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SmlıEJ<ET 
HABE RlıERi 

~· 
l'\ l'ing Muameleleri 
"te · l'lnde Tetkikler 

geçmeyen Türk malları bedelinin 
yüzde 65 kısmı. 

D hesabı Türkiyedeki eski Fran
sız matlubatının tasfiyesine tahsis 
edilir ve deblokaj suretiyle Fran
saya gönderilen Türk malları be
delinin yüzde betiyle beslenir. 

Bundan başka hususi takas ve 
deblokaj hesapları vardır. 

ı-
HOŞ GELDiN INÖNÜ 

Mukavele, ekıiltme, nafıa itleri umumi, huıus\ ve fenni tart· 
nameleri, proje, keşif hulaıasile buna müteferri diter evrak 514 
kuruş mukabilinde Nafıa dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 6393 lira 60 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektublarını ve en az 60000 liralık bu işe 

benzer iş yapbtına dair 8 gün evvel iatanbul Vilayetinden • almıt 
olduğu ehliyet ve 939 yılı Ticaret Odaaı veıikalannı 2.5.3.939 cu· 
martesi günü saat IO a kadar vermeleri lazımdır. 

fstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 

Fen Fakiiltesi Umumi Kimya Enstitüsünde yaptırılacak 
597 l lira 70 kuruş ke~ı tlı lft.horatuar tesisatı 16/3/939 perşem
b•! giinıi saat 15 te Rektörlükte açık ek::ıiltmeye konulmuştur. 

r~ıeklilnin aooo liralık bu gibi laboratuar tefriş ettikleri· 
ne dair münakmadan heş j!Ün evvel Üniversite Mimarlığından 
vesıka almı~ olmaları ve 4ıl8 liralık muvakkat t~minat verme· 
lerı lazımdır. Liste ve ~arı name her gün öğleden e\'Vel Üniverıitı 

Kliring muameleııinin hesabında ı 
Fransada ve Türkiyede 1933 mu- ~ 
kavelesinden beri bir hayli Fransı~ 
matlıibatı toplanmıt olduğundan 

Kliring yolu ile paralarını bekle
yen Fran!lız ihracatçıları uzun za
mandan beri alacaklarını tahsil 
etmemişlerdir. 

l Mimarlığında göriilür. 

Merkez Bankasının nt-şreltiği 

vaziyetlere nazaran halen bloke 
Frantıız mathibah 3370,000 liradır. 

Binaenaleyh deblokajı yapılmayan 
paraların Fransada tahsili uzun za
man sürer. Ancak Türkiyeye gi
ren Fransız kitap ve gazete be
delleri Fraıısada sıra bekle
meksizin ödenir. 

Ankara Borsası 
1·3-939 

Londra 
Nevyork 
Pariı 

Milin o 

ÇEKLER 

5.93 
126.-10 

3.3525 
6.6J5 

28.75:?5 
67.1625 
50.75 
21 i825 

1.0 25 
1.56 
4.3.1 
5.93 

23.7825 
24.9675 
0.9050 
2.825 

34.62 
30.53 
~3.8625 

ESHA \! ve TAHVİLAT 

Errani 
Sıvaı - Erzurum ili 
/o 5 1932 Hazine tahvili 
it Bankuı 

19.85 
19.175 
16.
I0.05 

l "-ııkara İnhisarlar Başmüdürlüiünden : 
'l< ~ eçeç tuzlasının merkez kısmıod~ki malze~e. am· 

. 'it llnıbarı olarak kullanılacak bır hale getirılme· 
't& l03L lira 32 kuruıluk ilk keşif varakasına göre 
~ 'çık ekailtmeye konulmuştur. 
"-~ık ekailtme ve ihale 16,3,939 tarihinde saat 
~ ~~iirlüğümüz binasında toplanacak komisyonda 
·)~ea~~eıı taliplerin 77 lira 40 kurut ilk teminat 

' bırlikte müracaatları ilin olunur. 

~ . İstanbul Belediyesinden : 
bt4elı -3169 liıa 4 kurut olan Ereaköy • Şqkıabak· 

~ Şuhut Belediye Reisliğinden : 
~ 2970 lira bedeli keşifli Şuhut nahiyesi elektrik santral binası-
t nın inşaah 23-2-939 tarihinden 16 mart 939 tarihine kadar 20 pn 

Milli Şefin1İz Sertapa ismet, lnönü 

Reisi Cumhur ~ıfatiyle iJlr dda İstanbulu şeref
lendiren Milli Şefimiz lnönü'nün bu seyahatlarının 
mülkümüz ve milletimiz için hayırlı ve mesud olma· 

sını dua ederken bütün İstanbullularla beraber bu şe· 
refli ve kahraman Türk evladına hoş geldin deriz. 

kal iltisak yolunun şosa tamiri açık eksi1tmiye konulmuştur. 
Keşif evraki!e şartrıamcsi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
lsteklilH ~490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka erı az 2000 
liıalık ı~ yaptı~ıua dair ihaleden 8 gün evvel bu i~ için Vi
layetten a!acakları fen ehlı}et ve Ticaret Odası veaikalariltıJ ı37 
lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berab~r 

16/3/939 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encilmende 
bulunmalıdırlar. 

Nizip Belediyesinden : 

20 gün müddetle açık eksiltmeye konulan iş Nizip 
civarında bulunan menba suyunun kasabaya getirilmesi 
mutasavver olduğundan bu hususta proje yaptırılacaktır. 

1- Menba kasabaya 750 kilometredir. 
2--: Elimizdeki mevcut hali hazır haritaya göre kaıa 

ba dahili 62 hektardır. 
3- Bedeli muhammeni 1000 liradır. 
4- Muvakkat teminat 75 liradır. 
5- Eksiltme 10,~,939 tarihine müsadif cuma günü 

saat 14 te Nizip belediye dairesinde yapılacağı ve fenni 
şartnam Nizip belediyesinden bili bedel alınacak olduğu 
ilin olunur. 

Sinop Belediyesinden : 

Sinop, ıehrinin 1200 nüfusu üzerinden yaptırılıp dosyalan 
dairemizde mevcut bulunan iç:ne su projeleri bu kere 8000 
nüfusu üzerinden tadilen tanzim ettirileceğinden bu tadilatı 
'yapmak istiyen mütehassıs mühendislsrin tarih iltlndan itiba
ren nihayet 20 gün zarimda belediyemize müracaatla teklifa& 
ve şeraitini bildirmeleri ve tadilatı havi yüksek vekaletin emri 
suretleri isteklilerin talepleri üzerine kendilerine gönderile· 
ceği ilAn olunur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

2.5.3.939 tarihine musadif cumartesi günü ötleden evvel saat 
l l de lstanbulda Nafıa Müdürlütü binası Eksiltme komisyonu oda· 
anda 102871 lıra 94 kuruş keşif bedeli Yeşilköy Hava istasyonu 
iltisak yolu asfalt şoıa intaab kapalı ekıiltme uıulile ekıiltmiye 
koaulmuıtur. 

müddetle açık münakasaya konmuştur. Eğreti teminat muhammen 
bedelin % 7,:::., ğudur ihalesi 16 mart 939 peqenbe ıünü .aat 14 
dedir Şartlanm vesair hususatın Öğrenmek isliyenler her gün Şuhut 
nahiyesi belediyesine müracaatla öğrenebilirler isteklilerin belli gün 
ve saatte nahiye belediyesinde teşekkül edecek encümeni belediyeye 
müracaat etmek üzere orada bulunmalan ilin olunur. 

Aktehir Şarbayhtmdan : 
1 - Tanzim edilmiş keşif ve proje şartnamesi mucibince Aqe· 

hir Belediyesinde inşa ettirilecek Umumi heli intası açık eksiltme· 
ye ko:ıulmuştur. 

2 - Hu umumi Helanın keşif bedeli (1523) lil'a (70) kuruttur. 
3 - Münakasa müddeti 15 2 939 tarihinden itibaren 8 3 939 

tarihine musadif Çarşamba günü saat 14 de Akşehir Belediyesinde 
ihale edilmek üzere yirmi bir gündür. 

4 - Muvakkat teminat , akçası 114 lira 38 kuru,tur. 
5 - Bu işe aid daha fazla malumat almak ıartname ve pro

jesini isteyenlerin Akşehir Belediyeıine müracaatleri lüzumu ilin 
olunur. 

Afyon Belediyesinden : 

3140 lira 6 kuruş bedeli keşifli Afyon-Konya yohl 
üzerinde inşa edilecek lağım mecrası inşaatı 15 gtın mld· 
detle münakasaya konmuştur. Şartlarını vesair bususabnı 
öğrenmek istiyenler hergün belediyeye müracaatla öjrene· 
bilirler Eğreti teminat bu bedelin % 7,5 ğ'udar. lbaleai i 
mart 939 cuma günü ıaat 14 dedir. isteklilerin belli fi• 
ve saatte dairei belediyede toplanacak olan encllmeni be· 
lediyeye müracaatları. 

• * • Utku Anıt Alanı parkinda 1927 lira 9 kuruı be
deli keşifli yapılacak havuz inşaatı 15 giln miiddetle 
münakasaya 3 konmuştur. Eğreti teminat bu b•delin 
Y. 7,5 ğudur. Şartlarını vesair huıusatını öğrenmek iıti· 
yenler hergün belediyeye müracaatla öirenebilirler. llaale
si 3 mart 939 cuma günü saat 15 de encfimeni belediyece 
icra kılınacaktır. Taliplerin belli gün ve saatte dairei be
lediyede toplanacak encümeni belediyeye müracaatları. 

Afyoa Lise Direktörlüğünden: 

1 .:._ Lise binaıının önünde yapılacak JS4,4S metre m•· 
rabbaı tretuvar 24 ~ubat 939 dan itibaren 20 gün mfiddetlı 
eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin ketif ve şartnameyi gör· 
mek için lise direktörlüğüne bao vurmaları. . 

2 - Muhammen bedeli 1076 lira 40 kuruı olup eksilt· 
meye iştitak edeceklerin % 7,5 muvakkat teminat olarak 80 
lira 478 kuruo mal sandığına yatırarak makbuzlarile 16.3.919 
çarıamba güuü saat 14 te lisede toplaaacak komiıyoaa mü· 
racaatları. 

Konya Valiliğinden : 

1 - Konya • Ankara yolunun o+ J 18-0-\-606 cı Ka. 
arasındaki 488 metrelik kısmın parke kaldırım d&ıemesi 
işi yeniden kapalı zarf usulile ekliltmiye konulmuıtur. Ke· 
ıif bedeli 17 437 lira 4 ı kuruttur • 
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ugün ilan olunan Münakasalarve üzayedeler List • 
Si 

Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müraceat yeri Gün Saat 

~) Münaka~~la_! 
inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Tavan tamiri Paz. 
Taksim-Harbiye nrasmdaki refüjlerin orta Paz. 

kısmına bitümenulauyon beton tretuar 
yap. 

Kültür Dir. binası tamiri (temd.) Paz. 
Kap. z. Be.ni rk. yap. ilk okul bina.sı inş. 

Bayramiç Kasaba11 hali bazır haritası tan· Aç. eks. 
zimi (temd.) 

Üıküdar Zührevi dispanseri b'ahçesindeki 
garajda yap. tamirat ve tadilat 

Konya • Ank. yolunun arasında parke ksl
dırım döşemesi işi (şnrt. 2 L.) 

Konya hükümet alanında yap. parke kal· 
dınm ferşiyatı işi (şart. 2 L.) 

Kınkkalede ambar inşaatı (şart. 77 kr.) 

,, 

Kapalı z. 

" 

" 

249 60 
6579 76 

6:!1 26 
28000 

1200 -

9~8 99 

17437 41 

15805 64 

15300 -

llAçlar, Kllnlk ve _İspençiyari aUH, Hastane Lev. 

19 - İzmir Gümrük Mub. Taburu SAK. 
493 48 İıtanbul BelediyHi 

47 - İstanbul Kültür Direk. 
2l00 - Malaty.a Valihğı 

90- Bayramiç Belediyesi 

71 18 lstanbul Belediyeıi 

1307 81 Konya Valiliği 

118~ 65 ,, 
" 

1147 50 Aık. Fabrikalar U. Müd. Ank. 

3-3-39 14 -
13-3-39 14 30 

10-3-39 l4 -
13-3-39 15 -
6-J-39 us -

17-3-39 14 30 

2V-3-39 15 -

20 3-39 15 -

20-3-39 15 -

Ecza alat ve edevatı: 78 kalem Aç. eks. 2473 90 260 48 İstanbul Vil. Veteriner Müd. 18-3-39 15 -

E~ektrlk-Havagazı-Kaloriter (tesisat ve_ malzemesi) 

Galvanize telgraf izolatör çengeli: 20000 ad. Kapalı z. 5aoo -
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. -- ---- -~ 

Yün çorap : 10.000 çift (temd.) 
Kursuni saten : 3300 m. - siyah saten : 

1543 m. 

Aç. eks. 

" 

3175 -
m. O 74 

Mobilya ve bUro eşyası, Muşamba -_Hah v.s. ---- ---- --
Dershane sırası : 25 ad. - talebe dolabı : Kap. z. 

25 ad. - tabure : 50 ad. - Yemek 
masası : 10 ad. 

· MUteterrlk 

Yataklık pamuk : lO t. Aç. ekı. 
Rakı mantarı: 10.000.000 ad.(,art 2 L.) (temd.) Paz. 
F ort şasisi üzerine iki veya üç parçadan 

mürekkep 12 • 16 m. arasında açılıp 
kapanabilen ve mihveri etrafında dö
nen m ı>rdiven yap. 

Rekorlarile birlikte hortum 50 m.: 6 ad. Paz. 
Kaol veya emsali parlahcı mayi şiıede Aç. eks. 

No. 1 : 20300 ad. 
Kurşun levha 5 m m: 5 t. 
Otel ve lokanta işletilmesi 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sığır eti : 34,520 K. 
Bula-ur : 49 t. (temd.) 
Sığır veya koyun eti 17, 1 t. (temd.) 
Fasulye : 23 t. - nohud : 21 t. 
Buğ"day Üğ"Ütülmesi : 626,872 k. 

B) Müzayedeler 
Süt: 20 ton 
Bahçe rekoru, hoparlör, benzin tankı v.s. 
llot b11n:ıin tenekesi : 1200 ad. 
Beygir : l baş 

" 

Paz. 

" 
" 
" Kap. z. 

Aç. art. 
Paz. 

" 

4500 -
40000 -

500 -
1624 -

1575 -

7594 40 
5880 -
3762 -

12537 44 

176 42 
84 -

Tuvenan maden kömürü 500 t. 
Buğday : 30 t. 

Aç. art. Beb. t. 3 -
Aç. art. 

Fiat marka otomobil 
Hurda sicim parçaları palamut fasulye ve 

kendir tohumu 
Radyatör, lavabo, koltuk, kasa, gardrop, 

karyola, masa \f.s. muhtelıf eşya 
Katana : 2 baş 
Trabzon vapuru (taahih) 

Aç. art. 

" 
197 50 

" 

13000 -

2- Ekıiltme 20,3,939 pazartesi gl\nü saat 15 te Vi
layet Daimi Encümeni odasında yapılacaktır. 

3- isti yenler bu işe aid keşif, proje, eksiltme şartna
meai, huıusi ve fenni şartnamelerle müteferriği fenni ev
rakı Konya Nafıa Müdürlüğünde görebilirler ve iki Jira 
mukabilinde Müdürlükten alabilirler. 

4- Eksiltmiye girebilmek için talihlerin 1307 lira 81 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bü
tün vesikalarla birlikte bir istida ile Konya Vilayetine 
müracaat ederek bir ehliyet vesikası almaları ve Ticaret 
Odası kayıd vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

5- Mektubların ikinci maddede yazılı ihale saatinden 
bir · saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Riyasetine tevdi edilmesi lazımdır. 

Posta gecikmeleri kabul edilmez. • 

Malatya Valiliğinden : 

1- 28000 lira keşif bedelini muhtevi olup Besni ka
_ası merkezinde yaptırılacak olan ilk mekteb binası in· 
şaatı 27,2,939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuli1e eksiltmiye konulmuştur 13.3.939 tari
hine raslayan pcızartesii günü saat 15 te ihalesi yapıla
caktır. 

397 50 D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 14-4-39 15 30 

238 15 M.M.V. SAK. 9-3-39 il 
21-3-39 11 2ô9 - " 

59 50 Galatasaray Lisesi SAK. 20-3-39 15 -

337 50 Tophane Lev. SAK. 16-3-39 14 -
3000 - inhiıcarlar U. Müd. 27-3-39 14 -
300 - Nafıa Yek. İıt. Elektrik İşleri U. Müd. 21-3-39 15 -

40 -
121 80 

118 13 

569 58 
441 -
282 05 

940 38 

150 -
13 23 
12 60 

112 50 

Gümrük Muhafaza Gen. Komut. İst. 
D. D. Y. Haydarpaşa 

" " Sumer Bank U. Müd. 

İzmir Lvz. SAK. 
,, 
" Vize Tümen SAK. 

Tekirdağ Ask . SAK. 

İst. Ziraat Mektebi Müd. 

6-3·39 1 l -
21-3-J9 Hı 30 

21-3-39 10 30 
4-3-39 a kadar 

4-3-39 10 -
4-3-39 IO-
4-3-39 10 30 
7-3-39 

20-3-39 16 -

i,,tanbul Belediyesi 16-3-39 14 30 
Tophnane Lvz. SAK. 6-3 39 15 -
Selimiye Aık. SAK. 3-3-39 10 -
Bartın Malmüd. 9-3-39 
T.H.K. lla-m Şubesi 13.3.39 15 -
Beyoğlu 4cü Sulh hakuk mabkemeai 3·3-39 15 -
D.D.Y. 8 inci İşletme Müd. İzmir 15-3-39 15 -

Ankara 3 ncü İcra Memurlutu 11, 13-3.J9 lO -

Ankara Lvz. Amir. SAK. 3-3-39 14 -
Kocaeli Defterd. 

2- Teklif mektuplarının ihaleden bir saat evveline 
kadar Vilayet Daimi Encümeni Riyasetine tevdii lazımdır. 

3- Muvakkat teminat 2100 liradır. İsteklilerin ihale
den bir hafta evvel Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

İzmir Gümrük Muhafaza Taburu Sahnalma Komisyonundan : 

l - İzmir Gümrük muhafaza taburu Urla talim bölütü tavan· 
lan pazarlıkla yapılacaktır. Pazarlığı 3.3.9J9 cuma günü saat 14 de 

1 yapılacaktır. Şartname ve kcşifnamesi komisyonda görülebilir. 
2 - Keşif tutan 2~9 lira 60 kurut olup muvakkat teminatı 19 

liradır. 
3 - İstekHlerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü madde· 

)erinde ve şartnamesinde yazılı veııikalarla muvakkat teminat mak
buzu veya banka mektuplariyle birlikte pazarlık saatinde İzmir 
Beyler ıoka&-ı arkası geri tütün kumpanyası yanında tabur sahn 
alma komisyonuna müracaatları. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. ------
İstanbul Vilayeti Veteriner Müdürlüğünden : 

Antraks hastalığı mücadelesi için yapılacak serom ve aşı ibza-

l 
rmda kullanılmak ÜLere 78 kalem ecza ve alat edevat açık eksilt
meye konulmuı olup muhammen bedeli 3473 lira 90 kuruştur. 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsa91 

1.3.939 =~~ 
Fi atlar Gelen 

CiNSİ A9ağı Yukarı Buğday 
Un 

Kr. Pa. Kr.Pa. 

Buğday yumuşa.< 

,, ıerl 

,, kızdca 

Arpa Anadol 
Keten tohumu 
Cavdar 
Arpa yemlilı çu. 

" 
Anadol dök. 

Peynir bey z 
Ceviz kabuklu 
İç ceviz 
Kuşyemi çuvallı 

5 22 i 26 
5 3 
5 9 5 17,5 

4 16,5 - -

68 - 69 

,, dökme 5 2,5 
İç. fındık Akçckoca 
Tiftik oğlak 1116 -

,, mal 117 - 120 -
Z. yaği yemeklik 45 - 48 -
Yapak Anadolu 50 20 54 20 

,, Trakya 61 -
Mısır beyaz 
Mınr ıarı 

Yulaf 
Yün güz 
Nohut naturel 
Perak deriıi 

Arpa 
z. Y•iı 
Fuulye 
Nohut 
Yulaf 
Mısır 

Afyon 
Pamuk 
Mercimek 
iç fındık 
İç ceviz 

Mısır 
/\rpa 

O iden 

iç fındık 
Fasulye 
İç ceviz 
Kıl ./ 
--~~___________, 

Dı• Flatıar 
Butday : Liverpul 

,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anver1 
Mısır Loodra 
Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburı 

• L. , 
Eksiltme 16.3.939 gününe müsadif perşembe günü ı;aat I 

stanbul vilayet vereriner müdürlüğünde toplanacak koaıiıyoııdJ 
pılacaktır. Buna ait şartnameyi görmek istiyenler her gün ıııe 
müdüriyete müracaat edebilirler. . 

İsteklilerin tayin edilen gün ve saatte muhammen bedelJ 
7,5 olan 260 lira 48 kuruş güvenme paralan ile birlikte ısı 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Elektrik, Ha vagazı,Kalorif er (Tesisat ve ~ ·~ 
Devlet Demiryolları Ve Limanları İşletme Umum İdareıiadell ' 

Muhammen bedeli 5300 lira olan 20000 adet zalvaniH te 
izolatör çengelı 14.4.939 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf ~!~ 
lü ile Ankarada idare binı:smda satın alınacaktır. . 1 ~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 397,50 liralık muvakkat teıııııı'1 
kanunun tayin etliği vesikalan ve tekliflerini aynı lfÜD ıaat J4. 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesill 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden datıblacaktır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. 

M. M. Vek§.lett Satm Alma Komi yon•ndan; 

1 - Beher metresine tahmin edilen fiyatı 74 kuruş 
3300 metre kurşuni ve 1543 metre siyah saten açık e:ı..t' 
suretiyle nıiinaka~aya konulmuştur. 

2 - İhalesi 21.3.939 salı günü ıaat il dedir. 
~ - İlk temin.:ıtı 269 liradır. 
4 - Evsaf ve şnrtnarneıi bedelsiz olarak M. M. V. 

alma komisyonundan alınır. 

• * • 1 - Milteahhit namı heeabına eksiltn.ıeye kotl ~ 
10000 çift yün çoraba muayyen gl'inde istekli çıkmadıAI ' 
açık eksiltme~i 9.3.939 perşembe günü saat 11 de yapılacl l 
. 2 - Muhammen bedeli 3175 lira olup ilk teminatı 

pra 15 kuruştur. 
· 3 - Evsaf ve nümunesi her gün komisyonda 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, Halı 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu 
Baıkanlığından : 

Cinsi Miktarı B. Tahmin bedeli 
Adet Lira Kr. 

---~~------~---------------Ders han c sırası 25 12 ) 
Talebe dolabı 25 1 O 50 ) 
Tabure 50 1 50 ) 
Yemek masası 15 10 50 ) }! 

Galatasaray Lisesinin ihtiyacı olan yukarıda ~ 
miktarı, beherinin tahmin bedeli ve ilk teminatı f 
eşyalarını 20,3,939 pazartesi saat 15 te kapalı zarf ~ 
lile eksiltmeıi yapılacaktır. :t 

istekliler yeni yıl Ticaret Odaıı vesikası ve teır· 
makbuzu ile birlikte 2490 s;yılı arttırma ye ekıiltJJle 
nununun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif ıııe~)i . 
larını belli saatten bir saat evveline kadar ıöıü f., 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleı1' 

Teminatlar Okul idaresinden alınacak tezkere ile 
seler Muhasebeciliğine yatırılacaktır. Ve bu işe ait 1. 
name · ve nümuneleri görmek için de Okul idareıiıJe 
vurmaları. 



Mlnalc.ua GaHteai 

.( iacü sayfadan deTam 

Giiın -k M · l'U uhafaza Genel Komutaolıtı lstanbul Uçuf pisti yap. (M. M. V.) No. 967 
1 _ Saboalma Komisyonundan : Çivi ve baskül (İnhisarlar U. Müd.) No. 968 
t lı Merıin Gümrü~ü için rekorlarile birlikte ellişer metrelik 1 Bulgur (Vize Tümeni) No. 968 

tı ortullıun 6-3-Y39 pazartesi günü saat ı ı de pazarlığı ya- 1 Kilot pantalon, kasket, kaput ve çizme (in his. Um. Müd.) No. 968 
2 .:· T Elbise imaliyesi (Siyasal Bilıiler okulu) No. 968 
3 _ ş;bınioi tutan 500 lira ve ilk teminah 40 liradır , Koltuk, yazıhane ve dolap (O. O. Y.) No. 968 
4 _ I rlnaoıesi komiayondadır. Görülebilir. Beton arme köprü ioş. (Nafıa Yek.) No. 959 

'"tailt ate~lilerin ıün ve saatinde ilk teminat mektuplan ve ka Elbise maa kasket, palto ve potin (Ank. İnhis. Başmüd.) No. 969 
'Yoıa •larıle birlikte Galata Eıki İthalat Gümrüğü binasında ki ! Sinek teli , hudut teli, aert pirinf tel (D. O. Y.) No. 969 

• felıneleri. Hurda demir (Ask. Fabrikalar) No. 969 

~ 
'•let De . . . . 
fıt lı ınıryoJları Ve Lımanlan işletme Umum idaresinden: 

: ~itlen hedellerile miktar ve evsafı aşatıda yaZllı iki grup 
"-t (IO ~ ırup ayn ayrı ,ihale edilmek üzere 21.3.1939 salı gü. 
'-d•n ' J On buçukta Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
IS11 i •çılt ekailtme usulile sabo alınacaktır. 
lit ~· iİraıek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 
'ttr ıı.tarıoda yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme 
811 i~ne kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

1.. --yt . 
'llld'n aıt fartnameler Haydarpaıada gar binasındaki komisyon 
1 _,Parasız olarak da~ıtılmaldadır. 
-.ı 111, ~ adet kaol veya emsali parlatıcı mayi şiıede No. 1 : 
t, 

11 edeli 1624 lira ve muvakkat temioab 121 lira 80 ku-

Kaldırım tamiri (İıt. Beled.) No. 969 
Buğday (Erzurum Aıık. SAK.) No. 970 
Kaşer peyniri (Auk. Lvz.) No. 970 
Sığır eti (Marmara Uuühabri Komut ) No 970 
Motör ve dürbin (Bornova Zeytincılık İstaayon Müd.) No. 970 
Dızel motör yağı ve kamyon yatı (Ankara Beled.) No. 970 
Lastik çizme (İ~t. Beled.) No. 970 

Hipodr~m aahasında yap tel çevril. (Aak. Beled.) No. 970 
* Ot (lıt. Aak. Fabrikalar) No. 970 
Ağaç ve fidan (İat. Beled ) No. 970 
Kışla tumir; (Erzerum Ask. SAK.) No. 970 
• Fotin, tcrlık , liatik v. • . (Tophane Lv:ı.) No. 971 
Nalıa (Tophane Lvz.) No. 971 
Buz kalıbı (İzmir Beled.) No. 972 
Matra, maona kcmı-ri, sandık ıaat ve portatif karyola (Ank. 2 _ SOoo 

•t Ilı kilo kurşun levha 5 m m muhammen bedeli 
llvakkat teminatı 118 lira 13 kuruıtur. 

1575 Lvz.) No. 972 

IQ~latıbut Levazım Amirliii Sahnalma Komisyonundan : 
to11 be _Y ... taklık pamuk alınacakbr. ~çık eksiltmesi 16 3 939 

. , ~Unu. aaat 14 te Tophanede lıtanbul Levazım amirliği 
" 3.1? 0~ııyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4500 lira, ilk 

• l.t le . lıra 50 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görü
ti,e 1ılerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na 

Benzin (Türkiye H. Millet Meclisi İdare Heyeti) No. 972 
Su tesisatı İof. (lzmir Vil.) No. 973 
Hanıar inş. (Seyhan Nafıa Müd.) No. 974 
• Karışık odun dçel orman Müd.) No. 975 
r:ıbisarlar mamulatı nakli cfnhis. Sams•Jn Tütün f abrik.) No. 975 
Tank tamiri (Kırklareli Tümeni) No. 976 
Havuz inş. (Afyon Belt:d.) No. 976 
Ford marka tank l:lmiri (Kırklareli Tü,neni) No. 977 
Maden kömürü (Nığ'de Nafia Müd.) No. 978 
• Hartaman ve karışık odun (Gireson orman Bölge Şef.) No. 978 

b s· Buğday oğülülmui (Lüleburgaz Tümen) No. 980 
.olnt ümerhank Umum Müdürlüğünden: Üzüm, bulıur ve toz şeker (Vize .Tümen) No. 9sO 
it itnız tarafından halen Karabük•te kurulmakta olan G f't (A k f b ·k ı ) N 98 Ve Çe]" . • .. ra ı • . a rı a ar . o. l 
te ib ık !a~~ıkalar.ında. bu.lunan ecnebı mutebassı::.lar.ın 

1 

Hlikılmet konağı tamiri (Isparta Nafia Müd.) No. 980 
taj ~telerı ıçın tesıs edılmış olan ottl ve lokantanın ış-1 Çadır tamiri (Ank. Lvz.) No. 987 

3g 1 §~~diki müteahhidin mukavelesinin hitamı dolayı sile Lağım mecrası inş. (Af>:oo Beled.) No. 9 .. J 
~t lıtrıqinden itibaren 6 ay müddetle münakasaya konul-! Piyaoo•ve saz eserleri (lst. Beled) No. 983 
O• Hatıl ( n n ) No. 983 
. İtlirı , . . . .. . .. Kuru üzüm (Tophane Lvz ) N<'• 983 
btı tnobılya, yatak çarşafı ve saue gıbı luzumlu bılcumle istinat duvarı tamiri (İıt. Beled.) No. 983 
8,tık '§Yası ile lok.an taya ait masa, sandal ya ve dolap gibi 
~~ •cnı~ tarafından t~min edı imiştir. 
tı., llta ıçin masa örtüleri, matbah levazımı ve servis ta

t e di~er hilcümle eşya müteahhit tarafından tt~min o· 
~ it, 

ı.ı 
6,r "e lokanta personelinin t emini Ye bankaya ait yatak 
ıtt..1 Otelde ikamet eJt>cek olanların ıahsi çamaşırlarının 
·r '1 rıı·· hh lli 

1 
.utea ide aittir. 

ı ı/ n;ın (Karabük ot~I) işaretini taşıyacak tekliflerini 
r 4. Mart 939 tarihine kadar bankamıza bildirmeleri. 

' Zahire, et ve Sebze : 
~,... 

"!Jr ı _ l -..evaıım AmirliRi Satınalma Komisyonundan : 

~ İınıir Müstahkem MP.vki hariç kıtaatıoın kapalı zarf 
.._,;ksiltmede bulunan 49000 kilo bulgur ihtiyacma ta
~, 1•~ınd~ıı pı1zarlıkla satın alınacaktır. 
Le~ halesı 4.~.939 cumartesi günü 5aat 10 da kışlada 
, lıı111 Amirliği Satınalma Komisyoaunda yapılacaktır. 
'l' •hınin edilen tutarı 5880 liradır. 
, enıinatı muvakkate akçesi 441 liradır. 
l Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

....... 1 . 
~tl ı__rınr Müıtabkem Mevki Seferihisar mıntakasındaki 
tıııltı 34::>7.0 kilo ke!!ilmit sığır eti veyahut koyun eti ve 
~ tl ~f keçi eti ihtiyacı 25 ıubat 939 tarihinde pazarlıkla 
lt&j '1.~tr.ııesinde talip çıkmadığından pazarlık 4 mart 939 
~<ııtı~Unü saat ~O da kı~lada İzmir Lvı. AmirHği Sat ı n. 
, lY0 nunda yapılacaktır. 
, l' ahmin edilen tutarı 7594 lira 40 kuruştur. 
, Ş eıııinatı muvakkate akçesi 569 lira 58 kuruştur. 

artoırııesi her gün Komisyouda görülebilir. 

l'ek· 
t~} lrdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 

bııı;l'eli Tümen Birlikleri için Tekirdağ Tümen amba
t~,;•n 626,872 kilo buğdayın öğütülme~i kapalı zart 
'ttlll~trneyc konulmuştur. İlk teminatı 940 lira 38 kuruş 
le g·~~tnf"n bedeli iki kııruştao 1:2537 lira 44 kuruştur. 
her Unu 20.3.939 pazarttsi gtiniı saat 16 dadır. Şart

~tı ist l~n. Tekirdağ eatmalma komisyonunda görebilirler 
~ltedı~l vesikılarile biılikte belli gün ve saatte Ko. 
o, "' etmeleri ve kapalı zarfları belli saatten bir saat 

Ver aıeleri. 

b) MUZ YE DELER 
Bartın Mal Müdürlilğünden: 

Satılacak malın cinsi : Batık iken çıkarılan Rize va· 
purunun ankazı. 

Bulunduğu yer : Amasra limanında kayık iskelesı ör-
nünde kum üzerinde. 

Hurda mikdarı : 300 ton. 
Tahmin olunan kıymet: Beher tonu 3 liradır. 
Şartname münderecatı: Bedelsiz olarak maliyede göı· 

teri lir. 
Arttırma günü : 10.3.938 Cuma günü saat t 5 te. 
Arttırma yeri : Bartın Malmüdürlüğü Odasında. 
Arttırmanın şekli : Açık arttırma. 
Muvakkat teminat: 67,5 liradır. 
Arttırmaya girebilmek şartları : Müşterileri• Ttirkiyede 

mukim bulunduklarına dair hüviyet Teya ikametgilı kiğıt

ları. 

Maaraflar: Gümrük Tarife Kanununa röre resiml1r, 
gazete ilan, damga ve telliliye resim ve ücretleri, vapurun 
parçalama masraflarile nakil vesair ücretleri kAmilen mÜf· 
teri ye aittir. 

Nakil müddeti : Vapur mahalli liman 
tereceği mahalde parçalanacak ve btitün 
üç ay içinde kaldırılmış bulunacaktır. 

dairesinin göı
ankaz nihayet 

Yukarıda cins ve evsaft ve mikdan yazılı vapur ant 
kazı açık arttırma ile satılacağından taliplerin ihale günü 
olan 10.3.939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te 
Bar tın Malmüdürlüğü Odaaında müteıekkil satış komiıo· 
nunda hazır bulunmaları ilin olunur. 

lıtanbul Belediyesinden : 
itfaiye ambarında bulunan ve bepsiDe 176 lira 42 kurus be

del tabmın olunan hortum ve bahçe rekoru, hoparlör, benzin tankı 
tulumbaaı, odun baltası, eıki battaniye ve saire gibi hurda eşya 
satılmak üzere paıarlıta konulmuştur. Eşyalar itfaiy~ ambarında, 
liatesile şartnameai Levazım Müdürlüj'ünde görülebilir. istekliler 
13 lira 23 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
16.3 939 pertembe günü ıaat 14 buçukta Daimi Eneümeade bulun· 
malıdırlar. • 

Selimiye Aakeıi Satınalma Komisyonundan : 

3 mart 1939 cuma günü saat 10 < a Üsküdar Atpazannda 
bir bao beygir !atılacağından almak isteyenlerin mezkfir gün ve 
E-aatte pazara gelmeleri. 

Türk Hava Kurumu llğın Şubesinden : 

Şubemiz ambarında nıevcud 30 bin kilo tahminen % 
20-25 çavdarlı m:ıhlut buğday 1712/939 dan itibaren 25 guu 
ınüddetltt 11çık arttırwaya konınu~tur. L&y1k ha<ldo &örüldü-

liintle 13/3/939 Pazartesi göoii saat 15 de Türk Hava Kuumu 
1 İlğın şubesinde keein ihalesi yapılacağından mü~teri onların 
ambarda mali görmek, şeraiu anlamak ve pey sürmek üzere 
şubemize baş vurmaları veya masarifi kendilerine ait olarak 
tanzim kılınmış olan şartname mucibince telgrafla artırmaya 
i~tirak edehilecekleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Aınirliği Satınıtlma Komisyoaundau. 

1 ~on adP.t bnş benzin tenekesi satılacaktır. Pazarlıkla ar
tırıııa::;ı 6 Mart 939 Pazartesi günü saat 15 de Levazım aınir· 
liği satınalma komisyonunda yapıl11caktır. Hepsinin tahmin be· 
deli 84 lira kati te~inatı 12 lira 60 kuruştur. Tenekeler Oa
vutpaşa kışlasında Ölçnııt alaymda görfilebi1ir. Pazarlık için 
isteklilerin belJi saatte Tophanede !mirlik satınalma komi&· 
yonuna gelmeleri 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

% 7,5 
Muham. Muvak. 
bedeli teminat Eksiltme 

Cinsi Miktarı Lira L. Kr. Şekli Saatı 

Pirinç etiket 31700ad. 400 30- açıkeks. 14 
İçki satış kasası 2900 ,, 8700 435- kap. zarf 14,30 
Filit 4000kg. 2800 210- açık eks. 15 
Sinek kağ. iyi cins 150000 ad. 1500 1 ı 2 50 ,, ,, J 5,ao 
Filit tulumbası 146 ,, 146 1 O 95 ,, ,, 18 
Yapışkan macunu 175 kg. 245 1837 ,, ,, 16,15 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins Te miktarı 
yazılı "6,, kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle 
ıatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 15.3.939 tarihine rastlayan çarıamba gti· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataıta Levazım ve Ma
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Si
nek klğıdı için bir hafta evvel numune verilmek lizımdır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şub~den pa
rasız olarak alınabilir. 

V - Açık eksiltmeye iıtirak etmek isteyenlerin yüzde 
1,5 gUvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte Komisyona gelmeleri ve kapalı zarf eksilt
mesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mek
tubunu kanuni ve.&aik ile yüzde 7,5 gilYenme para11 mak
buz veya banka teminat mektubunu ihtiTa edecek olu 
kapalı zarfları ekailtme günü en geç saat 13,30 a kadar 
mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver• 
meleri ilin olunur. {1102) 1-4 

• • • 
Muham. Mu vak. 

he deli teminat Eksiltme 
Malın Cinsi Mikan L.Kr. L. Kr. Şekli Saati 
---- --- --- - --
Siipürge 3000 adet 341 25 25.59 pazarlık 15,~0 
Üzüm kes. biç. 10 " 350- 26- ,, 16 
Cibali F. ahçılığı iti 16,30 

1-Cibali fabrikası memur vr. a111ele lokantaaı ahçılığı bfr 
sone müddetle ekıilt111eye konn:ıuıtur ve mevont numuneler 
mucibince yukarıda yaııJı iki kalem malzeme paıarlıkla .atın 
alınacaktır. 

il- Ek::ıiltme 7 .3.939 tarihine rastlaya• salı aoaa yuka
rıda hiza )arındtt yazılı ~aatlerde Kabata§ta Levazım Ye Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler yemek fiat listeleri hergttn sözü ıe· 
çeo Şub~den almacağı gibi numenelerde görülebilir. 

IV- lsteklilerın paıı:arlık için tayin edilen gün n saat· 
lnde yü1de 7,fi güvenme ve •hçılık ışıne iştirak edecekler 
300 liralık depozitolarile yukarıda adı geçen Komisyona gel· 
melen ilin olunur. (990) 4-4 

• • • 
1- İdaremizin Çamaltı taılaıı ıçıa alnıacak iki adet 

Dizel lokomotif kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 
Muhammen bedeli Sif İzmir 5400 lire yüzde 7,5 muvakkat 
teminatı 405 liradır. 

il- Eksiltme 3.4.939 tarihine rastlayan paıarteıi gtı· 
nü ıaat 15,30 da Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak hergÜD ıözti geçeD 
Şubeden alınabilir. 

iV- Ekailtmeye iıtirak etmek isteyen firmaların fiat• 
sız tekliflerini ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta 
evvel İnhisarlar Umum MndürUiğü Tuz Fen Şubesine bera• 
yi tetkik tevdi etmeleri ve tekliflerinin kabulünl muta
zammın vesika almaları lazımdır. 

V- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 
yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektuba· 
nu ve münakasaya iştirak veıikaıını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarınıihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
yani nihayet saat 14,30 a kadar mezkür Komisyon Baı· 
kanlıiına makbuz mukabilinde vermeleri lbımdır. 

(103S) 2-4 
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Lieu d'adjudieation et du 
Cabier de. Cbar•ea Jours Heures 

Constructlons - R6paratlons -Trav, Publlcs-Mat6rle~de Conatructlon·Cartographla 

Rep. plafond Gre iı. ·gre 219 60 19 - Com Acb. Batail. Surv. Douao. lzm. 3-3-:\9 14 -
Conıtr. trottoir en beton s route Taxim· ,, 6579 79 493 48 Com. Perm. Municip. iıt. 13-3-39 14 30 

Harbiye 
Rep. bat. dir. eulture (aj.) ,, 621 26 47 - Dir. Culture İ.t. 10-3-"19 I~ -
Conıtr. bat. ecol~ primaire au bourr Besni Pli each, 28000 - 2100 - Vil. Malatya 13-3-39 15 -
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ramiç (aj.) 
Constr. pave en parquet ıur route Konya· Pli cach. 17437 41 1307 81 Vil. Konya 20-3-39 15-

Abkara (Cah. eh. L. 2) 
Conıtr. pave en parquet a la place du " 

1580~ 64 1185 65 
" 

2Q-3-39 15 -
konak gouvern. Konya (Cab. eh. L. 2) 

Conıtr. hangar i Kırıkkale (Cab. eh. ,, 15300 - 1147 50 Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 20·3·39 15 -
P. 77) 

Repar. et modif. au garage siı danı jardin Publique 9.ı8 99 71 18 Com. P~rm. Muoicip. İst. 17-3-39 14 30 
dispenaaire maladiea vener. a Üsküdar 

Produlta Chlmlques et Pharmaceutlquas-lnatrum•nts Sanltalres-Fournltura pour Hopltaux 

Produit. pbarmaceutiqueı et instruments : Publıque 
78 lota 

S4i3 90 260 48 Dir. V eterinaire Vil. İst. 16-3-39 15 - • 

Electrlclt6-Gaz-Chautfaga Central (lnstallatlon et Mat6rlel) 

Croebcts po.ır isolateura telegraphiques Pli cacb. 5300 - • 397 50 
galvaniıes : 20000 p. 

Hablllement- Chauasur•• - T~ssus - Culrs 

Chau111etteı en laine: 100 JO paire1 (aj.) 
Satin noir: 3300 m. • id. ııriı: 1543 m. 

Publique 

" 

3175 -
le m. O 74 

23~ 15 
269 -

Ameublem _ nt_pour Habltatlon et Bureaux-Taplsserle ete. 

Bancs pour clasıe: 211 p. - armoirea : 25 p. • Pli each. 
tabouretı : 50 p. • t.ble pour refec· 
toire: 10 P· 

Dlvera 

Coton pour matelu : 10 t. 
Bouchona cylindrique pour bouteilles de 

rakı 10 000.0UO p. (Cah. eh. L. 2) (aj) 
Trompes do 50 m. nvec le ura raecords :6 p. 
Caol ou autre liquide analogue de poliı· 

aaııe en flacon No. 1 : 20300 p. 
Plaque eo plomb de 5 m/m : 5UOU k. 
Exploit. d'hotel et restaurant 
Fabric.ation et montage aur chilsis Ford 

de 2 tonnea d'une echelle compoaee 
troiı pieeeı pouvant 1 ouvrir et ıe 
fermer entre 12-16 m. et tournant 
autour de son axe 

rrovıstona 

Haricote aeca: 13 t. (aj.) 
Riz: 10 t. (aj.) ' 
Macaroniı: 10 t. (aj.) 
Raiaina eeca 
Viande de mouton : 95 t. 

,, de boeuf : 95 t. 
,, de chevre : 95 t. 

Avoinc: 371:3,5 t. 
Viande de boeuf: 34520 k. 
Blea concasseı: 49 t. (aj.) 
Viande de mouton ou boeuf: 17, 1 t. (aj.) 
Haricots seca : 23 t. - poiı chiche: 21 t. 
Broyai'e de bleı: 626:)72 k. 

Publique 
Gre a i're 

,, 
Publique 

,, 

Publique 
,, 
" Gre a gre 

Pli cach. 
Publique 
Pli cach. 

,, 
Gre a gre 

,, 
" 

Pli eaeh. 

~) Adjudications a la surenchere 
Bid na videa: 1200 p. Gre a gre 
Raccord pour jardin, haut-parleur, eou- .. 

vertures en laine ete. 
Fieelle, ehanvre de lin ete. Publique 
Cbarbon tout venant: 500 t. ,, 
Blb: 30 t. " Lait de vache : 20 t. ,, 
Dinrs objetı tela que: radiateura, lavabos " 

f auteuilı, coffre·fort, ıarde·robea, lita, 
tableı ete. ete. 

Chevaux : 2 tates 
Bateau Trabzon (rectifie) 

ö9 50 

4501 - 337 50 
40000 - 3000 -

500- 40 -
1624 - 121 80 

1575 - 118 13 

30'1 -

1300 - 97 50 
2350 - 177 25 
2200 - 165 -
1000 -

38010 - 2850 -
28500 - 2137 50 
23750 - 1781 25 

1646 48 
759t 40 569 58 
5880 - 441 -
3762 - 282 05 

12537 « 9~0 38 

84 - 12 60 
176 42 13 23 

197 50 
la t. 3 - 112 50 

150 -

13000 -

Administrat. Gen Ch. de fet Etat 
Ank. Bureau Exped. Haydarpaşa 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 
,, ,, 

Com. Acb. Lycee Galatuaray 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 

Com. Ach. Comm. Gen.Surv. Douaıı .İat. 

14-.t-39 15 30 

9-3-38 l 1 
21-3-39 11 

20 3-39 15 -

16-3-39 14 -
27-3-;j9 14 -

6-3-39 il -
lere Expl. Ch. de fer Etat Haydarpasa 21-3-39 10 30 

,, " 
21-3-39 10 30 

Dir. Gen Sumer Bank 4-3-.~9 

Miniıtere Tr.Pub. Dir.Gen.Elect.İıt. 21-3-39 15 -

Com. Acb. Corpı armee Afyon 7-3-39 14 -

• ,, 7-3-39 14 -

" " 
7-3-39 14 -

Com. Ach. Int. Tophane 3-3-39 15 30 
Com. Aeb. Div. Edirne 15-3-39 10 -

,, ,, 15-3-39 10 -
,, n 15-3-39 10 -

Com. Ach. Mllit. Adana 17-3-39 15 -
Com. Ach. Int. lzmir 4-3-39 10 -

" 
,, 4-3-39 10 -

. ,, " 
4-3-39 10 30 

Com. Acb. Div. Vize 7-3-39 
Com. Aeh. Milit. Tekirdat 20-3-39 16 -

Com. Acb. Int. Tophane 6-3-39 15 -
Com. Perm. Municip lıt. 16-3-39 14 30 

8eme lbp. Cb. de feı Etat lzmir 15-3-39 15 -
Dir. Fısc Bartın 9-3-39 15 -
Ligue Aviation Turque Sue. 
Dir. Ecole Agricole İıt. 

Ilgın 13-3-39 15 -

3~me Bureau Edeutif Ank. 11-13~3-39 10 -

Com. Aeh. lnt. Ank. 3-3-39 14 -
Defterdarat Kocaeli --

Du Ministere des Travau" 
Publics 

L'adjudication de 22 appareilı telegraphique1, type ~ 
d'11ne valeur estimative totale do J058 linea aura Ue"~ 
pli cacbete, le Samedi 1 A nil 939 iı 11 heurea, par def ; 
Commission d'Adjudication do materiaux siegeant d~ 
chambre de la Direction des Materiaux au batiment d• 
tere des Travaux Publics 8. Ankara. 

Le cautionnement provisoire est de 229.35 livres. ~ 

Ou peut se procurer gratuıtement Je cahıer des eııs: ftı 
d·adjucation et accessoires de la Direction de Materistlj 
Mmiı:>tere de:ı Travaux Public~ a Ankara. Les soumissio11 

doiveııt rc mettre, contre ıeccpisse, le nıcme jour ju)lıı 
heuıes, a la dile Commission, leur.; offre.; en rneaıe .

1 

que Je cautionnement provLoire et les c~rtiticats ınen 1) 
dans Je cahicr des charges. (447J (916) 4 

Memento des 

Vendredi 3.3.9J9 

Toleol (Fab Mil.) No 9.ıO 
Divera mater. en cuivre et en laiton (Cb. Fer Etat) No. g4Z 
Ampoule& vidı:s 'Mıo. Def. Ndt.) No. 9~t 
loıtaU. elect. a Bctb4eskı (Munıcip. Babaeski) No. 960 
Coutr. pont eo boıa (Dıv. Tr. Pub. Bursa) No. 96~ 
Coo ıtr. pıste pour aurvol (Mın. OH. Nal.) No. 967 
Ctous el baaıculeı. (lhr. Geu Mouop.) No. 968 
Ble concasse ~Div. Vizl;) No. 9ti9 
Culottc:ı, paotoııs, casquettes, c:apotes, bottea (Dir. 

No. 96 
Confection habits (Ecole Sciencca polit.) No. 968 
Fauteuils, tables et armoircs (Cb. fer Etat) No. 988 
Constr. pont en beton arme (Mın. Tr. Pub.) No. 969 
Habitı avec caaquehea, paletota et bottioeı (Dir. PrinciP• I 

. An1' ) No. ~ö9 . c• 1 
Fıl pour mooıtıques, fıl de bornage et fil dur en laitol1 ( ~ 

Etat) No. 96!:} 
Fer canıelote (F .. br. Mil.) No. 969 
Rep. pave (Municip. lıt.) No. 969 
Ble (Com. Ach. Mi.- Erzerum) No. 970 
Fromaie kaeher (Iot. Ank.~ No. 970 
Vıaode de breuf (Command. Baae Nav. Marmara) No. gtl 
Moteur et jumelleı (Dir. Station Olıviers Bornova) No. 97~ 
Huile mot~ur Dıeael et buıl" camion (Municip. Aıık.) No· 

/ 
~ 

liotteı en caoutchouc (Munıcip. lst ) No. 970 ~ 
Cloture en fıl de fer iı. byppodrome (Municip. 
• Foin (Fab. Mil.) No. 91U 
Arbreı et plaota (Muııic. lıt.) No. 970 , 
Rep. caserne (Com. Ach. Mıl. Erzerum) No. 970 {, -~ 
* Bottineı, pantouUeı, caoutchouc ete. (lnt. Tophane) No;,;I 
Sabot!I en bois ( • ,, ) No· 11' 

Calibreı pour sılace (Municip. hmir) No. 972 
Gourdcı, ceinturea de manoeuvre, caiaaea et montreı 

No. 972 
Lits portatifi (lnt. Ank.) No. 972 
Benzine (Cona Adm. G. A. N. T.) No. 972 
Inst. eau (Vil. lzaıir) No. 973 
Constr. hani'ar lDir. Tr. Pub. Seyhan) No. 974 
"' Bois mclaoıre (Dir. Fôrets Içel) No. 9i5 ~ 

Transport articlea mooopolises (F.ab. Tabaca Mon. Samıulll 
Rep. tankı (Div. Kırklareli) No. 976 
Conıtr. bauin (Munic. Afyon) No. 976 
Repar. tankı marque f ord (Div. Kırklareli) No. 977 
Houille (Dir. Tr. Pub. Niğde) No. 978 
• Bois milanıe (Chef Fôreta Gire11on) No. 978 
Broyage ble (Div. Lüleburgaz) No. 980 
Raıain, ble conca11e et ıucrc (Div. Vize) No. 980 ~ 
Graffıte (Fabr. Mil.) No. 981 ~ ~ 
Repar. konak gouvernemental (Dir. Tr. Pub. Isparta) No• 1 

Repar. tentea (Iot. Ank.) No. 981 
Coıııtr. canaliaation (Municip. Afyon) No. 983 
Raisin a;ec (Int. T opha.ne) No. 983 
Oeuvre de piano et muıique (Munielp. Iıt.) No. 983 
Madrier ( ,, ,, ) No. 983 
Repar. mur ıoutainement ( ,, ,, ) No. 983 

Müteahhitlerin 

Cuma 3.3.939 

Toleol (Ask. Fabrikalar) No. 940 
Muhtelif bakır ve pirinç malzemesi (D. O. Y.) No. 942 
Boş ampul (M. M. V.) No. 952 ~ 

Babaeıkide yap. elektrik teaisetı (Babaeski Beled.) No• 
Ahsap köprü inş. (Bursa Nafia Müd.) No. 967 

Devamı 3 üncü ıayfada 


