Sıhhat 
' "•verıet Müdürlütü binuında kurulu Komiıyonda yapı-

--~~trı f• ı· ~-t 1Yat: 4150 liradır. 
~ ~'~ a•ranti: 311 lira ~ kuruştur". 
liı,t ltrtrıaıııeyi her ıün Komi•yonda görebilirl~r. 

~~ )~1~'ri ıeneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 tayılı 
~, ~ belreler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 

•ktubu ile birlikte belli fll• •e ıaatıe Komlıy~•• ı 

MOnakHa Gaıeteıl <;artamba 2t 
---------------------------------------------------------~~:.;;;.:;;;.;;...;;.;:._ 

Samsun Vilayetinden : 

1 - Nafıa tamiı atı mil temadiye amelesi ıçm lVa:ıdı ... ) 
marka yedi adet bisiklet pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 350 lira ve muvakkat temi
natı 11 lira 50 kuruıtur. 

g - İhale 27.3.939 pazartesi gilnU saat 15 de VilAyet 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik iıleri demir arabaları tekerlekleri için alı
nacak olan 99 metre lastik on be~ gün müddetle açık eksil
tmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 510 liradır. 
3- Muvakkat teminat 38,25 liradır. 
4 - Şarıname...ini görmek istiyenlerin her gürı yazı işleri 

k.a leınine ve isteklilerin de 7.4.939 cuma güııü ~aat 10.30 da 
Belediye Encümenine miiracaatları. 

• • • 
300 adet toz pompa11 alınacaktır: Bak İobiıarlar U. MCld. 

ılinlarına. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe 23.3.939 

• 
Terlik ve tire fanıla (M. M. V.) No 985 
Pergel takımı, tece11ümat burıuau, orman kompuı (Orman Um. 

Müd.) No 988 
Hedef kij'ıdı llıt. Komut.) No 988 
Çapa kız okulu binası tamiri (fıt. Kız Öj'retmen Okolu) No 988 
Bakır çıplak ve telefon kabloıu (0. O. Y.) No gag 
Mazut (Ôeniz Lv.ı.) No 989 
K.ümea ve raflar yap. (iıt. Beled.) No 99u 
Otobüı bileti (İıt. Beled.) No 990 
Parke taşı (Tanuı Bcled.) No 990 
lohııarlar mamulatı naklı (İnhiıarlar Samsun Tütün Fabr.) No 990 
Ank. telefon bioaaı tamiri (Ank. Telefon Müd ) No 991 
~ükürt (Auk. Viliyetı) No 991 
• Karatık zahire (0 D. Y. izmir) No 99l 
Bina inşaatı (İzmir Lvz.) No Y92 
Dikeolı tel, demir boru ve köşebent demiri (Ank. Orman Fidan· 

htı) No 992 . 
Adi tutla (D. D. Y. İzmir) No 99l 
Bornova tehır haritaıı tanzimi (Bornova Beled.) No 992 
talebe ııraaı (Adapazarı Orta Okulu} No 9~3 

(3 üncü sayfadan devam) 

İstanbul Erkek Lisesi ~atınalma 
Komisyonundan ; 

4,4 939 Salı günü aaat 14 de jslanbul Beyoj'lu İstiklal cadde· 
sinde Liseler Muhaaebecilii'inde toplanan Okul Komiıyonuoca I~ 
lira 18 ku.uş ke~it bedellı Liiemiıin çatııındaki aydınlık veren kıı· 
ının tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe aid f&rlname, mu
kavele ve Nafıa işleri şartoameııle keşif hülaıaıoı meklepte görülür. 
ıVluvakkat teminat akçesı otan' 14~ liranın belli aaatten evvel Li1eler 
ı~uhaaebeciligi ve:ıneııiue yatırılwaaı aercktir. 

lstekliıerın bu i:ıe benzer en az bin liralık it yaptıfına dair 
idarelerinden almış oıduj'u vesikalara istinaden, 1.stanbul Vilayetin· 
den eksiltme tarihinden ıeki.1. gün evvel alınmış olması lazım gelen 
bir ebliye.11ame ile ve w~ yıh ficaret oda11 vcaikalarıJe komııyona 

müracaadarı, "l lö5n :l- 4 

İstanbul Ziraat Mektebi .Satınalma 
Komisyonundan 

Mektep aıma Fidaolıtı için 733 lira muhammen bedelli bir adet 
Ü beya-ir kuvvdinde toprak freze makin41ile pulluk, çap" malu· 
nası ve tefcrruah açık Oksiltıne1e konmuştur. Eıuiltme licyo~lunda 
.Sina-er apiılrlımaııındaki Jiıeler muba.ı.ebecilııınde toplanan komisyonda 
J

1 
4;~...ı~ paı:..rteai gunü aıaaL l 1 de yapılacaxtır. istekli.erin bcllı saat· 

ten evvel lıselcr rnuhasebecıli~ıııe yatır.ca.kları a .. lir• !J7 kuruşluk 
ılk teminal makbuzu ile MJ8 yıu tıc .. ret odası veıika11 ve diter ka· 
nuni veıikalarla birhkte eksiltme aaatiııde komiıyona gelmeleri ve 
şartnameyi her gün adı ıeçen mubaıebecılikden iÖrÜp <Stren 
meleri . (l7;ll) ı-4 

Nafıa Vakaleti 
İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden; 

idaremiz namına Avrupadan celp edHecek muhtelif malzeme· 
nin ıümrilk muamelcaioin yapılmuı işlerini takip için lOJ- 130 
lira ücretle bir memur alıoaca&r.tır. 

Bitti denemui, çoırafya, tükçe, heup ve gümrük işleri mev· 
zuları üzerinden ve 3J.3.939 cuma ıWıü ıaat 13,3J da yapılacaktır. 
MQ1avi şartlarda ecnebi liaanlar bilenler tercih olunacaktır. 

Milsabakaya ıirme tartları : 
1 - Türk olmak 
2 - Aıkerlijini yapmıı olmak 
3 - En atatı orta tabıil ıörmÜf olı:aak 
4 - 35 ya,ından yukarı olmamak. 
Mil•abakaya iştirak için aşatıdaki veılkalaruı 30 mart 939 

perşembe ıünü ıaat 17.ye kadar idarenin Levazım MUdürlütllne 
nrilmlş olmaaı şarttır. 

t - Hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik veaikası 
3 - Tabıil derecea'ni arösterir ve.aile 
4 - En ıon ikamet ettiti mııbal zabitaaıodan alaeatı iyi bal 

ve teıkiye veıikaaı. 
5 - Kendini teıkiye edebilecek tanıotntf zatların aarih adre-

ılerlal raıterir muhtara. (1917) 

Cinsi Miktarı 

--- ---

Muham. Muvak. 
bedeli teminatı 

Lira K. Lira K. 
-----

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

--------
Toz pompası 300 adet 1101,- 82,57 Açık eksiltme 14,
Amele soyun- t 2 ,, 302,40 22,68 " ,, 14,30 

ma dolabı 

1 - Resim, ıartname ve nilmuneleri mucibince yukar• 
da cin• ve mikdarı yaz1lı 2 kalem malzeme ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ve ekıiltm• 
saatleri hizalarında gösterilmittir. 

111 - Eksiltme 5.4.939 tarihine rastlayan çarşamba göntl 
Kabataşta Levazım Şubesi MlldOriyetindeki Ahm 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname. resim, keşifnameler her gün söztı ieçen 
Şubeden paras1z alınabileceği gibi toz pompaıı 
nilmunesi de görlilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gtınde % 1,S 
güvenme paralarile mezkCir Komisyona gelmeleri. 

(1899) ,_, 

• e • 

l Şartnameleri mucibince (200.000) adet ( 100} ki-
loluk ve (50.000) adet de (50J kiloluk tuz çuyah kapalı 
zarf uıulile ıatın alınacaktır. 

il - ( 100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli 
(46) kuruş, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) 
kuruşdan (lOS.500) lira: muvakkat teminatı (7912) lira (50) 
kuruştur. 

ili - Eksiltme 12/4/939 tarihinde çarfamba g6nll ıaat 
15,30 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A· 
hm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden ve iz. 
mir, Ankara başmüdürlüklerinden (525) kuruı bedel mu· 
kabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler mtıhlirla teklif 
mektuplarını kanuni vesaikle % 1,5 güvenme parası mak· 
buzu veya;banka teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı 
zarfların ihale saatinden bir saat eneline kadar Komiıyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. 

• • • 
Cinsi Mik. Beheri Muh. B. Muham. 

B. 
Kuruı L. Kr. S. 

Ampul 7590 A. 20 47 1553 67 
muhtelif 
mumluk 

Muhtelif 30 kalem 569.-

(1845) 2--4 

% 7,5 Eks. S. 
Tem. ıekli 

L. Kr. 
116 43 Aç. ek. 1~ 

44 20 " " 
malzeme 15,30 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme 
ayrı ayrı açık ekıiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedelleriyle teminatları hiıalannda 
gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 24/3/939 tarihine raatlıyan Cuma gtlnti 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Listeler her gün sözü geçen Şubeden paraııs 

alınabılir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve ıa

atlerde % 7,5 güvenme paralariyle mezkür Komisyona gel
meleri ilin olunur. ( 1556) 4-4 

•• e 

I- 31 .X.938 tarihinde ihale edilemeyea prtname ve 
numunesi mucibince 20 X 25 ebadında 10 milyon ılli•· 
dirik rakı mantarı ıartnameai ve num•neıl maclbincı 
yeniden pazarlık usulile satın alınacaktır. 

il- Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuruı 
hesabile 40 000 lira muvakkat teminatı 3000 liradır. 

111- Pazarlık 27.111.939 tarihine rastlayan pazarteıi 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Kômiıyonunda yapılacaktır. 

iV- Numuneler her glln Komisyonda görülebileceği 
gibi şartnameler de 2 lira bedel mukabilinde inhisarlar 
Leyazım ve Mubayaat Şubeıile Ankara ve İzmir Bat· 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gtin •• 
saatte % 7,5 gilvenme paralarile yukarda adı geçen Ko
miıyona gelmeleri ilin olunur. ( l 352) 4-4 

Haklkt MUnakasa gazetesi 
Bütün Münaka1a ve Milzayede haberlerini ekaikılı 

olarak verendir Türkiyede bu nziyette olaD tek Gaıete 

Münakasa Gazetesi'dir 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 

MERCREDI 22M~ 

Quotidien des Adjudications ADMINISTRATION 

3 MOIS Ptrs 450 
6 ,, 850 

12 ,, 1500 
Etrang-er: 12 moi• Ptrs 2700 MUBAKASA GAZETESi-

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, 1. 3-4 

Galata, Percbemhe Hazar 

Telephone: 49442 

Boit{' Posta le N. 1261 
Le No. Ptr• 5 

P our la Publicite s'adresser 
a l' Ad ministration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
=·~,__ _________ ,__ 

Objet de l'ndjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d 'adjudication et du 

Cabier des Cbarges Jours Heures 
d • adjudieat. estimatif provisoire 

=--·· ... 
A) djudications au Rabais ---

Con•tructlons - p ratlon -Trav, Publlce-Mat6rl•I de Conatruetlan-Cartographle 

Constr. maison pour dciınge de fruih 
Rep. deı K >nakı gouvernenientaux Bol

v&dm et lıbaldı 
Fourniture de pierres: 3000 m. 
Conıtr. reı.·de-chausıee bit. hole Cum· 

huriyet ( J.) 
Conıtr. bit. hole iı Saııkışla (nj.) 

,, rez·de-chaussee bit. 6cole İ.tik-
lal (aj.) 

Trav. agrandi11ement reıeau install. eau 
potable Yille Isparta (Cab. eh. P. 262) 

Conıtr. bitine Corpı de srarde de Surv. 
Douan. il Ebüküsbe Ju Vil. d'Urfa 

R'P· bit. ecole ıe ondaire a Davutpafa 
Conılr. eanal ıur ro•t• tram Balaban 

Şemıipaıa 4 ÜıkGdar 
Repar. lmprimcrie Milit. 
Con.tr. bati111:: ecole (aj.) 

Publique 2906 65 
- 1470,85et409 17 

Gre a rre 11167 50 
Publique 7664 51 

" 
" 

Pli cach. 

" 
Publique 

,, 

Gre a rre 

" 

9178 70 
7664 51 

52314 64 

19940 65 

649 89 
3517 50 

28000 -

218 -

837 56 
574 84 

688 40 
574 84 

Dir. Station fıuits Malatya .. 29-3-39 14 -
Defterdarat Afyon 15 jours 1' partir du 13-3-39 

Dir. Trav. Pub. Sivaı 

" " 

,, " .. • 

moiı iı partir du 13-3-39 
23-3-39 15 -

~.3.39 15 -
23-3·39 l !> -

3585 75 Municip. Isparta 6-5-39 11 -

1495 55 Oir. Trav. Pub. Urfa I0-4-39 14 -

49 -
263 81 

Com. Ach. ~cole Second. Davutpaşa 
Com. Perm. Munieip . İıt. 

7-~-39 11 -
6-4-39 14 30 

Com Acb. Comm. Milit. İıt. Fındıklı 30·3-39 10 30 
Vil. Malatya (rectifi~) 1 . moiı a partir du 14-3-39 

ProduMa Chlmlquea at Pharmaeeutlqu s·lnatrum nte Sanltalrea-Fournltur• pour Hopilaux 

Appareil dialisateur: 1 p. (ııj.) 

Medicamentı et articles aanitairea: 62 lots 

Clble cııoutcboute et souı-terrain 
Machine radio typc Halk ( j .) 

Publique 
Gre a gre 

Pli each. 

I030 50. 
270 -

Hablllament - Ch•uaaur•• - Tl•sus - Culrs 

T o ile americ ine : 6000 m. 
Blouseı en laine : 1000 p. 
lmpermeable 1002 : 20 p. - id. eourts : 

40 p. - bottioea courtes : 10 pairea - id. 
longueı : 10 p. 

Co.tumea et cuquettea : 114 completa 
Canfection paletots : 550 p. 
Toile et ruban pour avioo• (aj.) 

Publique le m. O 65 
Gre a rre 1500 -

" 499-

Publique 1026 -
Pli each. la P· 20 -

78 - Dir. Sante et Auist. Sociale Ank. 
40 50 Com. Perm. Municlp. İst. 

27-3-39 
24-3-39 14 30 

390 90 Jere E:ıı:pl. Ch. Fer Etat Haydarpafa 13-4-39 15 -
Oir. Economat P.T.T. Ank. juıqu'a fin Avril 

292 50 Dir. Hyı. et Auist. Soc. Cağalo~lu 5-4-39 15 -
2l5 - Com. Acb. Int. Tophane 24-3-39 14 30 
37 50 Vil. Samıun 27-3-39 15 -

• 
79 95 

" 30-3-39 15 -
825 - 1 Dir. Surete İst. 6·4·39 15 -

Dir Gen. Türkkuşu Ank. 54-39 15 -

Ameublem nt po!':.!!!bltatlon et 

Garde•robe: I! p. 

plaserle eto. 
. 

Publique 302 40 22 68 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 5·4-39 14 30 
Table : 11 P• Gre a srıe 'Com. Acb. Academle Guerre 23-3-39 il -

Travaux d'lmprlmerl• - Papeterl• 

lmprimeı : 1 lotı . Gre a gre 216 30 Dir. Principale Douanea İıt. 27-3-39 10 -

Bola de Con•tructlon, Planch•• Poteaux ete. 

Poteaux tHegrapbiquea : 1010 p. Publique la p. 2 - Oir. P.T.T. Konya 31-J-39 - -

Dlvers 

Moyenı de tranaport: 6 p. (Cah. eh. Pli uch. 1464226 - ~1671 - Com. Aeh. Mln. Def. Nat. Ank. 
. 10.5..ag 15 -

L. 10) 
Bioyclettes marqua Vandre: 7 p . Ore iı rre 350 - 17 50 Vil. lamıun 27-3-39 15 -
PellH eo acier : 1000 p. - pioches en Publique 129 75 Dir. Trav. Pult . .Sivaı 28-3-39 15 -

acier: 800 p. 
Pompes pour poudre : 300 p. ,, 1101 - 82 57 Com. Acb. Econ. Monop. Kabatacbe 5-4·39 14 -
Lampea pour maehine a copier : 2 p. Gre a gr6 100 - 15 - Com. Perm. Munieip. lıt. 23-3-39 14 30 
Pierreı ord. pour pave : 300 m3 Publique 900- 67 50 

" " 
6-4-39 14 30 

Materiel de conltr. : 8 lot. . Com. Ach. Comm. Milit. Fındıklı 30·3-39 11 30 
Repar. et aclıal d 'inıtruments de mu ique Gr6 a gr6 ,, " 30·3-39 10 -

pour bande du Corpı d' Armh 
Automobile Modele 1939: l p. Publique 2800 - 195 - lospection Fernıe Elev. Merinoı Bur1a 8-4-39 IO-
Bande eaoutcboute pour r?ueı voitures: ,, 610 - 38 25 Muni•ip. Ank. .f-4-39 10 ao 

99 m. 
Sable kuvauit : 377 t. Pli caeb. 160~0 - 1200 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 10..4-39 15 -

Provl•lona 

Polı ehiebe : 39 t. Gri i. sıre Com. Aeh. DiY. Vi:ıe 28-3-39 

Riı: ~ t. Pli caeh. 468 7~ Com. Ach. Corpı Armee Çorlu 3-4-39 16 -

B) Adjudications a la surenchere 
Peaux de chevre et mouton Gr6 a rre - 1 Ligue Aviation Turque S•c.Çihanbeyli 25-3-39 
Dieombrea de maiıon 600- Dir. Fiıc Silivri 34-39 14 -
Deeombreı de maiaoıı Publique 452 - Defterdarat İit. 7-4-39 14 30 
Pierre1, tuilH ete. Gr6 a gr6 25 - 3 75 Com. Perm. Munlclp. iıt. 24-3-39 14 ao 

v CIE~ 
1 

De l' Administration Generale des Cbtflll 
de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

• J d · d" • d'ıJlle \0.000 torınes de cıment port an ın ıgene •· O"ı 
estimative de 150.000 Ltq~. seront ~chetees. par voı.e 15 
catioıı sous pli rachete le l\lerrredı 5 Avrıl l 939 n 
an local rle l' Adıninistration Generale a Ankara. 1 . =ı:ı'"' Ceux qui desirent y prendre part doıvent re .. 

0 
Pres:dcnce. de la Comınission le jour de ı'adjudical~~ 
a 14 h. 30 leurs offrcs, uue gdnıntie 1lf0\ i oire de 8 
et le- certificat · exiges par la loi. . dl t 

Les cahins df'S charges sont en venle an prı~ 
Ptrs. aux Cais~es d' Aukara et de Haydarpaşa. ( 1841) . 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
Kapı ve pencere ioş. (Kayseri Vil ) No 995 
Çam telıraf direği (Çorum PTT. Müd ) No 996 
Liman daireıi tamiri (Çanak. Nofıa Müd.) No 996 
Köprü levhaları (Sıımsun Vil.) No 998 
Paratoner te1i1atl (Samsun iohiıarlar Müd.) No 9it4 -
• Şevrole marka kamyon (Beşiktaş Maliye Şubeıi) No 
Elektik malzeme (İıt. Komut.) No ICOO 
Mazut, Hindir yı:ğı ve odun (Tophane lvz.) No 1001 
Timar fırçuı (İst. Komut.) No IO!H 
Kuru kayııı (Tophane Lvz.) No 1001 
Ham taş i hurı (Samııum Vıl.) No l002 
Et makinesi (M. M. V.) 10&2 
Çay (İıt. Komut.) No 1002 I~ 
Kitab bııztırılması (Yeşilköy Tohum lslih ve deneıııe 

No 1002 
Sandalya v. s. eşya tcmiri (Ordu C. Müddeiumumilii'İ) !'IO 
Çam direği (Ordu PTT. Şefliti) No 1003 
Kaşer peyniri (Ankara Lvz. SAK.) No 1003 

Memento des 

Jeudi 23.3.939 

Pantouflea et flanellcı en coton (Min. Def. Nat.) No 9 
5~, 

Compas, vrille d'agrıuıdissement ete. (Oir. Gen. ForeU) 
Papier pour cible (Command Mil fst.) No 988 f 
Repıır. Eeo!e jeunes filles Çapa (Ecole Normale jeune.S 

No 988 ~' 
fil en euivre nu et c&ble telephonique (Ch. Fer EtaO 
Mazoute (lnt. Marit.) No 989 
Conılr. cages et etageres (Municip . İsl) No 990 
Billets d'autobus ,, " No 990 
Pierres parquetıı (Municip. Tarau•) No 990 
Tranıporb articlea monopoli•es (Fab. Tabacı 

No 990 
Repar. batisse Telepbones Ank. (Oir. Telepbonea Ank·) 
Soufre (Vil. Ank.) No 991 
• Cerealea melangeı (Ch Fer Etat iL.mir) No 992 
Con.tr. bıitiHe (lnt. lzmir) No 992 ~ 
Fil barbele, tuyau:ıı: en fer et fer corniere (Pepiniere f'o 

No 992 
Brlquea ordin. (Cb. Fer Etat lzınir) No 9l 

0 
Orusemcnt earte bourı Boı novn (Municip. Bornova) !'1 
Ban4:s d'ecoliers (Ecole Second. Adapazar) No 993 
Constr. porte1 et fenttres lVil. Kayıeri) No 995 'f.1 
Poteaux telegraphiques en bois du upin (Dir. p, 

_No 993 
0 

Repar. Prefeclure Port (Dir. Trav. Pub. Çanakkal~) r'1 
Plaques de pont (Vıl. Samsun) No 998 
ID1tall paratonncrre (Oir. Monop. Samıun) No 998 fj9 
• Camion marque Chevrolet (Bur. Fiıc: Betiktat) No 
Articles electr. (Command. Mil lıt.) No 1000 I 
Mazoute, builc cylindre et bois (lnt. Tophani) N? 1~0 
Broue pour Hrier lea animaux (Command. Mil. (ıt.) 
Abricotı ucı (lnt. Tophane) No 1001 
Fourniture pierreı (Vil. Samsun) No 1002 
Macbine a hacber 1 viaııde lMin. DH. Nat.) No l(}(l'ı? 
Tbe (Commaııd. ut.) No 1002 
lmprusion livres (Station Easai et Amelloration 
• köy) No 1002 

Repar. chaisea ete. (Proc. Gen. Ordu) No 1 03 
Poteaux tn boiı de sapin (Chef PTT. Ordu) No to03 
Fromage kach~re (Iot. Ankara) No 1003 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri Oirektarü: bDJ•il ~ 
Basıldıfı yu : Merkez Baaımevi Gal•t• 


