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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

EMLEKET 
HABERLERİ 

""'• Sanayimizde istihsal Nlabell Gittikçe 
~ltt . YUkaellyor 
'si.. L_'?letmeleri11in muraka- paj'ı istihlaki, imallt seyrine mu

~\ll edilmif olan kan•u vazl bir Hlıf kaydederek 1936 da 
~'riıa~ "Jrun olarak .. Stlmer Mı.160 kilodan 1937 de 779.347 
'•bt!ık Yün iphti ve Do- kiloya çıkmlf ve 1938 ilk 11 a
lıb~kalara" firması altında yanda 782,827 kiloyu bulmuıtur. 

'' olan Feahane, Hereke Hereke! fabrikuanan 1936 da i-
.:• Merinos yünlü fabri- malit yekGnu 420.434 metre iken ....... 
~f •111a\itında, 90n yıllarda 1937 de 517.587 metreye çıkmıt 
S:d ~ydedilmittir. ve 19l8 in yalnız ilk 11 ayı ıar 

'-b ~n dk üçG eskiden kurul- fanda 537.973 metreye yilkıelmittir 
11~ardar. Sümer Bankan Aynı fabrikanın iplik imalatı da 

'-t1leç~kten sonra noksan· 1936 da ~107, 1937 de 92.39 kilo 
~ .•dalerek modern usuller· iken 1933 in ilk . 11 nyında 55526 

Qaıye baılanan bu fabri- kiloya çıkmıthr. Fabrikanın ye..li 
-::dunanları seneden 11- yapaj'ı istibliki 1936 da 41569, 

t-.ı.. lfbr. 1937 de 19406, 1938 de 81747 ki-
. ::'- fabrikuıom 1935 ae- lodur. Yabancı yün istihlaki iae 

ı .""lll•f imalih yekunu 1936 da 6000, 1937 de 26796, U68 
~· Bu imalit 1936 sene- 39361 kilodur. Yabancı yün (kam

·118 metreye. 1937 de garn) istihlikiodeki bu artıı fabti
Qaetreye çıkmıt ve 1938 kanan daha iyi evsafta kumaş imali 

Y•huz ilk 11 ayında ima- huıusundaki piyaaamn talebini kar-
:__ 1.041.017 metre ol- talamata matuf me!aiıinin oeticeıi 
.....,. ... fabrikanın yerli ya- olmuetur. 

it . İstanbul Belediyeıinden : 
:ıf bedeli 1228 lira 68 kurut olarak Vilayet Tavuk
-~~ ... eıeıine yaptırılacak dört klmH için ilAn olunan 
·ı ıltllle ~.4.939 çarıamba gDnllne uzatılmııtır. Keıif 
ı.t: ~rtnameai Levazım MOdtirlUğtinde ıörilebilir. 

-. ~~liler 2480 ıayılı kanunda yazılı yeaikadan başka 
~Q liralık bu iıe benzer it yaptıj'ma dair ihaleden 
~evvel VilAyetten alacakları ehliyet ve 939 seneai 
daaı veıikalariyle 92 lira 15 kuruıluk ilk teminat 

ı4 Veya mektubiyle beraber yukarıda yazılı günde 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

ı Nafıa VekAletinden : 
' Çankırı Viliyetiode Çaakırı - Kaıtamonu yolu 

•htap "Denea,, k6prüıü üat yapıaının betoaarme 
)'saiden inıaab atJ.600 lira keıif bedeli lberiadea 

a ~tf uaulile ekailtmeye çıkarılmııtır. 
t Ekailtme 13.4.939 tarihine müsadif perıembe gü• 

()~6 da Nafıa Veklletinde Şose ve K6prtiler Reiı
a, lllda yapılacaktır. 
\.._- Elcailtme şartnamesi ve buaa mnteferri diier evrak 
.4~ ınukabilinde adı ieç.en reislikten abnabilir. 
~ ~leklilerin ekıiltme tarihinden ıekiz gün evvel 

· ıle Nafıa V ekAletine mliracaatla bu ıibi itleri 
& ....., itlerine dair ehliyet veaikaaı almaları lhımdır. 
lit-ı Ekıiltmeye iireceklerin Ticaret Oduı veıikaıı ile 

ık lllUYakkat teminatlarmı havi olarak 2490 ıayıh 
~ t.rifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarf la· 

~d•de yazılı vakitten bir aaat evveline kadar 
, k.ialiiiae makbuz mukabilinde vermeleri muk· 

t Ç-.kırı VilAyeti Daimi Encümeninden : 

'-tıı lit.Utmeye konulan iı Çaalorı Villyeti ıebir için· 
~ Sefaıe k6prtlıtl Dil yapı betonarme inpatacbr. 
' betleli 11583 lira a2 kuruıtor. 
) h~.!te ait fllrinameler ve evrak tunlardır : 
~~e tartaa ... i 

~•••le projeai 

C) Banyındırlık itleri genel şartnamesi 
DJ Tesviyei turabiye, şoıa ye kArgir inşaat ve beton~ 

arme btıyllk köprüler inıaatı hakkındaki fenni şartname 
E) Huuıi ıartname 
F) Ölçü cetveli, silsilei fiyat cetveli 
G) Proje 
Talipler bu ıartname ve evrakı her giin Çankırı Nafıa 

Dairesinde ve Nafıa VekAleti şosa ve köpriUer Reisliğin
de ıörebilir. 

3 - Ekıiltme 1 ~.4.939 tarihine mtlıadif çarıamba ill• 
nü saat 16 da Çankırı VilAyet Daimi Encftmeuinde yapı· 
lacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1015 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan bl!tka aıağıdaki vesaiki 
havi olup göndermesi lazımdır. (Ticaret Odası veaikaıı 
ehliyeti fenniye vesikası). 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 llncll maddede yanlı 
saatten bir saat evveline kadar eksiltme Komisyonluğu 
Reisliğine makbuz mukabili verileceldir. Posta ile gönde. 
rilecek ınekt...ı.pların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyi· 
ce kapablmıı olması lAzımdır • 

5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin a~ığıda yaz ı lı 
vesikııl arı göstermeleri lizımdır. 

A) Ticaret odasında kayıtlı bulundukların8 dair vesika. 
H) Evvelce bu gibi işler yıptıklarn ıa dair Yea..sike, villyet 

nafıa&mda vesika alıncık istiyenlerin ihaleden en az 8 gün ev 
nl Bitlis uafıaaına resmen müracasıtları llzımdır. 

6- Teklif mektuplan 3 fincü madde 14 Eaatte hir saat 
evv.·l Hızan knza91 nıaliyı1 dairesinde eksiltme komisyonu reis
liğin~ makbuz rnukabilmcle verilecektir. 

7- KapııJı zarfları ihzarında teklif mektuplarını yazılı 
şimdi bu zarfların tevdiınde Ye posta ile f!OnEleriJmeıinde 2496 
sayılı kanunun .32, 33, 3cJ cü maddelerine riayet edilmesi lü· 
zumu ilan olunur. 

6:FZ ı L ıax & & S 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane Lev. 

Tilrkkuıu Cenel DirekUSrltığöaden : 

24.3.939 cuma günil yapılacağı bildirilen muhtelif sıhhi 
malzeme eksiltmesine talip zuhur etmediğinden eksiltme 
15 gün mtlddetle temdit edilmiıtir. 

İhalesi evvelki ~artlar dahilinde 10 nisan 939 pazarteıi 
pil ıaat 15 te yapılacaktır. lıteklüerin o ,Un muayyen 
ıatte hazır bulunmaları. 

Ankara Valiliğind~n 
1 - Kr>şi t hrd Ji .18.665 lira 28 kuruştan ibaret olan •ZZW-~iı!iili!!!!!'!'!~!!!!!l!!!!iısi!!llİİ!!!ııı!iiiıı!iil!!iiill!!i!!!!ilWliiiiFMi!Lliiii~?l!!iBM- ~~i.la•--ZZRiiiiiıı ...... 

Ankara müstakil J ın rle.rına taburu piyade bölüğii için yapı· Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 
lacak olan pavyon inşa a tı 12.4.939 çarşamba günü snat 15.30 

Muıtafa Kemalpaıa Belediyesinden : 
da vilayet binası Nafıa komisyonunda ihalı-!i yapılmak illere 
kapah zarfla el.:siltm~ye konulmuıtur. 

2 - Muvakkat teminatı 2899 lira 90 kuruştur. Nafıa Vekaletince musadciak proje mucibince tesis et-
3 - istekliler teklif mektuplarını teminat mektubu veya mekte olduğumuz elektrik tesisatımız için lüzumu olan kıblo

naakbuzu ticaret odası vesikası ve eksiltmenin yapılacağı gün· IHia bunların montaj itltri 15 gün müddetle münakasaya çı· 
deıı en az 8 giln evvel referans ve diğer vesikalarını raptetmek k.arılmııtır. Talib olanlaruı projo ve fenni ıartnameyi Belediye· 
ıuretiyle Ankara vilayetine istida ile müracaat ederek. bu ite den ve lstanbulda Galatada Sel&nik Bankasında 67 numarada 
ait alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte yukarda adı ıeçen mühendis Hasan HAiet lşıkpınardan almaları ve ihale ;günü 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine tevdi etmel~ri olan 3 nisan 939 tarihinde Belediye Encümenine müracaatleri 

4 - Sekiz gün t!vvel veıika talrbinde hulunmıyanlarııı illn olunur. 
eksiltmeye giremiyecekleri buna ait keıif evrakı ve ıartname- -------------------------
nin natıa müdürlüğilnde görebilecekleri. Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaıır v. s. 

Kayseri Belediye Başkanhğındıa : 
Kayseride yspılarak asri mezbuha binasının yeri kat,i 

ıurette tesbit edilemediğinden ihalenin 6 3.939 gi\ııü yapıla· 
madığı ve keyfiyd ayrıca il!n edileceği alAkadannın malftmu 
olmak üzere ilin olunur. 

Sivas Nafıa MildDrlüğünden : 

Pazarlığa konulan iı: 11.3.939 da ihale edilmek üzere 
15 glln mGaakasya konulan ve talip zuhur etmediğinden 
22.3.939 da ihale edilmek üzere münakasa mtlddeti 10 ılln 
uzatıldığı halde yine istekli çıkmıyan Şarkışla hlkQmet ko· 
nağı tamiratı işi 22.3.939 dan itibaren bir ay pazarbia 
bırakılmııtır bu itin keıif bedeli 500 liradır. 

Pazarlık 22 3.939 dan 20.4.939 tarihine kftdar her iln 
Nafıa Müdürlüillnde Komiıyonu mahauau huzuru ile yapı
lacakbr. 

Taliplerin 75 lira kati teminat vermeleri ye bu iıi 
yapabileceklerine dair VilAyet makamından almıı oldukları 
ehliyetnameyi iÖıtermeleri lbımdır. 

Talipler keıif ve buna bağlı diier evrakı her illn 
Nafıa MBdftrlüitınde görebilirler. 

Hizan Kaymakamlıiından: 
1- Keşif bedeli :t9175 lira 58 k. olup temel hafriyatı 

kir11ir inıaat için taş ve kireei ve beton kısmında kullanılacak 
k.alıplık tahtaları ihzar edilmio olan Hizan hükümet konağı ini 
ıaah 26390 lira bedel üzerinde kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
bırakıl m ıt tır. 

2- Bu iıe ait §ıırtnameei mukavele projesi bayındırlık 
itleri ıenel ıartnamesi plln yıpı i~leri umum fenni şarroameıi 
istekliler bu evrakı Bitlis naha ınüdörlt1Aönde ve Hıan kay· 
makamlığında görebilirler. 

3- Eksiltme 7.4.939 cuma gilnü eaat 14 de Hizan mali· 
yeıinde eksiltme komisyonunda yıpılacıktlr. 

4- Muvai(k.ıt teminat 1979 lira ~ kuruıtur. 

Aııkara V alilitiadea : 

1 - Etimeaut yatı okulu talebeleri için aııtıda yaıılı 
elbiıeler yaptırılacaktır. 

2 - Bu elbiselerin bedeli 1607 liradan ibaret olup a-
çık eksiltmeye konulmuıtur. · 

3 - lıteklilerin f&rlnameyi ve nümuneleri görmek 
üzere her ıün kültür Direktörlilğüne ve ihale ıüıatl olan 
10.4.939 pazartesi güali aaat 15 de % 7,5 muvakkat temi
nat akçesini hususi muhasebe veznesine yatırarak VilAyet 
Daimi Encümenine müracaatlan. 

. Adı Takım Adet 
Elbiıe erkeklere 70 
Rop kızlara 
Mintan 
Erkeklere don 
Erkeklere gömlek 
Göğüılük 
Kızlara don 
Kızlara i6mlek 

• • • 

JO 
10 

140 
140 
40 
60 
GO 

Flatı 

li ıo 
9 ao 
ı 80 

45 
60 

2 30 
45 
45 

Tutarı 
924 
281 
105 
63 
8" 
92 
27 
27 

50 adet yajmurluk muıamba alınacaktır. Bak : Mtıtefer· 
rik ıütununda Bolu Orman Okulu Direk. illnına. 

••• 
170 adet ppka imaliyesi. Bak : Nafıa V ek. lıt. Elektrik 

lıleri U. Mlld. illnlarına. 

Matbaa iıleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Maaiıa V aliliiindea: 

Eiitmenli k6y okulları için alınacak 905 lira muham
men kıymetindeki kitablara teminatı muvakkate i6ndermek 
suretile talih çıkmadıiından ekailtme müddetinin nisanın 
altıncı pertembe illnfi ıaat l 1 • kadar mllddetle uabldıiı 
ilin olunur. 



Pazartesi Z'1 Münakua Ganteıri 

u gün ·ıan olunan Münakasalar ve üzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 
n,aat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme Harita 

Kümes ioşaarı : 4 ad. (lemd.) 
Çankırı - Kıı.stamoııu yolu üzerinde ahşap 

"Devresn kaprüsü üst yapısının beton
arme olarak inşası (şart. 183 krş.) 

Çankında tatlı Çeşme köprüsü fist yapı 
betonarme inşaatı 

Şarkışla hükQmet konağı tamiri 
Manyas Gölü ıeddeleri ve reıülatöri! inş. 

(tart 26, 75 L.) 
Hi.ıan hükumet konağı int· 
Jandarma taburu piyade bölüğil i~io pav

yon intaatı 
Kayseride inşa edilecek asri mezbaha bi

nası tehir münakasası •dildi. 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

n 

Paz. 
Kapalı z. 

Ka,t>alı z. 

" 

1228 68 
36500 -

13533 32 

500 -
534977 22 

26390 -
38665 28 

92 15 
2738 -

1015 -

75 -
25149 09 

1979 25 
2899 90 

--

İstanbul Belediyesi 
Nafıa Vekil eti 

Çankırı Villyeti 

Sıvaı Nafıa Miid. 
Nafıa V•kileti Sular U. Müd. 

Hizan Kaymakamlıtı 
Ank. Valiliği 

KayHri Beled. 

5-4-39 14 ~ 
13-4-39 16 -

12-~9 16 -

20-4-39 a kadar 
20-4-39 15 -

7439 14 -
l ~-4-39 J 5 30 

hlçlar, Kllnlk. ve ispençiyari allt, Hastane Lev. 

Sıhhi malzeme (temd.) Tilrkltutu Gen. Direk. Ank. 10-4-39 15 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesl) 

Elektrik tuisah için kablo ve bunların Mustafa Kemalpaşa Beled. Galata 
Selanik Han M1lbendiı Hasan 
Halet 

J-4-39 - -
montajı itleri 

Mensucat. Elblse, Kundura, Çamaşır v.a. 

Erkek elbiıesi : 70 tak. - rob : 30 ad . -
mintan : 70 ad. don : 140 ad.- göm
lek: 140 ad. göğüslük: 40 ad. don : 
60 ad. - gömlek : 60 ad. 

Yağmurluk muşamba: 50 ad. 

Aç. ekı. 

" 

1607 -

600 -

Matbaa işleri -~K~tasly~-Yazıhane Levazımı 
Kitab (temd.) 905-

Kereste, Tahta ve saire 

g_avak direti: 100 ad. 6 m. H IOO ad. 8 Aç. •k•. a.h. a 70 
m. (temd.) n 5 70 

Mobilya ve bUro eşyası, Mufamba - Hah v.s. 

Kapaklı ve raflı yerli dolap yap. 
Mobilya yap. 

Nakllyat Boşaltma- - YUkletme 
...__ - - -- -
K6mür tahmil vo tabliyesi : 30000 t. 

Müteferrik 

Can kurtaran yeleA"i : 30 ad. 
Çelik malzeme 
Aliminium halitası 

Plançete çantası : 37 ad. - topotraf çan
tası :72 ad. 

Çayır otlakiyesi : 424 dönilm 
Büyük ve orta kayık tabak düz ve çukur 

yemek tabağı, çorba kasesi, ıu barda
tı, çatal, bıçak ve kaşık, aürahi, çay 
kaşığı, çay fincanı, meyvelik beyaz 
ıofra muşambası ve emaye çaydanlık 

Sülüsyon (Fireıtone Goodricb) marka : 
500 k. 

Er2ak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Un: 19 t. 
Sıjn eti : 95 t. (temd ) 
Kuru fasulye : 10 t. 
Taze bakla : 11920 k. 

B) Müzayedeler 

Muhtelif cins eşya : 916 kalem 
Tuhafiye etyası 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

Kapalı .z. 

598 
1259& 

Beb. 30 -
Kapalı z, 8000 -
Paz. 2100 -
,, Beh. 18 vo 6 -

Aç. eks. 
,, 

Paz. 

Kapalı z. 

Paz. 
Aç. eks. 596 -

Aç. art. 237 30 

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

İstanbul Belediyesinden : 

Zat işleri müdürlüğü mahzeninde yaptırılacak: kap·.dı ve 
rafıı yerli dolap, 598 lira keşif bedelile mütf.ahhit nam ve lıe
asbına açık ek~iltmeye konulmuotur. Keşif cvrakile artname
ıi Levazım Müdürlüğünde göriilebilr. İstekliler 2490 sa-

yılı kanımda yazılı vesikadan ba~ka Fen işleri Mftdürlöğünden 
alacaklım en ehliyet vel!ikasile 44 lira 85 kuru~luk ilk te
minat ınakbuı veya mektubile birlikte 11.4.939 Salı günü 
saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Kereste, tahta ve saire 

Ankara P.T.T. Müdürlilğündeo: 

1-İdaremize 100 adet 6 ve 100 adet 8 metrelik uzun
luğunda 200 adet kavak direği münakasa ile alınacaktır. 

2-Şarlnamesi idaremizde mevcuttur. Müracaat eden· 
lere parasız verilir. 

3-Sekiz metrelik direklerin beheri 670 kuruı altı mo• 

- - Ank. Valiliği 

45 - Bolu Orman Okulu Direk. 

- - Maniıa Valillti 

Anlı.. P. T. T. Mild. 

44 85 İstanbul Belediyeai 
944 55 Devlet Hava Yolları U. Müd. Ank, 

787 50 D. D. Y. Haydarpata 

67 50 
600-
157 50 
82 35 

M. M. V. SAK. 
Törkku,u Gen. Direk. Ank. 

,, " 
Harta Genel Direk. Ank. 

Selimiye Ask. SAK. 
Bolu Orman Okulu Direk. 

- - M. M. V. SAK. 

149 - Midyat Alay SAK. 
2137 - Edirne Tümen SAK. 

İat. Komut. SAK. 
45 - ,, ,, 

l 0-4-.19 15 -

1 l~-39 15 -

6-i·39 11 -

l~-39 ]j -

11439 14 30 
l 0-4-39 11 -

20-4-39 15 -

12-5~ ı~ -
7-4-39 15 -
7439 15 -

iP,-4-ag 10-

19-4-39 14 -
11-4-3() 15 -

a0-3-39 l ı -

2-0-4-39 
l~-4-39 
28-3-39 
13-4-39 

9-
11 -
14 -
14 -

İstanbul Defterdarlığı 11-4-39 14 30 
Galata Tabıil Şef. Sandal Bedesteni 28-3-39 13 30 

trelik direklerin beheri a70 kuruıtur. Talibi uhdesindedir. 
4 - Direkler idaremizin Kırıehir kasabasında göste

receği depo mahallinde teslim edilecektir. 
5 - On gün temdit ediien ihale 1 nisan 939 cumarteıi 

günü saat 12 de Kırşehir P. T. T. Müdüriyet dairesinde 
icra edilecektir. 

6 - Münakasa açık olarak yapılacaktır. 

Devlet Hava YolJarı Umum Müdürlüğünden : 

1 - İdaremiz için kapalı zarf uıulü ile mobilya yaptın· 
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12.594 liradır. 
3 - İbale 10.4.939 pazarte~i günü saat 11 de tayyare mey

danındaki Umum Müdürlük binaaıuda toblanar.ak Komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Fenni ve hususi §artnamelerle projeler ve reeimler 
Umum müdürlükten alınabilir. 

5 - Muvakkat teminat 944 lira 55 k.uruı olup bu temi
natı nakid oları1k vermek istiyeoler Ziratd Bankasındaki 3667 
sayılı heaabım111 yatırarak alacakları makbuzu ibraz etmeli
dirler. 

6 - Tek1if mektup! rrnm ihale sı:ıatindt;n bir sııst 
!ine kadar kombyona vermeleri lazımdır. 

• • • 
Dolap, tabure mua v. ı. yap. Bak: Orman Fakülteli 

yaat Komisyonu ilanlarına. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Devlet Derniryollnrı f~letme U. ldare•inden: 
0 Fskiş"lıir deposuna bir sene zarfında gelecek ol:rıf 

minen 30()( O ton kömiirün vagonlardan yP.re boşaltı 
yerden makine ve vagonlara yükletilme işleri 20.4.39 

1 

müsadit par~eınbe günü ıaat 15 de H. Paşa gar bi0891~ 
linJe 1 incı hletme komisyonu tarafından kapalı zarf 
ihıılr.si yapılacaktır. 

Helıer ton köaıiiriiıı tahliyesi 15 ve tahnıili 
kuruş muhammen hede! konmuştur. , 

lııt eklilerin 787 lira 50 kuruşluk muvakkat tenJi11
' 0 

buziyle teklif mektup!Rrıın muhtevi zarfları ihale gfiO 
14 de kadar komi yon rei«liğiut: vnilrııe i laıundır. 

Bu işt> ait ~artııaıneler Eskişehir deposiyle H. pıı:• 
i~letıne komisyon reisliği tarafından parasız verilir. 

Müteferrik 

M. M. V t:kaleti Satıraloıa Komisyonundan : 

1 - 50 adet uçuş gözlüğüne istekli çıkınadığın_d800 
lıkla satın alınacaktır. Muhammen hedeli 2000 Jıra 
teminat miktarı 150 liradır. v 

2 - Pazarlığı 30.3.939 perşembe günü saat l~ 
kfilet Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 ı iununeEi her gün komitıyoııda görülebilir· e(• 
5 - İsteklilerin bolli s.ıathı illt teminat mektup \ 

buzlariyle komi&yoııa gelmeleri. 

Bolu Ormnn Okulu Direktörliiğiinden : 

l - Okul için aşağlda cins ve miktarı yazılı 

ve yemek tektmları nçık ek.sıltnıe ile alınacaktır. .. od 
2 - ihale yeri (Boluda) orman okulu direktör1ul

0
ev 

3 - İhale günü l l nisan 939 salı günü saat 15 .. , 
4 - İlk teminatlar 10 nisan 939 paıartesi güıı~·~ 

na kadar okuldan alınacak re' .. ni bir makbuz mukabı 1 

man mes'ul ıııuhasipliğinin Bolu Zıraat baoka5ıudald 
yatırılacaktır. C)~ 

A - Komi,yon para ve tahvil gibi teminat al011Y8 f 
B - Komisyon riyaaetine alrnacak banka mektı.I 

hıİnat olarak kabul edilir. 
5 - Bu İ~t! gireceklerin dleriııdc:: Ticaret Odası 

rı bulunması şarttır. 

6 - Şartname ve nümune}İ görmt!k istiyenler 
okul dirf'ktörliiğüne miiracaat erlehilirJer. 

Parti Cinsi Miktarı ilk. teminat 

1 Y. ğınurluk ı .uşa·nba 50 A. 
2 Hüyük kayık tabak 6 A 
Orta kayık tabak 6 A. 
Düz yemek tabağı 35 Dü. 
Çukur yemek tabağı 10 Dü. 
Çoı ba kllsc::ıi 3 A. 
Su bardağı l~ Dü. 
Su bardağı 2 Uü. 
Çatal, Lıçak, ka~ık tkrome) 1() 

Er. Dü. (takım) 
Sürahi 
Ç;y kaşığı (krome) 
Çay firıcanı 
Meyvelik 
Beyaz sofra ınuşamhaaı 
Emaye çaydanlık 

50 A. 
10 Dü. 
10 Dü. 
5 A. 

15 M. 
12 A. 

L. K. 
45 (ıO 

H6 52 

Selimiy" A-keri Stttınalma Komisyonund~~ ~ 
Srlimiye Tümrn ve Karadeniz Hoğazmdaki vır I! 

vanatının çayırlarım:ısı için 424 dönüw çayır otlakife, 
çıır~aıııba günü saat 14 te açık eksiltme ile icar edil~c 
yırı olanlarJ n clt.tiillıneye İ§tİrak edecekler ihale l:iuQ 
vtsl komisyona müracı&atl~ çayıdanoı gösteıecckl~r: ıJ!1 
komi yona göstermiyeuler eksıltnıeycs i~tirak eıtıııl ,ı 
İsteklilerin eksiltme için tayin edil"n gün ve saatte~ 
nat paralarile birlikte s~limiyodeki Tümen Satuıal 
yonuna grlmeleri. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 
0 

l - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için mevcut "f 
gibi 37 adet plançete çanta11, 72 adet topoi'' 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 1 

2 - Pazarlık 1 O nisan 939 pazartesi gftnil 1~1 
Cebeci Harta Gn. Drk. binasında Satnıalma ı<oJSS 
yapılacaktır. ~ 

3 - Plançete çantasının beherinin mubaıııııı~ 
lira ve topograf çantaıının beherinin muhaasts' f 
lira, her ikiıinin muYakkat teminat tutarı 82 Jit' 



veya banka teminat mektubu kabul 

• ..... p 
lll •zarlığa gireceklerin yukand a yazıh gün ve 
~••lckat teminat makbuzlariyle birlikte Komiıyona 
rı. 

1 
~. M. V eklleti Satına ima Komisyonundan : 

r; ~ adet can kurtaran yeleği satın alınacaktır. 
.... ~ırı edilen bedeli 30 lira olup ilk teminat mikdarı 
2 kuruştur. S Pazarhğc 12.5.939 çarıamba günü saat 15 te 
a •bnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

ve-

4' Nthnunesi her gün Komisyonda görülebilir. 
- ~teklilerin belli saatte ilk teminat mektup veya 

Yle Komisyona gelmeleri. 

TOrkkuşu Genel DirekUSrlllğilnden : 

C 
Muhamm. b. ilk tem. Şekli 

İtaıi Lira Lira 
· ~•lt•rne cif Ankara 8000 600 kapalı zarf 

'( 1llrı balita11 cif Ankara 2100 157,&> a. pazarlık 
~da yaz1lı malzeme ayrı ayrı eksiltmeye konul· 

1 • 
~-~ 7 nisan 939 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 
~ı Ttırkkuşu Levazım bürosunda görülebilir. Kapalı 

bu~ •iltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
1•de Tnrkuşu levazım bürosuna teslim edilmelidir. 

'1. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
1 
~ 5()() kilo (Firestone Goodrich) marka süliisyon ıa-
2 e.ktır. 
s' Pazartesi 30.3 939 perşembe günü saat 11 de Ve· 

a •tanalrna Komisyonunda yapılacakt•r. 
· ...... lıteklilerin belli ailn ve saatta Komisyona gel-

7 • • • 
lt,'*~rıt nıa11 tt"f~rruat tahammiir kabı alınacaktır. Bdk : in-

• Mür:l. ilanlarına 
~ ... 
~ ldet y griihidrolik alınacaktır. Uak : D. D. . ilanla· 

l Edirne Tümen Satınalma Komisyonundan : 

r eı7' l~irne tümen biı liklerinin ihtiyacı olan 95000 kil o 
lı:luı~ksiltcn r: ) e çıkarılmış ise de teklıf edilen fiyat p.ılıa Jı 
ita llodf!11 mezkur sığır, koyun veya keçi etinin 15.1.939 
~t ~ ~ 1 de tekrar t"ksiltmesi yapılacaktır. 

lerı e lılerin 2137 Jira tP.minat akçt lr ril e ve icnp eden ,·e
)<ı~ belli olan giindc ve ihale saatinden bir saat evre! ~o 

llıüracaa tl.ırı . 

~•bul Komulanlığı Satınolma Komiıyonundan. 
1~1b~tanlığa bağlı birlikler için şerait ve evsafı dahi · --tt bııı kilo kuru fasulya satın alınacaktır. Pazarlığa 

· n 939 salı günü saat 14 te yapılacaktır. İsteklilerinin 
il •e ıaatte Fındıkhda Komutanlık Satınalma Komi

t•lmeleri. 

ltid Midyat Alay Satınalma Komiıyonumhm: 
"'4Yat kıtaatının bir s~nelik ihtiyacı içi u 190.000 kilo un 

'tll rfla ek@iltmeye konmuştur. 
t\ ~~kkat t,.minatı 1496 liradır. 
~~tne~i !0.4.9:i9 pt.r~embe gür il saat 9 dadır. 

'tttıra.J trneye gireceklerin eksiltme günü 2490 ıayılı 
~t. .h 2, 3, üncü ma ldel,,.rinde istenilen belgP.lerivle 
• tt 

1 
•le gün ve saatinden en g"Ç hir saat et1 veline kadar 

tlt ~e teklif mtktt1plırını alay S:ıtınnlma komisyeuıına 
rı. 

~Üteahhitlerin Takvimi 

Sah 28.3.9.W 

z: ~M. M. V.) No 86.5 
't (l~•ıle kaprG int• (Nafıa Vek.) No 9i3 

(,, • Ttlmeal) No 987 
t ,, ) No 987 
'•lıab (Ank. lahiıarlar MGd.) No 912 

(t.llbalzamesi (l.t. Komut.) No 98'l 
~ • M. V.) No 993 
ı:"ıı, milhtelif malıeme ve kireç (Aık. Fabrikalar) No 993 

't( l (M. M. V.) No 993 
~ ti t Ziraat Mektebi) No 993 
'1ı kGlmul (Aile. fabrikalar) No 99~ 
~ bahç .. loia iDt· n tanzimi tlzmlr Beled.) No 995 

'ti)~ (~ize Tilmeai) No 994 
'-t": ' '-lir Emre11 Sariye Haı.) No 994 

llalr Beled.) No 996 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

MünakaH üaıotosı 

Açıl< , k iltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından : 
Fiyatı Tutarı 

Aded Ciuıl (Bir tartnamede) Lira L ra 
- - - --- -- - - - - - - --- ---

23 Camekanlı laboratuar dolabı 55 1265 
4 Camekanla laboratuar ecza dolabı 60 240 
ı Camekanlı Tohum Kollekıiyon dolabı 110 220 
4 Liboratuar haterat kolleksiyon dolabı 90 360 

60 Haterat kolleksiyon kutusu 8 480 
2 Allt muhafaza dolabı 130 260 
1 Resim lnhaları muhafaza dolabı 28•) 280 
2 Kimyahane çalıtma bankoıu i71) 540 

---
. Yekün ...... 36~5 Li. 
ilk teminatı : 274 lira. 

ihale : 11.4.1939 Salı Saat : 10 

Y ekün ...... 3450 Li. 
İlk teminatı : 2.59 Lira. 

İhale : l 1.4.1939 Salı Saat : 10,30 ------(Bir tartnamede) 
22 Atölye maıa11 35 

70 
30 
90 

770 
980 
300 
540 

14 Liboratuar mikroskop mauıı 
10 İntaş tecrilbe masuı 

• 

6 Liboratuar teıhir masaaı 
Yekfin ...... 2.590 Li. 

İlk teminatı : 195 lira. 
İhale : 11.4. 1939 Salı Saat : 11 de. 

1-Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakülteıi yeni bi
naenıtitüleri için yukarıda müfredatları yazılı mobilyalar 3 prtna
me ile açık ekıiltmiye çıkarılmıştır. 

2 - Ekıiltme İıtanbul Vilayeti Defterdarlıtı Muhaıebe Müdilr
lütü d~ iresinde l l.4. l939 aalı j'Ünü yukarıda her üç luımıo yanla• 
rında yazılı saatlerde toplanacak olan Fakülte Mubayaat Komiıyonu 
huzurunda yapılacakbr. 

3-Ekıiltmiy• iştirak etmek istiyenlerio her kııman yanlann
da yazılı muvakkat teminatlarına Malıye vez.neıine yatırdıklarına dair 
makbuda şartnamc:lc:r mucibince timdiye kadar reımi bir müeue
aeye en az 3000 liralık mobilya iti yaptıtına dair ta1dikli veaikayı 
himil olmaları ve 2490 ıayılı kanundaki eV1afı haiz olmalan elzem
dir. 

4- Şartnameleri ve yapılacak itin reıimlerini ve Fakültede 
mevcud oümunelerini görmek istiyenler tatil günleri hariç hergün 
Büyükdere Bahçeköydeki Orman Fakültesi Muha1ebeıine müra
caatleri. 

5 - İıtiyenlere fartnameler pul göndermek ıartile poıta ile 
gönderilir. (2016) 1-4~ 

• 

Muhamme bedeli 24540 lira olan '28 adet Grühidrulik l l .5.1939 
Perşembefgünü .. 1aat.ır; 15,.i0•dalkapalı zarf usulü ile IAnkaradalİdare 
binasında ıatın alınacaktır. ~ D _ 

Bu İfe ıirmek iateyenlerin 1840.50 liralık muvakkat teminat Ue 
kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini 'aynı ailn 1aat 14,30 a 
kadar Komiıyon Reiılitine vumeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada Malzeme daireaİlıden, Hay
darpaşada Teıellüm ve Sevk Şefliğinden datıtılacakbr. (2019) 1- 4 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Ekıiltmeye konulan it : Sıhhi Müze biua11nan tamirab iti. 
Keıif bedeli : 4931 lira 75 kurut 
Muvakkat i•ranti : 370 lira. 
iılanbal Sıhhi M'1.ıeıinde yapılacak tamirat işi açık ekailtmeye 

konulmuıtur, 

Ek~iıtme l.4.939 Cumıı rteai aünü ıaat 13 de Catalotlunda S.b
bat vo içtim~ Muavenet MCidlrlüj'ii binaaınd .. kurulu Komiıyonda 
yapılacakbr. lıteklilor ıartname, keıif Vte buna batlı dij'er evrakı 
her iÜD Komiıyondan 25 kurut mukabilinde alabilırler. 

latekliier cari ıeneye aid Ticaret oda11 vesikaıile 2490 ıayıh ka
nunda yazılı belgeler ve bu İfe yeter muvakkat ıaranti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte bu it• benzer en a:a 3000 liralık 
İf yapbjına dair ekıillme tarihinden 8 il'Ün evvel iıtaabul Viliye
tinden almıt oldukları ehliyet veıikalarile llirlikte belli rln ve ıa· 
atte Komisyona ielmeleıi. (1780) 

-
SAYIN MÜTEAHİTLERİN 

NAZARI DiKKATiNE 

Teahhnt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elektrlk Tesisatları 

mükemmel ve müsait şeraitle . yapılır 

Nafıa Vekıileliaia 2 ci aınıf 
Elektrik teıiıatcııı ehliyetaameaiaı haiz 

SAİT SAVCI 
Beyotlu, Tünel Meydanı , 517 

:ı! ci kat T eL 42956 

Paı.arlHİ 27 

1- İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için 
plln ve ıartnameleri mucibince 1 adet maa teferruat ta
hammDr kabı kapa i ı zarf uıulile e ksiltmeye konmuştur. 

il- Montaj d 3hil olarak muhammen bedeli sif 23.000 
lira, muvakkat teminatı 1723 lirad ır. 

111- Eksiltme 11 mayıs 939 perşembe g ünü s aat 15 d e 
Kabataşda Levazım. ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komi
syonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve planlar hergün sözü geçen Şube· 
den ve İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinden 115 kuruş be· 
del mukabilinde alınabilir. 

V- Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar vere• 
cekleri malzemenin teferruat ve evsafını g6sterir teklifle · 
.rini münakasa tarihinden 10 gün evveline kadar inhisar
lar Umum Müdürlüğü müskirat fabrikaları Şubeıine ver
meleri ve münakasaya iştirak vesikası almaları lhımdır. 

iV- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile be

tinci maddede yazclı vesika ve % 7,1) güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de ka
dar yukarda adı geçen Komisyon Baıkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (1922) 1- 4 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Ekıiltmeye konulan it : Heybeliada verem aanatoryomu di · 
var, merdiven ve teaviye itleri. 

Ketif bedeli . . • • . . . : 5848 lira 84 kuruı. 
Muvakkat Garanti ... : 424 lira. 
Heybeliada ıanatoryomu divar, merdiven ve teıviye inpatı işi 

açık ekıiltmeye ~onulmuştur. Ekı; iltme l.4.939 cumıırtcıi glnü 
Hat 11,30 da Cataloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet M'1dürlüğü 
biaasmda kurulu Komisyonda yapılacaktır. İstekliler şartname ke§if 
ve buna batlı diter evrakı her iÜn komisyonda görebilirler. latek
liler cari seneye ait Ticaret Odası veıikasile 2490 1ayılı l.anunda 
yaulı Vdilı:alar ve bu İfe yeter muvakkat garanti makbuz veya ban
ka melstubu ile birlikte bu ite benzer en az 3000 liralık it yapbğı
na dair ekailtme tarihinden 8 giln evvel iıtanbul Viliyetinden almıt 
oldukları ehliyet veaikalarile birlikte belli pn ve ıaatte Komiıyona 
i•lmeleri. (1781) 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan 

Mektep aama Fidaolıtı için 733 lira muhammen bedelli bir adet 
6 beygir kuvvetinde toprak freıe makinıı sile pulluk, çap.ı maki
nası ve teferruatı açık eksiltmeye konmuıtur. Eksiltme Beyotlunda 
Singer aparhmanındaki liıeler muba, ebecilitinde toplanan komisyonda 
3, 4 9 }9 paz rte.si günü 1aal 11 de yapılacakt ı r. iıtekli erin b~lli saat
ten evvel liseler mubaıebecilitine yatıracakları 54 lira 97 ku ruıluk 
ilk teminat makb :.ızu ile 938 yıh ticaret odası ve.ikası ve diter ka
nuni vuikalarla birlıkte ekıiltme Halinde komisyona gelmeleri ve 
ıartnameyi her pn adı ıeçeo muhuebecilikden iÖrQp 6fren 
mel eri. ( 1721) 3- 4 

Nafıa Vakaleti 
İstanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

1- Mubammen bedeli "195,, yüz dokıan bet lira"50,,elH kuru' ko
nan 170 adet memur ve müıtahdimin şapkalarının kumaıları idare 
tarafından verilmek ve diter harçları müteahb de aid olmak ilzere 
dilr.tirilmeıi pazarlıkla eksiltmeye konmuıtur. 

2- Eksiltme 11 niun 19.19 ıah ıünü ıaat 15 de idare
nin Tünel batında Metro han binasının beıinci kabnda toplanacak 
Komisyonda yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye itlirik için isteklilerin "14,, on dört lira "67,, 
altmıt yedi kuruıluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

4- Bu it hakkında izahat almak isteyenlerin idarenin Le-
vazım MüdGrliltilne müracaat etmeleri. (20'28) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Ekıiltmeye konulan it: Haydarpaşa Emrazı Sariye baataneıi 
bahçe davan, kömirlGk ve erzak an
ban inpah iti• 

Kefif bedeli 2493 lira 21 kuruı. 
Muvakkat garanti 187 liradır. 
Haydarpaf& Emruı Sariye hastanesi bahçe dınn, kömilrlOk ve 

erzak anbarı inşaatı İfİ açık ekıiltmeye konulmuıtur. 
l- Ekıiltme 1.4.939 cı.ımarle ! İ günü ıaat 11 de Catalotlunda 

Sıhhat ve içtimai Muavenet MüdilrUltil binasında kurulu Komisyon
da yapılacaktır. 

2- l.tekliler ıartname keıif hüliaaaı ve buna bajb diter evra
kı bergiln Komisyonda görebilirler. 

3 - iıteicliler cari ıe neye aid Ticaret Oduı veıikuile 2490 ıa
yılı kanunda yazıla belgeler ve bu i•• yeter muvakkat garanti mak· 
buz veya banka mektubu ile iairlilr.te ba it• beaaer H az 1000 li· 
rabk it yaphtına dair eksiltme tarihinden 8 fÜn evvel lıtanbul Vi• 
llyetlnden almtt oldukları VHİkalerile birlikte belli gfln ve saatte 
Komlayoaa gelmeleri. (1782) 
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Cooıtr. paYillon pour Compa2'nie d'infan

terle du bataıllon de ıeudarm. 
L'adjudicatlon annooo6e pour la conıtr. 

abRttoir moderne ' Ka1Hrl • et6 •• 
jourde 

Pli cach. 

" 
" 

534977 22 25140 il 

26390 - 1979 '25 
38665 28 2899 90 

Miniıt. Trav. Pub. Dir. Gen. ~0-4.39 15 -
Aff. Hydrauliquea 

K11ymnlramat Hizan 7-4 ... ,9 14 -
Vil. Ank. 12-4·39 15 30 

Muaicip. Kayıeri 

Produlta Cblmlquaa et Pharmaceutlquea•lnatruments 8anltalraa-Feurnltura pour Hop,taux - .. .........-.....- --... ... ----- -~ - ..... _ 
Artiele1 unitairH (aj.) 

l!teatrlclt6-Gaz-Chauff•ga Central (lnstallatlon el Matlrlal) 

Cable pour inıtal. electrique et montage 

Hablllemant - Ch•ueeuros - Tlnua - Oulra 

Habitı pour bommH : 70 eompleta • robeı : 
iO p. • blouıea : 70 p. • oalc~onı: 140 p. 
cbemiHı : a•O p. · tabUen : 40 p. • ca· 
leçonı : 60 p. - cbemiıilı : GO p. 

Publiqae 1607 -

Dir. Gen. Törkuktu Ank. 10-4-39 15 -

Municip. Muıtaf a Kemalpaşa Galata 3-4-39 
Banque Salonique Han. lng. Ha.an Halet 

Vil. Aakara 10-4~ 15 -

lmpirmbblea : 50 p. 
" 6GO - '45 - Dir. Eeole Foreati~re Bolu 1 l--4-39 15 -

Ameublem nt pour Habltatlon et Bureaux - Tapl•••rle eto. -- ...--- -... ~-

Fab. d'armoiru fixe1 aYec plaoardı 
Fabrication meublea 

Travaux d'lmprlmerla - Papeterla 

DiY. lln11 (aj.) 

Publique 
Pli cach. 

598-
11594 -

903-

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

Poteaux en pe•plier : 100 p. de 6 m. et 
100 p. de 8 m. (aj.) 

Publique la p. 3 75 
et 5 70 

Tranaport - chargement • d6chargement 
·-·~ --.----- .....-- ______ ....._.... 

Cbargement et d6cbargement charbon : Pli cacb. 
JOOOO t.-

Dlvera 

SolutioD marque (l'lreıteoe Goodricb) : 
ISOO k. 

Gllet de 1auvetage : 30 p. 
Materlel en acier 
Alliage d'aluminium 
Sau pour planı : '37 p. • id. pour topo· 

rrapbie : 72 p. 
Leeatioa de plturaıe prairiH : 424 deu · 

numı 

ANietteı profondeı grandH et petitu, ta1-
1eı pour ıoupH, verreı l eau, four· 
chıttea, eout•au:ıı:, oulllerı, carafu, 
culllen l th6, verru 1 the, fruitier, 
tolle ciree blaacbe pour table et tbei~re 
emaillh 

Provıeıona 

Haricotı 1ecı : 19 t. 
Fa.. .. : ı lgıo k. 
Farine : 190 t. 
Viande bmuf: 93 t. (aj.) 

Gre A rr6 

lap 30 -
Pli cacb. 8000 -
Gre a gre 2100 -

,, la p. l8et6 -

Publique 

,, 

Gre a ıre 
Publiqo• 
Pil cach. 

598 -

B) Adjudications a la surenchere 

Dlver1 artlolu : 918 lott 
flanelle, obımiıu, baa ete. 

Publique 337 30 

44 85 
944 .fS5 

787 50 

61 50 
600-
157 50 
82 35 

45 -
1496 -
2137 -

Com. Per•. Municip. l.t. 
Dir. Volea A6rieanu ltat Ank. 

Vilayet Mani1& 

Dir. P.T.T. Ank. 

l l-4-a9 14 30 
10 ..... 3~ 11 -

e . ...ae 11 -

l--4--3Q 12 -

Ure E:ıı:pl. Cb. Fer Etat Haydarpaıa 20-4-39 15 -

Com. Acb. Maa. D~f. Nat. Aak. 

" ,, 
Dir. G,n. Turkkutu Ank. 

,, ,, 
Dir. G6n. Cartorraphie J.\nk. 

Com. Ach. Mil. Selimiye 

Dır. E.cole Fore1tilıre Bolu 

Com. Aeb. Co.mm. a4ilit. Fındaldı 

" . 
Com. Acb. R68'iment Midyat 
E>om. Aeb. Div. lidirne 

D•fterdarat l.t. 
Bureau FiH Galata Saray SaloD 

de 'HDtı Maalolpalt 

ıo-a..au ı 1 -

1~39 15 -
7-i-39 15 -
74-39 15 -

10-4-39 10 -

19439 14 -

11-4-39 15 -

28-J-39 
l~ 

2o+a9 
lft-4--39 

14 -
14 -
9-

11 -

l 1-4-39 14 30 
28-i-39 13 iO 

vıs o FICIEL 
De l' Administration Generale des Cheıt? 

de Fer et de& Ports de l'Etat furc 

l0.000 tonnes de cimeııt portland indigene d:uıı~.1 
estimative de 150.000 Ltqs. seroııt achetees par voıe 5 ~ 

cation SO\IS pli cnchete le Mctcredi 5 Avril 1939 a 1 

au local de l' Administıation GeııeraJe a Ankara. 
Ceux qu\ <lcsire ııt y preudre paıt doivent re~l 

Presi<lence de la Comınis~ion le jour de ı'adju icall~ 
a ııı iı. 30 leurs offres, une gdnıntie provisoire de 87 
et fes certıfıcats exiges par la loi. . Jı 

Les cahiers d s charges sonl en venle au prı~ 
Ptrs. aux Caissc ı d' Ankara et de Haydarpaşa. (1847) 

(3 üucü eayfadan devam) 

Çadır imali (İst. Orman Çevirıre Müd.) No 996 
Yerli yünlü kumaı (İzmir Orta Okular AK.) No fl96 
Evrakı matbua ve kırtıısiye (Ç&uıkırı Beled.) No 1001 
fıkele İnf. (Diyarbakir iohiliarlar MQd.) No 1002 
İttinat dıvar inş. ( " ,. ,, ) No 1002 
Hükümd konağı iuş. (Mutkı Malmüd.) Nu lOO'l 
Su kötkü ıle ıantral birı ıı İnf. (Suıui'urluk Beled.) 
Çelik kürek ve ka:ıaıa (Sivas Nafıa Müd.) No 1004 
Nohut (Vize 1 ümeni) No tOU• 
Erzak ve eşya nakh lKayıeri Kültür Dir.) No 1006 
Mahrukat ve erzak ( ,, ,, ,, ) No 1006 
ElbiH imali (Haydarpaşa Liıeııi) No IUOG 
Buca Orta okulu bınaaı tamiri (İzmir Liıe ve Orta Okull• 

No 1007 
Er k&1ndura11 (TopbanC'I Ln.) No 1007 
İnhi1arlar mamulatı nakli (Gireıon İnhisar. Müd.) No ı001 
Bez ıu kovaıı (Tgphaae Lvz.) No 1007 
Muhabere mabeme1i (İlt. Komut.) No 1007 
Atict faneluı, donu, cek t ve pantalon ıüret mayoıuı 

v. ı. (Tophane Lvz.) No 1008 
* MedrH• aakazı (lıt. Beled.) No 1008 
Kalay, nitadır ve pamuk (Tophane Ln.) No 1006 

Memento des 

Projectioa (Min. Def. Nat.) No 865 
• Coa11tr. pont •t chutteı Fetrek (Minilt. 

Foio (Dıv. Edırne) No 987 
Paılle \ ,, ,, ) No 987 
loıtall. paratoonerr.a (Dir. Moaıop. Ank.) Ne 9Y2 
Redre1eur (Min. Diıf. Nat.) No "Q.i 
Materiel pour inllal. eau (Command. Mıl lıt.) No 992 ~ 
Sable de fuoderie, materiel divera et chaux (Fabr. Mıl.) 
Conıtr. hangar (Mın Def· N t.) No 993 
Viande ti' •8'n•ux (Ecol Aırıc . Iıt.) No 993 
DemolıLion cbeminenee en tôl (l'"abr. Mıl.) No 995 
Conıtr. et arran8'emeot jardin hôtel Ville (Municip. b:ıı>I' 
Haricotl ıeeı (Dıv. Vızt:) No 094 
Viandc de moLıtao (Hôp. Mıalad. Contaw. lımirJ No 9g.f 
Conıtr. W. C. (Muoıcip. bwir) No 996 
Fab. ıentca (Oır. Foratı Iat.) No llYo 
Etoff • en laine ındiııeoc ( • culea Sceond. h:mir) N• g9S 
lmprimeı t:t fouroıture burcau ( luuicıp. Çankırı) Ne ıoO 
Conıtr. echeU~ (Dır. Monop. Oiyarbakir) No 1002 ~ 

Çooılr. mur a.outaiuement \Dır. Mou. Oiyarbakir) No ~ 
Conııtr. konak ırouvernemcolol (Dır. Fııc Mutki) No 1 rJO 
Conıtr. kioıquc d 'eau d coutrale tMut.icip. Su11~1rlık) a' 
Pellu et piocheı en ı.cier (Dir. Tr. Pub. Sivu) No 10 
Poiı-cbicbcı (Uıv. Vuıe) No 100-4 1 
.l ranıport pr0Yı1iooı et o{feu (Dir. Culture Kayıeri) fllD f 
Combu•tibl• et proviıion ( ,, ,. ,, ) 1"'0 

Etain, •mmoniac d coton {l01t. f ophaae) No 1006 
Coı.feetion d'h•bitı (Lycee Haydarpata) No 1001.) ıtl 
R'pn ... oıes ,.cond, Buca (Lycee et Ecoleı Sıcond. JJıl' 
Chauaaura peur ıoldatl (Int. Tophane) No IU07 
Tranıpert ıarticlH monopoliaeı (Dir. Monop. Gireaon) ~ 
Articles c:ie corrHpondanco (Command. Mil. lıt.) N• l 
Flaaell• d'atbl te, oaleçons, jaquette et pantalon, maitJol 

ehau11ureı ete. (lnt. Tophane) No 1008 
• Dicombre1 de Medruo (Municip. Iıt.) No 1008 
Seaux en toile (lnt. Tophane) No 1007 

----=---~,~----~------_.,,,.~ 
imtiyaz eahibl ve yazı itleri DirekWSrÜ: hmail G 

Ba11ldıtı yer: M rkez Ba11meyi Galat• 


