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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesle~i Organıdır 

SmlıEJ<ET 
fiABERlıERi 

--- - -----
loıu 57-58 kuruftaa tuzla kuru 
derilerin de kiloıu 45 kuruftan 
Almanya için eahflar yapılmııbr. 
Gelen mallar kimilen .. tılmıtbr. 

""- Permllerı Hak-
4..._ da bir karar 

Ptdaki ıiyaai vniyetin ı•r
lzerine ıiıorta kumpao· 
~~z nakliye iflerindea • -----
-!> riaikoıu primlerini Puznan Pa.,ayırı 

Jlra.ai beıe çıkardıldarına S.nelerdenberi Polonyada ku· 
Da.. Pariı, Londra, ve rulmakta olan beynelmilel Puaoan 

" I.tanbuldaki ıiıorta panmyın bu sene 30 Niıanda açı
dt ne verilen bir emirde lam yedi May11a kadar devam e-
~ ~•ziyeti tehlikeli ı~.te- 1 decektir. Polonya hükumeti paaa
"'-" !evk~lidelik b~lun· ı yır mOnuebetiyle turiıtlere ve İf· 

' Pft~lenn yflkMlül~e- tirak edeceklere trenlerde Azami 
aibı normal .. kılde tenıüllt yapacaktır. Hlk6metimiz 

"Pdmuı bllcUrUmekt.. bu panayıra ittirake dnet edil· 

için Türkiyedea 
)' • karar •erilen butday
~n bir parti ahnmua 
lllt L-!1•re bqlaomıtbr. Ma
~ ~lada Yunaniltan İ· 

"'1 tonluk butdayın 18bf 
to 1apalacaktır. Bu but· 

Prak aaahıulleri ofiei ta• 
~lunun muhtelif mın
't " loplanmıı ve eilolara Stt olan mallardan ıabla-

~ftaa din piyuamızda 
't ile 1Çt11 ınühim miktarda ya• 

Çl kılı 18bfları olmuıtur, 
.:-~rındaa 8.1 balya 

l.s il lcuruttan ve kilosu 
'a ı..ı taruı aruında kırkım 
- b.JJa lceçi kıh ile dabak 

.Y. ldloıu 17-20 kuruı 

.-Planmııbr. Koyun deri· 
._ l da yüluelmiıtir. Düo 

"'- lloyun derilerinin ki· 

miftir. 

Ankara Bors~sı 

22·3-939 

ÇEKLER 

Loaclra 
Nevyork 
Pariı 

MillDo 
Cenevre 
Amıterdam 

Berlia 
BrOU.l 
Atına 
Sofya 
Pr•• 
Madrit 
Vartova 
Budapeıte 

Bük ret 
Belırad 
Yokobama 
Stokholm 
Moıko•a 

~.9.1 
126.3.525 

8.8525 
6.66 

28.4625 
67.2'l 
~.695 
21 3125 

l.09'l5 
1.56 

Te1cil edilmemit 
5.9.1 

2.1.96 
24.9675 
0.9050 
2.9075 

34.62 
30.555 
!3.90'l5 

ESHAM ve TAHViı.AT 

SıYu • Er:ıurum ili 19.45 

.. Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

~ Dahiliye Vekllıtinden : 

~hrta l•~ri iıme Hyu tesisatı 1ebeke11ioin tevsii iti ka· 
1....._ 11•ultle ekailtmeye kooulmuıtur. 
~....._itin muhammen bedeli 52314 lira 64 kuruıtur. 

4 
lıtekliler bu tıe aid şartname, proje veair evrakı 262 

Ş.fb!~arada Dahiliye VekAleti Belediyeler imar Heyeti 
l, 11&11dın veya lıpaıta Belediyesinden alabilirler. 
,._ tt.•iltme 6 mayıı 9j9 tarihine rulıyan cumarteıi gtl· 
--~ırde Isparta Belediyeıinde toplaoaçak .ikailtme Ke
~, Y•pılaeakur. 

• J!biltmiye girebilmek için isteklilerin aıatıda yuılı 
"-~ •eaaiki ayni gün uat ona kadar Komiıyon Reiıli· 
~ ~tnıiı olmaları llıımdu. 
l il.\ 

7 
ıayıh kananun 16 Ye 17 aci maddelerine uyg•n 

t l S luıruıluk muvakkat teminat, 
. ~uaun tayin eltili veıikalar, 
' "'-n llınun 4 öoctı maddesi mucibince ekıültmtye pme

lıt buluamadıtına dair basalı bir mıktub, 
)..._~~ak ... ya iftiralı edecek matebhidleri• ıu teliaatı 
~.... oldaklanna dıir •elikalarını tek lif urflarile be-

S ;•l~ lbımdır. 
~klıf mektubları ihale gftnft aut ou kadar mı.kbaı 

ltomi17011 Rlilli&i»• 'ftrilccektir. 

Peıta ile 16ndırilecek teklif ıaektublarınıa iadeli taıh· 
hl.ili olaaaı Ye uibayet bu saatt" kadar Kemilyeoa ıelıniı bu· 
lunmatı Jlıımdır. 

Ra it hakkında tada iıahat almak i~tiycoleriu .Belediye· 
ler İmar Heyeti Fen Şefliğine ve Isparta Belediyesine mOrı· 
caat etmeleri. 

Sıvaı Nafıa Müdürliiğünden : 

1 - Kapalı zarf usulü ile 13.3.9J9 pazarteai giintl iha
lesi mukarrer iken talip zuhur etmediiindea 13.3.aa& dan 
itibaren bir ay içinde ihale edilmek ibere pazarhia bırakı· 
lan Sıvaı - Ticer .yolunun 38-4 l iıtilometrolan araımdaki 
3000 metroluk kısma muktazı kırma tat ilızaratı. Bu itin 
ketif bedeli l 1167 lira 50 kuruftur. 

2 - Pazarlığa girebilmek içia taliplerin 837 lira 56 
kurut muvakkat teminat vermeleri ve bu iti yapabilecek
lerine dair Vilayet Makamından almıı oldukları ehliyet 
veıikasını ibraz eylemeleri lbımdır. 

3 - İstekliler keıifname ve ilitiii diier e·nakları lıer 
a-Un Nafıa MiidürlüjOnde ıörebilirler. 

iatanbul Komutanb(I Satmalma Komiıyonundan : 
Askeri matbaanın tamiri yapılacakbr. Pazarlıiı 30 

mart 939 perıembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. lıtek
lilerinin belli gün ve ıaatte Fındıklıda Komutanlık Satm
alma Komqyonuna ıelmeleri. 

Afyon Defterdarlığından : 
Bolvadin hükumet konağı 1470 lira 85 kuruı ve İshaklı 

hükumet konağı da 409 lira 17 kuruı bedel kqif üıerine 
tauıiratı l 3.3.939 tarihinden itibaren 15 ıon müddetle ekeilt· 
meyd kouuJmuıtur. Talipluin )ilıde 7,5 muvakkat tewiaat ak· 
çalarile Bolvadın eklillme komiı)onuna °'i1racaat etmeleri ve 
fazla malumst almak i1tiyenlerin de Afyon hük.Uınet maballin· 
de asılı mufassal illnı okumılrrı illn olunur. 

Urta Nafıa Müdörlü&iioden: 

Urfa Vilay~tinin cenub hududu üzerinde lbflküsbe mev
kiinde yeniden inıa edilecek GllmrGk M11bafaıa ıüYari karakol 
binaaı inıaatı 19940 lira 65 kanıı lte4eli kııif Ye yabidi kı· 
yaıi fiat iiıerinden kapalı ıarf uıulile ıkailtmiy• kontthza•ıtur. 

l - E~ıiltm 10.4.919 taribiae muut&tf paı.arteıi sini 
ıaat 14 te Urfa Naha Mıidürl~iü 8d<&ıimda teplaoaeak Komi .. 
yon marifetile yapılacaktır. 

2 - Bu-. iıe aid evrakı fenniye; Proj.-, mukavelename 
projesi, P.kailtme sartnamesi, feonf ıartoame, bullııi keıtiye 
'IC bayındırlık İ§leri genel §&rto1ı1mesind~o ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat ruilt.tarı 1495 lira 55 kuru~tur. 
4 - isteklilerin teklif mektublarına aıığıdakı euakı bağ· 

lamaları şarttır • .. 
A - Yukarıda miktarı yazılı terninat akçesinin malsandı· 

ıma yıtırıldıtına dair makbaı veya mutıbor bir bankada alı· 
nacak tımiut mektubu. 

8 - Teklif ıabibl~rinla ihaledf"A 1 ıtta enel mtlracaatle 
Urfa Valiliğinden alaoakları mtltf'11hbidlik ehliyet veıika11. 

D - Teklif sahiplerinin meaıop oldukları ticaret oduıodan 
aldıkları 939 ıenesine aid veıika veya ıureti. 

5 - isteklilerin arttırma, eksiltme kanununun umumi 
hükümlerile kapalı zarf uaulile tıkıil&miye dair olan maddeleri 
ve eksiltme oartnameıi ahklaına YI yukarıda yasala maddelerin 
icababna riayet eylemeleri ıarttır. 

6 - istekliler bu ite aid euakı tınuiye Ye ıartnameleri 
Uda Nafıa MödlrlUğfinde görebilirler. 

7 - Poıta ile gönderilecek teklif mektublarının ihale 1&· 

ıtiadın bir ıaat ıvvdli~e kadar E"ıiltme Komisyonuna var
maıı fırttır. Postada vuku bulıcak gecikmelerden dolayı Ko· 
miıyon me1•uli7et kabul etmeı. 

Malatya MeyYecilik lıtaayonu MGdtırllltGnden : 
2906 lira 65 kurut keıif bedelini havi olup Malatya 

Me;JYecilik latuyoau aruiıı içinde a6zU ıeçeo lıtuyon 
Mlldllrltljtlnce pıterilecek yerele kurutma evi inpaı 14.3.939 
tarihinden itibaren 011 beı f1D mtldcletle açık ekailtmey• 
kon11lmQfbar. 

29.1.939 tarihine raıtlıyan çar~amba flnll aaa 14 de 
baale•i yapılacaktır. Mukavele, ebiltme Prbje Ye bm 
mtltefeni diğer evrak her glla Malatya Meyvecilik lıturoau 
Mldllrlllğiinde görillebilir. 

Muvakkat teminat 218 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Madlrlltthulea _.. 

teabitlik veıikası ve ticaret odaıı veaikalarmı hamil• 
Malatya Ziraat Müdürlüğü biirosunda toplanacak olan Ko-
misyona milracaatları illıı olunur. • 

Dnut Pap Ortaokulu Satınılma Komiıyo11un.iın. : 

7.4.939 cuma günti Yat l 1 de İstanbul Beye>tlw İetiklll 
caddesi 349 numarada Liseler MuhaaebeciliJipule topknan 
okul komiıyonunda 649 lira 89 kuruş keoif bedelli okul111Dua 
bahçe duvarı tamiratı açık eksiltmeye konmuıtur. Mukavele ek· 
siltnıe ve bayındırlık işleri umumi ve hususi fenni ıartname

lcıi okulda görülebilir. 49 liralık ilk teminatın liseler nnıh ... 
beıi Yezoeıine yatırılma@ı bu iıe girecekler en aı 500 liralık 
bu ite benzer it yaptığına dair idarelerinden almıı olduıu Yfl• 

ıikaya istinaden lstıobııl vilayetinden .,ksiJtme tarihinden 8 
gün evvel alınmıı ehliyet ve 939 yılına ait ticaret oduı veeiket 
ıile ek&iltme gün ve saatinde komiıyona gelmeleri. 

lıtanbul Defterdarlıtıodan ; 

14 4.939 cuma günü saat 15.30 da lıtaobulda Deftardaldl 
Milli Emlik idareıindc toplanacak Eksiltme Komi.,ona ods• 
aında 56582 lira 16 kuruş ke~if bedelli Fatih Maliye Ş11bffi 
ve Malmüdürlüğü binası iopatı kapalı zarf usuHle ekıiltmiya 
konulmuftur. 

Mukavele, eksiltme, Nafıa loleri Umumi, huıuıt ve fam! 
prtnameleri, proje, keoif hullsasile huna müteferri diler enak 
283 kuruş mukabilinde Millt imlik Müdürlüiündeo verilecektir. 

Muvakkat teminat 4079 lira 10 kuru§tur. 
isteklilerin teklif meklublarını V«' en az 40000 liralık bu ite 

benzer it yaptığına dair idarelerinden almıı olduiu •eaikalıra 
İltioaden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet 
ve 939 yıhnı aid Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı ıarf• 
larıoı 14.4.~39 cuma gürıü saat 14,30 a kadar Milli Etnltt 
Müdürlüğünde Komisyon Baekanlıtına vermeleri lbımdır. 

Kadık&y Vakıflar Mldtlrllttlnden : / 

l - Alemdağında Taıdelen meYkiinde yeniden ia .. 
olunacak ketifleri yek6nu l 2704 Ura 44 kurut olan midir 
ve makinist, revir mllatabdemin binaları illf&ab maamlft .. 
millt toptan götilrll olarak kapalı urf uaulile 23.3.la8 ta• 
rihine kadar ekıiltmiye konulmuftur. 

2 - Bu intaata aid projeler, fenni ve huul .. rma
me ile eksiltme tartnameai ve mukavele projesi paru• 
olarak Ankarada Vakıflar U. Mlldllrlilğil lntaat Mtldllrll· 
ğilnden, lstanbulda Vakıflar Batmimarlıtından, lzmirde Va• 
kıflar Müdürlilğiinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 12.4.939 tarihine raıtbyan ÇU'lamba ti· 
nl ıaat 14 te Kadık&y Vakıflar Mldll.alllil bm.aı dahilinde 
komiıyonda yapdacaktır. Muvakkat teminat 152 lira 13 k• 
ruftur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mimar ve mllıeacliıaler 
938 seneaine aid Ticaret Odası vesikuı ve ıene bu yıla 
aid olarak Nafıa Müdtirlüği1nden alınmlf on bin lirabk tek 
bir bina intaatını yapmıt ve muvaffak olıaUf oldaimuı bil· 
diren yapı m6teahhidliii veaikuını ılatermeıi lhmclır. 

5 -Teklif mektuplan 12.4.939 çaqamba ,anı IMl 
13 e kadar Kadıkly Vakıflar Mlldtlrliiti Komisyon RD 
liğine makbuz mukabilinde verilmit bulunacaktır. 

6 - Kapalı .zarfların ih.ıarında teklif mektubunun ya· 
zılııında ve bu zarfların tevdiinde, poıta ile ılnderilmeıiDde 
talihlerin 24DO ıayılı kanunun 32, 33, 34 inci maddelerine 
harfiyen riayet etmeleri ltbumu ilin olunur. 

Buraa Yenifehir Malmtldflrl811ıtl• ı 

1 - Hükdmet KonaAa bodram kabnda tıkan ıuyun defi 
için Burıa Nafıa Baomühendiaiflince taadik edilmiı fenni prt• 
name •e projeıi mucibince yapılacak tamirata avık ek1İlbae7• 
konulmuıtur. 

Bedeli keıfi 1293 lira 17 kaıuıta• ibaııet ola ba 1fia 
muYıkkat temiub 97 liradar, 



Perıembe 23 Münakasa Gueteai 

Bu gün ilan olunan Münakasatarve üzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

---------------------------------------------------------A) Münakasalar 
inşaat, Taml~a~, _Nafia lşlerl, Malzeme Harita 
Cağaloğlu erkek Orta Okulu binası tamiri 
Şişli çocuk hast. 1 ci pavyonu tamiri 
Fatih ~aliye Şubesi ve Malmüd. binası 

inş. (şart 283 kr.) 
Hükümet konağı tamiri 
Alemdağında T aşdelen mevkiinde yeni

den inşa edilecek Müdür ve makinist 
revir müstabdemenio binaları inşaah 

Aç eki. 

" Kapalı z. 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

2180 40 
1498 73 

56582 16 

1293 37 
12704 44 

164- Cağaloğlu Erkek orta okulu SAK. 7-4-39 I~ -
113 - ist. Sıhhi Müesseseler SAK. 7-4-39 15 -

4079 lO 
• 

İstanbul Defterdarlığı 14-4-39 15 30 

• 
97 - Bursa Yenişehir Malmdd. 8-4-39 15 -

952 83 Kadiköy fst. ve Ank. Vakıf. Direk. 12-4-39 14 -

llAçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt, Hastane Lev. - ---------
F ennl alit : 357 kalem Kapalı z, 9000 - 675 - Mrk. Hıfzıssıhha Müe11eai An°k. 

l.t. Sıhhat Müd. 
ıo . ...a9 ıı -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malz mest) 

Gureba bast. 2 inci Hariciye Klinitinde 
elektrik tablosu konma i'i 

Aç. ekı. 729 11 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise maa kaaket : 62 tak. 

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba - Hah v.s. 
- - - - -- ---
Kahve rengi muşamba: 200 m - linoleyom: Kapalı z. 6550 -

1440 m. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. - -
Silindir, motör ve dioamo yait arı vaze- Kapalı z. 8030 -

lin v.ı. : 5 kalem 

Müteferrik 

Maa teferruat tahammür kabı: 7 ad. Pa
ıabahçe müskirat fabrikası için 
(tart 115 kr.) 

Bot 'arab •işeleri 
lsveç bam demiri : 340 t. r,art 255 kr.) 
Muhtelıf ete y.a. : 418 kalem 
Lüleci kili : 30 t. 
Muhtelif cins çelik 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. - -- .. __ .....__ ---
Makarna: 15 t. 
Arpa ,ehriyesi : 2 t. 
Yıldız 'ehriyeıi : 2 t. 
Nohud: 25 t. 
Patates : 15 t. (temd.) 
Un : 150 t. (temd.) 
Katar peyniri :2100 k. (temd.) 

B) Müzayedeler 
Müstamel binek otomobili (temd.) 
Tay: 2 baş. 
Muhtelif cins kadın ve erkek ayakkabları 

Kapalı z. 23000 -

Kapalı z. 51000 -
18609 -

. ,, 
Aç. ekı. 1200 -
Kapalı z. 5986 -

Aç. ekı. 

,, 
n 
,, 
,, 
,, ·19500 -

Paz. 1~4 20 

Ac. art. 
,, 

2 - Ekıiltme illin müddeti 23 mart 939 tarihinden itiba
ren on he§ gün oJup 6 nisan 9J9 perşembe günü saat on bette 
Malmüdürlüğünde toplanacak Komi yon huzurile ihalesi yapı
lacaktır. 

· 3 - Bu ioe aid keşitname, proje ve ~artname}i görmek ve 
bili bedel almak iôtiyenler Malmüdürlüğüııe müracaat edebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2':190 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki evsafı haiz olmaları ve kendilerinden 
aranılması lazım gelen teminatın Sandık makbuzunu ve evrakı 
.aireyi ihale Komisyonuına iraeye mecburdur. 

lıtanbul Belediyesinden : 

Keşif veya 
Muhammen bedeli 

Be;iktaı kaymakamlığına beher 900.00 
metre mikabı 3 liradan 300 metre 
mikAbı adi kaldırım taıı. 

lık teminatı 
67.50 

Üı:ıküdarda ·balaban - Şemsipa~a 3517.50 263.81 
Tramvay caddesinde kanal inşası 
Yukarıda muhammen bedelleri yazılı işler ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğunde 
görülebilır. lsteklıler 2490 !ayılı kanunda yazılı vesika ve hi
zalarında gösterilen ilk tr.minat makbuz veya mektubile beraber 
6.4939 perşembe günü saat 14 buçuk.ta Daimi Encümende bu
lunrınmalıdırlar. 

• • • 
Cağaloğlu erkek orta okulu binatı tamiri. Bak : Ca· 

ğaloğlu erkek orta okulu SAK ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi pirektörlüğünden : 

1 - Ankara Merkez Hıfzıssthha Müessesesi şubelerine 
satın alınacak 357 kalem muhammen bedeli 9000 lira kıy· 
metindeki fenni alit 10.4.939 günü ıaat 11 de kapalı zarf 

55 - İıt. Üniveraite.i SAK. 

İst. Deniz Ticaret Müd. 

491 25 O. D. Y. Haydarpqa 

602 25 O. O. Y. Haydarpaıa 

1725 - İohiıarlar U. Müd. 

Edirne İnhisarlar Ba,müd. 
3800 - Aık. Fabrikalar U. MGd. Ank. 
1395 68 ,, ,, 
90- ,, ,, 

448 95 D. O. Y. Haydarpaf4 

208 15 Çorlu Kor SAK. 
27 75 n ,, 
'ı:l 15 ,, ,, 

225 - n ,, 
90 - n n 

1462 50 Siird Tümen SAK. 
94 82 Ank. Lvz. SAK. 

15 - O. O. Y. 2 inci İtletme Ank. 
İat. Komut. SAK. 

7-4-39 16 -

25-3-39 1 1 (tashih) 

11.4-ag 15 -

12-4-39 15 -

11-5-39 15 -

15-4-39 a kadar 
10-5-39 15 -
12-5-39 il -
7-4-39 14 -

20-4-39 15 -

5-4-39 15 -
5-4-39 15 -
5-4-39 15 -
5-4-39 16 -
5-4-39 15 30 

18-4-39 15 -
3-4-39 1 l (tuhib 

İıt. 5 inci İcra Mem. Çar,ıkapı, 
İskender Boğa:.ı Sepetçi han önü 

30+39 li -
27-3-39 13 30 
30-3-39 13 -

z:ı:z 

usulile eksiltmiye konmuştur. 
2 - İlk teminat 675 liradır. 
3- Liste ve şartnameler İstanbulda Sıhhat Müdürlü· 

ğünden Ankarada Müessese Mutemedinden hergün tedarik 
edilebilir. 

7 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

Gureba hastahanesi 2 inci hariciye kliniğinde 729.1 l 
lira keşifli elektrik tablosu konma işi Rektörlükte açık ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin 500 liralık bu gibi iş yap· 
bklarına dair ihaleden 8 gün evvel alınmış vesika ve Tira· 
ret Odası kağıdiyle 55 lira muvakkat teminat mak.buzlariy .. 
le 7 .4.939 cuma günü saat 15 de Rektörlüğe gelmeleri. 

Keşif ve iJişikJeri hergün Rektörlükte görülür. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

lstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden : 

62 takım elbiıe ekailtme saatinin 1 1 olduğu taıhihen 

ilAn olunur. 

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

Devlet Demiryolları U. İdareıinden. 

Muhammen bedeli 6550 lira olan 200 metre hahYe ren
gi muşamba ile 1440 metre linoliyom 11.4.939 salı günü 
saat 15 de Haydarpaşada gar binasındaki Satınalma Ko
misyonu tarafından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği ve
saikle 491 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve tekliflerini 
muhtevi zarflarını eksiltme günü saat 14 de kadar Komis
yona vermeleri lazımdır. 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
22.3.939 ===~ 

Flatlar 
CİNSi A~atı Yukarı 

Buğd. yumu,ak 
,, ıert 

,, kızılca 

Kr. Pa. K.r.Pa. 

6 il 
5 ıo 

Arpa yemlik 4 16 
,, Anadol dökme - -

Cavdar 4 -
Bakla İzmir 3 35 
Susam 19 JO 
Peynir beyaı: 
Faaaliye ince 
Nohut naturel 
ııcuşyemi çuvalla 
Fındık içi 
Tiftik çengelli 

,, mal 
Z. yaği yemeklik 
Yapak Aaadol 

,, Trakya 
Mısır beyaz 

,, sarı 

Zerdeva deriıi 
Tilki n 
Kunduz ,, 
Keçi kılı 

Poııruk ,, 

7 10 

1!2 20 125 -

54-

4 5 
4 15 4 22,5 

47 20 S2 -

Butday 
Un 
Kepek 
Arpa 
Yapak 
Çudar 
Fasulye 
İç ceviı 
M111r 
Bulgur 
Kıl 

Kepek 
Mı11r 

Tiftik 
Yapak 
iç fındık 
Nohut 
Tilki 
Sa nur 

Gelen 

O iden 

oı, Flatıar 
Butday : Liverpul 

,, Şikaıo 
,, Vinipek 

Arpa Anverıı 
M111r : Londra 
Keten T. ,, 
Fındak G. Hamburı 

L. 

Bu işe aid ıartnameler Haydarpa§ada gar biıı•5 
komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır· 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Le~ 
7 kalem evrak baıtırılması. Bak : İıt. GümrDkl•J'l 

müd. ilanlarına. 

Kereste, tahta ve saire 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

Teslim yeri 

Üsküdar 
,, 

" ,, 
R. Hisarı 

,, 

" 
" Bakırköy 

" 
" 
" 

Tekirdağ 

Gelibolu 
Çanakkale 

" Bandırma 

,, 

" 
Mudanya 

,. 
Yalova 

" ,, 

Kandıra 

" İzmit 

" 
" 
" Güzel hisar 

Uzunluğu 

Metre 
7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

10 

7 ., 
8 

10 
7 
8 
9 
7 
8 
7 
8 
9 

6 
8 
7 
8 
9 

10 
7 
8 

10 

Miktarı 

Aded 
ıoo 

200 
100 
ıou 

70 
80 

100 
50 
ıoo 
soo 
200 
ıoo -1700 

200 
200 
100 
25 
30 
60 
35 
60 
140 
50 
ıoo 
ıoo -1100 
12& 
125 
ıoo 
300 
200 
ıoo 
50 
ıoo 
ıoo ---L200 

İdari! ihtiyacı için teslim yeri, tulil, miktarı yukarıd: 
lı kestane telgraf direkleri Bolu Orman Bölgesinin ~ ~ 
kazası dahilindeki 6 pal'ça ormaCJdaa kestirilecektir. 8 
ler 1700, 1100, 1200 adetten ibaret olmak üzere ii~e 
ve ayrı ayrı kapalı ı:ad usulile eksiltmiye konmuştur. 
5 4.939 çarıamba saat 15, 15,30 ve 16 da B. Poıtıııl~ 
smda müfettişlik odasında toplanacak Alım Satım l(otıltı 
da yapılacaktır. 6 metreliklerin beher adedinin ııııJ W 
bedeli 350 kuruı 7 mctrcliklerin 450 kuruı 8 aıetr' 



k. 
Mtlilakua ClaHteel Pertembe ti 

~------------------------------------------------------..--.;,_-:~;;;.;;.;;~ 
:-. ~9 ~e 10 metrelikl~r~n 700 kuruş, 1700 adedinin 
._ 68oo5 lıra, 1100 adedının 5750 lira, 1200 adediniu 

•e S lira,muvakkat teminatları 755 lira, 431 lira 25 
~O liradır 
~ rio olbabdaki ıartnaruelerini görmek ve muvak

k tlarını yaurmak. üzere çaltıma günlerinde mezkur 
IS 

1
1dari Kalem Levazım kısmına eksiltme gün ve saati 

1 
l,3Q ve 16 dan bir ı:ıat evveline kadar kanunun ta· 

~rı olıuak hazırlanmıt ve 939 senesi için muteber 
~ .1 .vesikasile muvak.kat teminut makbuzunu hııvi 

OQ 'tını yukarıda bildirilen Hatlere kadar sözü geçeu 
Batkanlığına No.h makbuz mukabilind~ vermeleri . 

Makina yağları v. s. 

* • * Tahmin edilen bedeli 1200 lira olan 30 ton Lüleci 
J...; li nıiitraJıhit ua m ve hearıbına Askeri Fabrikalar Um. Mii
dürlüğü Merkez Satmalma Komisyonunca 7 .4 939 cuma günü 
ıaat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak Komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 90 lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mez.kur giin ve 
ıartte Komisyona müraeaatları. 

ldirne İnhisarlar Ba§ıniidürlüğünden : 

İnhiıarlar idaresi Damgasını ta§ıyan rakı eişelerini Başınü
dürlüğün.üzl ~ Mülhakat idarelerimiz muayyr n fiyatlarla satın 
almakla idi. 

Onl>e§ ui•an 9J 9 t.ırihinden itibaren (Şarab Şi~eleri möı
tesna) rakı fİ§e!eriınizi satın ahaıyacağız bu işlerle alikaıu o· 

IL~iryolları ve Limanları lıletme U. ldaruinden: lanların mal6.m11 olmak Uzre keyfıyet ilAn olunur. 
.......... . .. 

)a&.. lllıaea bedeli 8030 lira olan ıilindir, motör ve di- 300 m3 kaldınm tafı alınacaktır. Bak: lıt. Belediyeıi 
I~•· •arı vazelin Ye aaireden miirekkep 5 kalem mal· 
~~ ~~ 

~°W\IW ~ar1&mba gilnü a~at 15 te Haydarpaıada 
~. •~dakı Satınalma Komııyonu tarafından kapalı ··-;;;;;;;iiiiiiiiii;;;;;;;;;; ... iiiiiiiiiiiiiliiiiii __ iiiillii__.iiiiiili.-;ı;-..,..iliiiiii--.iiiiiiiiiiiimiii_..iiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiim. 

'1 . ıle ••bn alınacaktır. Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
~ ~le fi_nnek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiği veaaik-

. '- 2;:, kuruıluk muvakkat teminat ve tekliflerini 
:•rflan111 eksiltme paü saat 14 de kadar Komi· 

a_ ~eleri lizımdır. 
1le •it fartnameler Haydarpaşada gar binaımda!ti 
konıiıyonu tarafından paruız olarak dağıtılmak-

l~buı Komutanlığı Satınalma Komioyonundan: 
~daki tavlanın tamiri için lüzumu olan 8 çeşid yapı 

"-t •atın alınacaktır. Pazarlığı 30 mart 1939 perşembe 
tı'dıij l l,30 ta yapılacaktır. İsteklilerinin belli gün ve sa
,• l~da .Koaıutaulık satıaalma komisyonuna gelmeleri. 
o, 'p llcı kor bandosu için 10 parça saz satan alınacağı 
~•rç,. ıaı da tamir ettirilr.cektir. Bunlarm pazarlığı 30 
~r§embe günü saat 10 da yapılacaktır. 
tQ ~ belli gün ve ıaatte Fındıklıda Komutanlık satı· 

lbııyonuna gelmeltri. 

ı S..raa Merinos Y etittirme Mlifettiıliğden : 
· ~ Burıa Merinos V etiıtirme Mllfettiıliği için 939 
~ b· kaptıkaçb otomobili ahnacaktır. Muhammen be
l , lll altı ytız) liradır. 
~ lla.le 8 nisan 939 cumartui iilnü ıabah ıaat onda 
~il iye daireaindeki, Mubayaa Komiıyonu tarafından 
a ...... bae •uretile yapılacakbr. 

r ~meyi görmek ve daha fazla tafsilat almak 
· · ':' ••atinde her itln Buraa Merinos Y etiıtirme 

• , e müracaat edebilirler. 
Elcaiitmeye girebilmek için taliblerin 195 lira 

' :~nıinat a"çeaini Burıa Malaandığına yatırdıkla· 
'1-. ~dık makbuzu ve Tica~et Odaıı kayıd Yeıika-

ebneleri luımdır. 

~t l>o 
' ._iryelları ve LimanlMrı l~letme U. ldueıiDden: 
~~ ç.~llle11 bedeli 5986 lira olan muhtelif miktar llİns ve 
~Ilı 2~.4.939 p~rıembe gflnü ıaat 15 te Haydarpaıada 

.. la dıııu satıoalmıs Komisyonu tarafından kıpslı zart 
'- • 

11 •lınacaktır. 
~ lirnıek iıtiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
tı kuru§luk muvakkat teminatlarile tekliflerini muhte

~. ıa:• ek.ıiltme günü saat 14 e kadar komisyona vu
.._ . lbdır. 

'- ~ lit §artnameler Havdarpaşada gar binasındaki ko· 
tfından paruıı olarak dağıtılmakıadır. 

t~ 
l •lar U. MCldtlrltiğfi St.tınalma Komiıyonundan : 

·'~· ~ •dilen bedeli 51000 lira olan 340 ton fsveç ham 
"-~ fi Fabrikalar Umum MtidürlüAü Merkez Satınalma 
~~. 10.5.939 ~arpmba günü ıaat 15 te kapah zarfla 

tır. Şartname 2 lira 55 kuruıt mukabilidde Ko· 
'--.i tt'e~Jir. Talihlerin muYBkkat teminat olan J800 

~ °'a khf nıektublarını mukur günde saat 14 te kadar 
... ~, a lernıeleri .. kendilerinin de 2490 numaralı kano
-.._ -.

6 
ıa.addelerindeki vesaikle mezkOr gün ve saatte Ko-

'' ''caatleri. 
• llha.ı. 
~ ın edilen bedeli 18609 lira olan 418 kalem tğe 
'-lltıeti Fabrikalar Umum Müdfirlüğü Merktz Satınalma 
~U,ee~'. 12.5.939 cuma günü saat 11 de kapalı zarfla 

lb tır, Şartnanıe parasız olarak Komisyondan verilir. 
'k~~'•kkat teminat olan IJ9S lira 68 kuruşa havi 

· le •rını mezkur günde saat 10 a kadar Komisyona 
d ~tııdilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 5 
e 1 veaaikle mezkQr gdn •e saatte Komisyona mü· 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Kimyevi muay~ne ile 4000 kilo sabun açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 1600 lira ilk teminatı 120 liradır. 
ihalesi 25.3.9.19 cumartesi günü saat 10 dur. isteklilerin beJli 
gıın ve ~aatte Lilehurgazda Ul• ıatıaah•a Ke. na •tıracaatları. 

Karacabey Merinos Yetİ§tİrme Çiftliği Miidürlöğünden : 

Müessese hayvanatı iaşeleri için kapalı zart usulile 300,000 
kilo yulaf eksiltmiye konulmuştur. Yulafm kilosuna bet kurut 
95 santim mubarnınen kıymet takdir edilmiştir. 

ihale 5 nisan 939 tarihi ue musadit çarşamba güaü 18at 
en beşte Çıitlik Merkezinde Müdiriyet binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 1338 lira 75 kurH§tur. 
Şartnamesini görmek istiyenler tatil günlerinden maada 

hergün Çiftlik Muhasebesinde ve Bur~a Merin(Jı müfettişliğine 
görebilir. 

İsteklilerin 2490 1ayıh kanun hükümleri dahilinde mez· 
k6r günde saat on dörde kadar teklif mektublarını Çiftlık Mu
bayaa Komisyonuna tevdi etmeleri. 

Çorlu Kor Satı:1alrua Komisyonundan : 

Kor merke?. birl~kJeri için 25000 kilo pirınç kapalı ıar· 
fla alınacaktır. lb:ıles i 3 4.9;ı9 pazartesi günü saat 16 dır. ilk 
t~minatı 468 lira 75 kuruıtur. Evsaf ve tartnamesi Çorluda 
Kor Satmalmli Ko. da görülebilir. isteklilerin kanunun 2, a CÜ 

ma<idelerinde belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mrktuplarını Çorluda Ko. na vermeleri. 

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan : 

39 ton nohut taksitleri mukaveleye bağlanmak üzere 
28.3.939 da pazarlıkla ıatın alınacaktır. Taliplerin Viıeda Tttm 
Satınalma Ko. na müracaatları. 

Çorlu Kor Satınalma 1'omisyonundaa: 

15000 kilo .kesme makarna, 2000 ki1o arpa şehriye, 2000 
kilo yıldız şehriye, yeuiden açık eksiltme suretile alınacaktır • 
lbale&i 5.4.939 çarwawba güuü saat 15 tedir. İlk teminat ma· 
karna için 208 lira 15 kuruı arpa ıehriye için 27 lira 7 5 ku· 
ruş yıldız ıehriy\l için 27 lira 75 kuruştur. Evsaf ve şartna· 
ınesiui görmek İ1'teyeoler her gün Çorluda. Kor. sa. al. Ko. da 
görebilir. isteklilerin kanunun 2. 3 cü madde! erindtki ve • 
saikli birlilte belli gün ve ıaatte Çorluda Kor. Satınalma Ko. 
na wiiracaatları. 

• * • 25000 kilo Nohut aıık eksiltme suretile alılllcaktır. 
ihalesi J.4.939 çarşamba gtinil saat 16 dadır. ilk teminatı 225 
liradır. Evsaf •e ıartnameai Çorluda Kor. Satınalma Kom. da 
göıülür. lsteklileıin kanunun 2, S cil maddelerindek.e belge· 
lerle birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor. Satınalma Kom. 
na müracaatları. 

• * • 15000 kilo patab talib çıkmadığından yeniden açık 
ekıiltme ıuretile alınacaktır. ihalesi 5.4.939 çar1&mba gtl· 
nl ıaat 15,30 dadır. ilk teminat 90 liradır. Evaaf Ye f&l· 
tnameaini Çorluda Ko. da g6rillebilir. lıteklilerin kaaunun 
2, 3 cll maddelerindeki belgelerle birlikte belli gila Ye saat
te Ko. na mllracaatları. 

Sürd Ttimen Sabnalma Komiıyonundan : 

IMOOO kilo un müteahhit nam ve hesabına ekailtmeye 
konulmuı iıe de talip zuhur etmediğinden bir ay içinde pa• 
zarlıia konularak 18.4.939 ıalı gilnll ıaat 15 de açık eksil· 
tme ıuretile alınacaktır. Tahmin bedeli 19500 lira ilk temi· 
natı 1462 lira 30 kuruıtur. Şartnameai Siirde Ko. da görfl· 
lir. Eksiltmeye gireceklerin belli rtın Ye ıaatte Siirdde 
Tüm Sat11ıalma Ko. na mlracaatlan. 

Cağ al oğlu Erkek Ortaokolu Satınalma 
Komısyonundan : 

7.4.939 cuma günü saat 15 de ist. Beyotlu " İstildil oaddeainde 
349 numarala binada Liıeler Mubaaebecilitinde toplanan okul Ko· 
miıyoauada 2180 lira 40 kurutluk ketif bedeili okulumuz tamiratı 
açık eksiltmeye konmuıtur. Bu tfe ait sulname H Nafıa feraiti 
okulda gGrGlür. 

lık teminat 164 lira elup eksiltmeye iıtirak edeceklerin ea az 
1000 liralık bu iıe benzer it yapbklarına dair eksiltme rilnladea 
8 ıün evvel lstanbul Vilayetinden ahnmıı ehliyet ve 1939 yılı Ti· 
caret odaaı veaikalarile belli gün n saatte· teminat makbuzile Ko· 
misyona gelmeleri. (1919) 1-4 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 

Atatadaki iş 27-3-939 pazartesi rünG saat 10 da pazarlıkla 
ihale edilecegfoden isteklilerin BatmüdGrlOkteki Komisyona ıelme· 
leri llin olunur. 

1- Posta gümrütü için basbrılacak 7 kalemlik enalu mat· 
bua. İhale bedeli 216 lira 30 kuruıtur. (1904) 

Kapah zarf usulile eksiltme 
Orman Fakültesi 1'1ubayaat Komisyonu 

Başkanlığından : 

Birinc:i kısım : Konstrtlkıiyon itcilik. 

Adet Cinıi Beherinin Mu. Fi. Tutarı 
Lira Lira 

1 Büyük Yazahane kıristalli 210 210 
1 Büyük KiltGbhane 220 220 
1 Gardirob 85 85 
1 Orta Muaıı Kıriatalli 45 45 
2 Sıtara Maıuı kıriıtalli 25 50 

11 Yazıhane Koltuğu Marokenli 30 3.10 
4 İskemle Marokenli 15 60 
1 Profe.ar Kilrsilıil Rahle.ile beraber 200 2':ı0 

İkinci kısım : MASiF itcilik. 

6 Y azabaae Kıriatalli 90 MO 
5 Etajer 40 200 
6 Gardirob 70 420 
6 Yazıhane Koltutu ıade 20 120 
6 Daktilo Maauı 35 210 

14 Büyük Kitab Etajeri 90 1260 
2 Laboratuvar Kollekıiyon Dolabı 160 320 

(28 Çekmeli) 
17 Evrak Dosya Dolabı (6 Raflı) 80 1360 
2 Camekinla Koleksiyon Dolabı 140 280 

(24 G8zlü) 
70 Mua camekinlı 140x 52 x 80 abad.ında 25 1750 

120 Oturma yeri (Anfi ııralan) beher oturma ye.11 1320 
90 M2. Mail d~teme ve küraü alb sediri. Metre' 4 360 

250 Sandalya 5,5 1375 

Yekun Muhammen tutan • • • • . • • • • • • • • • 10715 

İlk Teminata - 804 Liradır. 
İhale: 25,3/ 1939 Cumarteai Saat il de. onbirde 

1 - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman FakOlteai yeni Bi· 
na enıtitüleri için yukanda müfredatları yaz,la Mobilyalar (KAPALI 
ZARF) usulile ekailtmeye çakanlmıthr. 

2 - Eksiltme lstanbul Viliyeti Defterclarlıtı Muh ... be MOdtlr· 
lltil Daire.inde 25/3/ 19.19 Cumartesi wtıntl ıaat (il) de toplanacak 
olan Fakülte Mubayaat Komilyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Ekıiltmeye ittirak. etmek iıteyeolerin ~90 sayıla kanunun 
tarifdb dahilinde ilk teminat tutarı olan (804) liranın MubHebe Vez 
nesine yatmldatıoa dair makbuzla ltu kanunda yazılı evsaftan haiz 
olduklarına ve cliter evrakı milıbitelerile birlikte kapalı teldıf mek· 
tublannı ihale ıaabndan en az bir saat evvel Komilyooa vermİf 
bulunmaları lazımdır. 

4 - Şartnameyi ve yapılacak ifin reaimlerini fÖrmek, ebad ve• 
evıaflannı, tarzı imallerini ve diter husuıatını ötrenmek iıtiyenler 
tatil ıünleri hariç her ,On Büyükdere Bahçeköydeki Orman Fa
kültesine müracaat edebilirler. Arzu edenler pulunu g8ndermek 
prtile evsaf ve ebad ve sair huıuıata glSıteren reaimsiz prtnam• 
yi isteyebilirler. (1521) 4-4 

Hristo Papazoğlu 
Dikit Maklnelerı Deposu 

l.taabul, Fincancılar Yokuıa, No. 28 

Her nevi Dikit, Nakıı ve Kasnak makınalannı, 
iynelerini ve diger biitiin aksamını en milsait prt ve 

fiatlarle müessesemizde buluraunuz. 

imtiyaz aabibi ve yazı itle rl Direktlrl : bmaU Glrit 

Baaıldıta yer : Merlcu Buamevi Galata 
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A) Adjudications au Rabais 
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proTlıolre 

Lieu tl'adjudioation et da 
Cahier dea Cbarree Jourı Heures 

~on•tructlone - R6paratlons - Trav, Publlee-MaNrlel de Oon.truatton-0.rtographle 

Repar. bit. ecole aecondaire garçona a Publique 2180 40 164 - Com. Aeb Ecole Secondaire garçonı 7-4-J9 15 -
Catıılotlu a Cataloğlu 
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Fatih (Cab. eh. P. 283) 
R'par. konak g-ouvernemental 
Conıtr. bitiaaes pour Dir. et eı:nployiı 

ete. a Alemdat, T atdelen 

Publique 
Pli eacb. 

1291 ar 
12704 44 

97 - Dır. Fisc Y enitchir de BurH 6-4-39 15 -
&53 3 Dir. Vakoafı a KadlklSy,lıt.et Ank. JM-39 14 -

Pr.odutta Chlmlque• et Ph11rmaceut1quea-1natrumc.nta Sanltalre...,ournlture pour Hopltaux. - --- --- - --- ---------........::.....----!..--
loıtrumenta techniquea : 357 l~ta PJi each. 9000 - 675 - Dir. Etabliı. Hyı. Ank. et İst. 10-4-39 11 -

&lectrlclt6-0az·Chautfage Central (lnstallatlon et Mat6,.lel) 

Inatall. tableau eleetrlqae l la aeeonde Publiqae 729 t 1 55 - Com. Aeb. Universit6 İıt. 7-4-39 15 -
clinlque Mp. Gureba 

Hablllemenl - Chau•aurea - Tlasu• - Culr• 

Habita anc euqaettes : 6:1 completa Dir. Com. Marit. l.t. 21-ı.39 1 l (reotifie) 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux - Taplsaerle ate. 

Toile ciree couleur caf~ : 200 m. linoleum: Pli cach. 
1440 m. 

Combuatlble - Carbur•nt - Hullea 

Hulle poar eylindre, motenr et dynamo, Pli taeh. 
n.eline jauoe ete. : 5 lotı 

Dlvera 

Divera aciera Puhlique 
Recipient pour fermentation neceasaire Pli cacb. 

pour la fabrique Pa,abahçe : 1 p. 
(Cab. eh P. 115) 

Bouteillea Tidu de vin 
Fer brut de Suede : 340 t . (Cab. cb. Pli cach. 

255 P.) 
Dlnrau limee ete. : 418 lola ,, 
T erre arg-ile : 30 t. Publiqu• 

Provlalon• 

Macaronia : 15 t. Publique 
V crmicelle : 2 t. ,, 

" forme 'toile : 2 t. " 
Poiı chicbe : 25 t. " Pommeı de terre : 15 t. (aj ) " F arine : 150 t. (aj.) ,, 
Froma~e kıcher: 2100 k. (aj.) Gr6 a gr6 

B) Adjudications ala surenchere 

Diff~renteı ıortes de ehauuuree pour da
meı et hommeı 

Automobile usag-6 (ıj.) 

Poulain : 2 t6tee 
Publlque 

" 

6550 -

8030 -

5986 -
23000 -

51000 -

18609 -
1200 -

19500 -
1264 20 

b) MUZ VEDELER 
lıtanbul Beşinci icra Memurluğundan : 

Satınalmaama karar verilen muhtelif cins ve fazla mik
tarda erkek ve kadın ayakkabıları 30.3.939 perıembe gilnU 
aaat 1~ de Çarşıkapı lskender Boğaz sepetçi han önfinde 
ıatılacağından talip olanların yevmi mezkôrda mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müracaatları ilAn olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Birinci muhabere alayı yerli kısraklardan doğan ye al· 

tı ayı ikmal etmiş olan iki baş tay ıatılacaktır. Açık art
tırmuı 27.3.939 pazartesi günü saat 13,30 da yapılacaktır. 
İsteklilerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Sa
tınalma komiıyonuna gelmeleri. 

491 25 l~re lspl. Cb. Fer !tat Haydarpafa 11-4-39 15 -
• 

602 25 l•re Ezpl. Cb. Fer ltat Haydarpıfa 12.4-ig 15 -

448 95 
1725 -

3800 -

1395 G8 
90-

208 15 
27 75 
27 75 

225-
90-

1462 50 
94 82 

1 ~re Expl. Cb. Fer Etat Haydarpafa 2().4.39 15 -
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatacbe 1l-5-i9 l~ -

Dir. Prineip. Moaop. !ciirne juaqu'au 15-4-39 12 
Com. Aeh. Dir. G6a. Fab. Mil. Ank. lO-s-ag 15 -

" 
,, 12~ 11 -

,, ,, 7-+av 14 -

C9m. Aeh. Corpa arm6 Çorla ~-4-39 15 -

• • 5-4-39 15 - · 

" " 
5-4-39 15 -

,, • 5439 15 -
,. 

" 
5-4-39 ı5 ao 

Com. Acb. DiY. Siirt 18-4-39 15 -
Com. Acb. lnt. Ank. 3-4-39 ı ı (re:ctifie) 

ilime Burea• ldcutlf lıt. Çar,ıkapı 3e+29 13 -
İskender Botu Sepetçi Han 

11 - 2~me Expl. Cb. F' er Etat .Ank. 30-~-39 15 -
Com Aeh. Comm. Milit. lst. Fındıkla 27-3-39 13 30 

Cihanbeyli Hava Kurumundan : 

ICurumumuı elinde bulunan 1000 ·koyun deriıi, 400 tif • 
tik deriıi, t 00 kıl keçi deriıi 25.3.939 Cumarteai gUnti pa· 
zarlıkla ıatılacağından alıcıların o glln Cihanbeyli hava ku
rumu ıubesine müracaatları. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cuma 24.3.939 

Yay ve ınıta (D. D. Y.) No 961 
Regülatör inş. (Nafıa Vek.) No 983 
Elbiaelik hakl ı•yak (M. M. V.) No 985 
Kalorifer kazan dairesi tadilitı (lst. Nafıa MGd.) No 986 
OatGpü (D. O. Y.) No 988 

~ 

Motopomp (Zuuııuldak Beled.) No 988 
• Odun ye çıra (Ank. Orman Çnirge Müd.) No 988 ,O~; 
• Kazan burdıısı, radyo, ipekli menıucat v •· (lat. Gi111' 

Müd.) No 988 ~· 
Marangoı: n demircilite ait allt ve ecleTat (Kltahy• 

İstaayonu) No 988 
Motoıiklet (lst. Beled.) No 990 
Meşe odunu (Tekirdııt "fümenl) No 990 
Tel& (Devlet Baıımevi) No 990 
Aafalt yol in,aatı (İst. Sıh. MtıeHeeelerl) No 991 
Dıvar inş. ( ,, ,, ,, ) No 991 
Hamam malzameıi (O. D. Y.) .No 991 1 
Ampul ve muhtelif malzeme (inhisarlar U. Müd ) No 99 
• Buğday ve arpa (T. H. K. Çubuk Şub.) No 991 
Sabun ve zeylin yıığı (Çannk. Mıt. Mvk.) No 992 rJ 
Pendiğe iul~ edilecek ı!UYUP projc!Iİ (Pendik Belcd.) No 
PAvyoa tamiri (Bursa Aık. SAK.) No 993 
Kanalizasyon yap. (İzmir Beled.) No 993 
Akıya dişbud ak ve knraafaç fidanı (Ank. 

No 993 
İlaı ve ııhbi malzeme (Türkkuşu G-nel Direk.) No 995 · I' 
• Meşe kömürü ve odun ıepet v. ı. (Ank. Orman Çe"

11 

No 998 ı' 
Veteriner ilacı ve malzemesi (Gümrük Muhafaza Gen• 

~1~ ~~ 
Garaj inş. hamam ve cami lnmiri (lıparta Vakıflar Mii 
Su projesi taoıimi (Kayseri Vil.) No IOiH 
Tazyik düşürme aleti (Ank. Beleli.) No 1001 ·~ 
Ruı cami takılıp ve macunlanması (M ni!la Şehri 6Jektr

1 

Birliti) No 1001 
Yulaf (lzmir Lu.) No 1001 
Çamaşır odun (Selemiyo Aık.) No 1002 
Hükümet konağı tamiri (Samıun Defterdarlıtı) No 1002 
Yatak kılıfı (Tophane Lvz.) No 1002 
Butday nakli (Ank. Lvı.) No 1002 
Dıvar ioş. (SiYa• Kültür Direk.) No 1003 
Korucu elbiaileri (Karadeniz Ereğli Kaymak.) No I0.'.'3 
Çatı tamiri (Milli Sar ylar Müd.) No 1003 
Eeza ve ııhhi malzeme (İGt. Beled.) •No 1004 
Yün kazak (Tophane Ln.) No 1004 
• Mermer taşı, kiremit v. •· (lst Beted.) No 1004 

Memento des 

Vendredi 24.3.939 

ReHorts (Cb. Fer Etat) No 961 
Conıtr. regulateur (Mıniat. Trav. Pub.) No 983 
Ser~e haki pour uniforme (Min. Def. Nal.) No 985 , 
Modif. local chaudıere calorif~rc (Dir. Trav. Pub. iıt.) (llo 
Etoupe (Ch. Fer Etat) No 986 
Motopompe (Municip. Zonguldak) No 988 
• Boiı et bois reaineux (Dir. Foreb Ank) No Q88 ~ 

• Cbaudiere camelote, radio, ti11ua en ıoie ete. (Dlr· V' 
anes İıt.) No 988 ilf 

OutiI. et instr. pour menuiıier et forıeroa (Station rd 
Kütahya) Mo 988 

Motocyclotte (Municip. İıt.) No 990 
Boiı de aapin (Div. Tekirdağ) No 990 
Tela (Dir. lmprimerie Etat) No 990 
Conıtr. route ee aaphalte (Etabl. Hygi~ne İat.) No 991 

,, mur ,, ,, ,, No 991 
Materiel pour hain (Cb. Fer Etat) No 991 rJo 
Ampoule• et divera autreıı articlea (Dir. G,n. Monop.) ~ 
• Bli et orge (Lirue Aviation furque Suc. Çubuk) No 
Savon et huile d'olivea (Place Forte Çanak.) No 992 f'JO 
Projet pour adduction eau a Pendik (Municip. Pendlk) 
Repır. pavillon (Com. Ach. Mil Bursa) No gg3 
Conıtr. canali1ation (Municip. iz.mir) No 993 
Planb d' acacia, frene et orne (Pepiniere F or6t Ank.) rJ; 
Medicnm. et articlea aanit. (Dır. Gen. Türkkuşu) No 99 ~·' 
• Boiı et charboo de boiı de chene ete. (Oir. Foret ,.~ tf 
Medicım. et articles de veterinaire (Comınand. Gen· Stı 

lst.) No IOOO V' Conatr. rarare et r6par. bıaio et moıquie (Pr6poa6 
parta) No l 000 

DrHsement projct eau (Vil. Kayaeri) No 1001 
lnıtrument de depreHlon (Municip. Ank.) No 1001 
lnatall. vitre• (Union lnatal. i.leetr. Maniaa): No 1001 
Avoine (lot. lzmir) No 1001 
Boia pour luıive (Com. Ach. Mil. Selimiye) No tOOZ ıP 
Repar. konak govvernemental (Defterdarat Samıuo) Jıılo 
Hauue pour lit (lnt. Tophane) No 1002 
Tranıport ble (lnt. Ank.) No 1002 
Conatr. mur (Dir. Culture SiYH) No 1003 
Habita pour rarde·champ6tre (Kaymakamat Ereıli d• I' 

No 1003 
Repar. toit (Dir. Palai• Natlonaux) No 1003 i'ıl 
Produits pharmaceutiques et articles ıanitaire (MuaiciP· 
Blouseı en laine \lat. Tophane) No 1004 
• Pierrea en marbre luile ete. (Muaicip. Iıt.) No 1004 


