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Umum Tüccarların ve M üteah
1
h itlerin M es 1 eki Organıdır 

SmlıE.J<ET 
tlABE RlıERi 

Bu emerler ıigorta edilmit ol
makla beraber bir heyet refaka
tinde yola çıkanlmıthr. Üçüncü 
parti eıya önümüzdeki Ça'lamba 
günü yola çıkarılacakhr 

Edlrnede bUyUk bir zi
raat mUzesl açllacak 

Bütün Trakya bölgesinin ziraat 
Ye ekonomi bakımından mahsulat, 
mamuJit Te iktisadi durumuna gö• 

bu.ı re her birinin canlı birer nümune
taaar- )erini ve tipik maddelerini cami 
ıöyle- olmak üzere bOyük bir ziraat mü

zemnin teıiıi kararlatmıt bulun
maktadır. Bu it için a-ereken ça
latmalara bqlanmııtır. 

Tiftik 
atandardlze edllecek 

ihraç maddelerimiz meya· 
nanda tiftitin de standardize edil
me5İ kararlaıtırılmıı ve bir nizam
name bazırlanmııta. Badema ihraç 
edılecek tiftikler, birer nizamname 
Ue ıtandardiıe edilen diter bazı 
ihraç maddelerimiz gibi kontrola 
tabi tutulacakbr. Bu münaıebetle 
kontrol memuru yetittirmek üzere 
tebrimizde açılan tiftik kursu ya• 
kında bitecektir. Kursa devam 
eden 12 genç kontrol memuru 
tayin edilecektir. 

mir Bornovada Askeri Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

Bu beı binanın umum bedeli keşfi 9657 lira 15 kuruı 
olup ilk teminatı 724 lira 28 kuruştur. 

Bu 5 binaya aid keşif fenni şartname, resim ve plAn 
Afyon, İzmir Bornova ve Aydın Askeri Satınalma Komia
yonlarında görülebilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun ~ ve 3 üncü maddele
rinde yazılı vesikaları ibraz etmeğe mecburdurlar. 

İsteklilerin yukarıda bildirilen gün ve saatıııda temi
natJarile birlikte Bornovada Askeri Sabnalma Komisyonu
na müracaatları illn olunur. 

lıtanbul Nafıa Müdilrllltünden : 

2~.3.939 çartamha günü saat 14 de İıtanbulda Naha Müdürlü
ğünde, ekıiltme komiıyonu odasında (l8i9.88) lira ketif bedelli bah
çe köy Orman Fakültesi muhanile bina11 inşaatı açık ekıiltmeye 
konulmutlur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık itleri genel, buıuıi ve fenni 
tartuameleri, proje keşif huliaaıile buna müteferri dij'er evrak Dai
resinde görülecektir 

Muvakkat teminat ( 141) liradır. 
İsteklilerin en az ( 1000) liralık bu ite benzer it yaphtına dair 

idarelerinden almıt oldutu veıikal:ıra istinaden lıtanbul Vil,yetin
den Eksiltme taribindt:n "8,, gün evvel ahnmıf, ehliyet ve 939 yıla-
na ait Ticaret Odaıı veıikalarile gelmeleri. • 

İıtanbul Nafıa Müdürlütünden : 
!2.3.939 çartamba günü saat 15 te lıtanbulda Nafıa Müdürlü· 

ğünde, Eksiltme komisyonu odasında (347l.b7) lira ke,if bedelli Pen
dik Bakteriyoloji enstitüsü tamiratı açık eksıltmeye konulmuttur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık itleri genel, huı~ai ve fenni 
şartnameleri, proje, ketıf hulaaaıile buna müteferri diğer evrak 
Daireıinde ılirülecektir 

uvakkat teminat (261) liradır. 

İsteklilerin en az (2000) li r alık bu işe benzer iş yaptıtına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara iıtinaden fatanbul Vilayetinden 

alınacaktır. Pazarlıkla ekailtmesi 9,3,939 perıembe ıftnil 
aaat Jf),30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınal~a ICo
miıyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 112 lira yedi ku
ruştur. Nümunesi komisyonda görOlür. istekliler kanuni 
Tesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

M. M. VekAleti Satınalma Komiayonundan : 

1- Müteahhit namı llesabına eksiltmeye konulan 
20.000 adet mendile istekli çıkmadığından eksiltmui 10,3, 
939 cuma gOnft saat 11 de vektlet Satınalma IComiayo· 
nunda yapılacaktır. 

2- Evsaf ve nümuneai berglln komisyonda g6rtU .. 
bilir. 

4- Muhammen bedeli 3, 100 lira olup ilk teminat 
miktarı 2a2 lira 50 kuruştur. 

; 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Muğla M uhasebei Husuıiye Müdürlüğünden : . 

Muğla husu!f muhasebe müdürlüğtl için Uizum görftlea 
3021 lira 25 kuruşlu"- defter, oet'fd ve sair evrak 20 Mart 
1939 giınü saat on beşte Muğla encü~eniude ihale edilmek 
üzere eksil tmededir. 

Taliplerin kanuni teminatı hamilen Muğla valiliğiaı ve 
ıeraiti anlamak istiyenlerin Hususi muhasebe mildürlillfine mi· 
racaaat eylemeleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

300 ton tftvenan maden k6müril alınacaktır. Bak : 
erzak sütununda Edirne Ttımen Satınalma Komisyonu 
ilAnma. 

Eksiltme tarihinden "8n gün evvel alanmıt, ehliyet ve 939 yılana ait liWiiı!!!!'i!!!liiiıi~~!!ıi!i.i!!!Pi!!ii!ii!ii[iiiii!iiiiiii!ii!ii!!!iiiii!jiillıiii!!!iii!i!!!iiiii!iiiiıiiiiiiii!!!!!iiiiill 
Ticaret Odaıı veıikalarile gelmeleri. • 

Müteferrik 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
"Son Telgraf'•a yatında 

lıtanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komiıyonundan: 

Slivari binicilik okul• için ~ metre miklbı kum a• 
lınacaktır. Pazarlıkla ekailtmesi D,J,939 perıembe fl'nll 
aaat 15 de Tophanede latanbul Levazım Amirliti Satınal· 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 600 lira 
kati teminatı ·90 liradır. lıteklilerin belli ıaatte komiıyona 
gelmeleri. 

"Son Tela-raf,. refikimiz intİf&• 
nnın ikinci yıhnı doldurup üçüncl 
ıeneaine girmiftir. Olgun netriya• 
tiyle temayfb eden geoç ve güzide 
arkadllflmW tebıik eder ve usun 
öm6rler dileriz. 

ALAR 

~~ul Komutaalıtı Satınalıaa Komu.oyonundan : 

llatbauıa tamiri yaptınlacak. Pazarhta 13 mart ~ 
'':"' ıaat 10.30 da yapılacaktır. lateklilerinin belli ıOn 

1•daldıda Komutanbk Satıoalma Komiıyonuna ıelmeleri. 

ı Ankara Belediyeıinden : 

' "-••ldıdere n Sıhhat Velıiletl 4'nGndeki otobüz ltekleme 
)•pıı...k iaıaat on bet fÜn mGdetle açık eluiltmeye 

' '· 
..... " l, t.t '-laa11ımen bedeli 1225 7o llradır. 

• ...., Ş '-••icat teminatı 92 liradır. 
·-·----'llıll 'rtna•e ve ketfini ıBrmek iıtiyealerin her ıGn yazı 

..._: •• İlteldlleria de 21.3.939 ıala ,tnü aaat on buçukta 
••nlae mlraoaatları. 

' . ~) l'laova Ttımen Satınalma Komısyonundan : 
~~ ciheti aıkeriyenin göstereceği bet mahal• 

" ~-- 2490 ıayıh kanununun 41 inci maddesinin 
~· 1 lllacibince açık ekailtme ıaretile yaptınla· 

1 
18 aıart 1939 cumarteıi ıllntı ıaat 1 O da lı· 

Şubud Bel~diye Reiılltinden : 

- Şuhud kaaabuının Nafıa Vekiletinden muıaddak prOJHI 
muı:il>iuce yaptırılacak elektrik ve makine teaiaab 18963 lira 49 ku
rut bedeli keşifle kapah :ı.arf uıulile eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 27.3 939 tarihine milaadif pazartesi gOnü saat 15 
te Şubud Belediyesinde toplanan Encümen tarafından yapalacakbr. 

3 - Muvakkat temİn•t 1422 lira 26 kuruttur. 
4 - Bu ite aid olan proje, bulıiaai ketif, malzeme, montaj 

prtnameleri, heaabat ve münakasa tartnameıi, mukavele projesi 
bayındulık itleri genel tartnameai l lira mukabilinde Şuhud Bele
diyesinden alınabilir. 

• • • 
60 adet alttan slrme araba alınacaktır. 

sarlar U. Mtıd. il!nlarına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Bak: lnlıi-

Diyarbakır Ttlmen Sabnalma KomiayoDundan: 

5 - lıtekli olanlar Nafıa Vekaletinden alınmıt enılelatörlük 
veıikası, buna mümaıil tr ıiıat yaphtma dair abnmıı bonıerviılerle 
milaakaaa aününden en as 8 gün evvel Afyon Viliyetine müra
caat ederek ehliyet veıikaıı almıt olma11 ve bu vesaiki teklif mek
tubuna rapten ihale saatinden bir ıaat evveline kadar Şuhud Be
lediye Reiılitine makbu. mukabilinde tevdi etmeleri veya poıtaile 
ıCSadermeleri ilin olunur. 

Şiirddeki tümen un müteahhidinin mukaveleainin fuhi dolayı.Ue 
tOmen ıabnalma komiıyonunca 150000 kilo un mOteahhit nam ve 
hesabına 8.3.939 çarpmba günü saat 15 de açık eluiltme ıuretile 

~!!ii!~iiiiiiiii~~ili!ii!!!ii!i!!iliiiiiıiiiıiıiıı!'iii!!l~iııımiıi~iiııiii~iımiıııiiııll!~!!li!i!!!!i!ii!!!!iii!!l!!Hi alınacaktır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Tilrkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Ttırkkuşu için alınacak muhtelif tip ve ebatta ceman 
23500 metre kanat bez ve ıeridi açık eksiltmeye konul-
muştur. 

Şartnamesi herifin TUrkkuşu Levazım Müdürliiğtinden 
alınabilir. 

Muhammen bedeli sif Haydarpafa 4,089, 75 lira, ilk 
teminatı 306,73 liradır. 

lbalesi 17,3,939 cuma günü saat 18 da Türkkuıu le· 
vazım biiroıunda yapılacakbr. isteklilerin belli gün ve 
ıaatte vesika ve teminatlariyle birlikte hazır bulunmaları. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satanalma Komisyonundan: 

747 lira 17 kuruı tabıiaatı dahilinde Amerikan bızi 

f 

• 

Muhammen bedeli 19500 lira olup ilk teminab 1462 lira 50 
kuruştur. 

Şartnamesi komiıyonda İf aaatlınnda 18rillebllir. 
lıteklilerin tayin edilen ailn ve saatte Sürt de Tilmen aatın alma 

komiıyonuna müracaatlan il&n olunur. 

İzmir Lise ve Ortaokullar Saunalma Komisyonu Bqkanhlından: 

Cinsi miktarı Muhammen bedeli tutarı ilk teminat 
azı kilo ,oğu Lira Lira K. 

Sadeyağı 6050 - 7700 8085 696 18 
lamir Q.ütün yatılı okullarının yukarıda miktarı yuılı sade· 

yağı ihtiyacının 28/2/939 salı günü yapılan kapalı zarf eksil
tmesind~ isteklilerin verdikleri aarflarda ticaret odası veıikuı· 
nın bulnmaması ve teklif sahiplerinin bu Yeıikal1rını komisyo
na ibraz edememeleri sebebile ihalesi yapılmamııtır. Bunun 
için bu ihtiyaç, her hafta sah günleri saat on dörtle kültür di· 
rektörlüiünde toplanacak olıa komisyonuiauada mfllai& tial 



2 MOnakua CJa_&e_t.EısJ..._ ______ ,__, ____________ _,_ ____________ __ 

u gün ila oluna M ünakasalar ve üzayedeler • 
1 

.-~--=--=-~--------__,-=- ----~T'll --~ -'~~·~ 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müraenat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

~ aat, Tamlra , Nafia_ işleri, Malzeme Harita 

Aydında ciheti Ask. göstereceii mahalde Aç. e1<1. 
beş bina yop. 

Galata kulesi vakıt kürresinin tamiri Paz. 

9657 15 

242 65 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıaı, Hastane Lev. 

72t 28 Bornova Tümen SAK. 18-3. 9 19 -

&6 40 İıtanbul Belediyesi 6-3-39 14 30 

Kruil : 2 ton Paz. 495 - 7 4 25 İstanbul Belediyul 6-3-39 14 30 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfe!_(lesisat ve malzemesl) 

Elektrik dirrğ'inin tcıisatile tamiri Paıı:.. 201 02 

M nsucat, Elblse, Kundura, Çamaşır v.s. 
ww-·-== - --
Amerikan bezi Paz. 747 17 
Çizme : 6 çift 

" Mutambaı 100 ad. 
" .coo -

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Çetvel ve yazı işlerine elvereşli makine 
Fiş : IOOOO ad. 
Defter, cetvel v. •· evrak 

Paz 

" 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. ---

255 -
140 -

30'21 25 

Tüvenan maden kömürü: 300 t. Kapalı z. 8010 -

Müteferrik 
Halat-;8Zincf;'; 21 kalem 
Kum: 500 m3 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Nohut: 10 t. 
Arpa: 145 t. 
K. ot: 150 t. 
Saman: 175 t. 
Y oturt ve ıüt 
Yulaf: 17 t. 
Sadeyağ 60j0 - 7700 k. (ted) 

B) Müzayedeler 
Bozuk ve müstamel bidon : IO! ad. 

T' 

Paz. 

" 

Paz. 
Kapalı z, 
Aç ek.. 

" 

Paz. 

277 90 
600 -

5945 -
4500 -
2187 50 

l :ıO -

80~5 -

teklif eden istekliye ihalesi yapılmak üzere bir ay müddetle pa
ıarlığa konulınu~tur. 

,;;ıutname ıuı ~örmek isteyenlerın h er güu kühür dirı- kıör
lüğüud~ sekrt>lerimızc, pazarlığa ı~lirnk etuıek ıstıy enl t:rın de 
yukarıda yuıılau gun ve saatlarda g1:11e Kulluı dırektörluğüu· 
de toplımrı.cak olau kou1i.youuwuza wliracaat t;lıuderı illin o
lunur. 

Yüksek Zıraat Eıı~tıtüsu H.ek.tödüğuunen : 

Kuruınumuı talebu ve: wu::ıtalılJewıuıuıu Üt~elerımkn 
aşağıua wı~tarları y111.ıu ıın !ı..akw el kcıpa . ı :t.ıti u:ıullle ek· 
1tı!lwıy~ k.unulwu;Luı. 

1.U/3/':JJ'::J paıanttsi günü ::ıaaı 11 de: H.ek.Löklüt\: biuaı:ııuda 
ınule§cK.lul Komuyun tarafrndaıı ılıalcsı yapııacakur. 

Tc~lıt mektub.ları ılıaledcn bıı· saat evvdıue küdar Kumi::ıyou 
Ht:iı;lığine Vtrwe.ll:rı. Daha iaL.lıt ııalıal ve parasıt. Şiiruıawe al
ma 11111yc11leun ~Ui:ıilıLu Vau~ Mul.1unuguue uıurdcauUcrı. 

Cm::ı 1ıktarı Mulıawweu 11ull Mu v11k.ıu1t lemınıtt 
Koyun eti ıuouo k.iio 5u kuru§ orJ:~ lıradır. 

Koıu eti ij6UU ,. ıuo ,, 

latanbul Kumutauiıgı Sallualwa Kuwi:;yom..uıdau : 

İıııhuıbul h.uwuuuıugı l>u·nklt.n ıçıu evı;,t Vtı ~eıai ıne 
göre uuwuuesı gıı.n UUO J'11u p11avıuı. IJUiuç ı:ıallu a.ltuaca.lı..ur. 

l'ü.Luıu~ı 7 11Ja1t 93~ l'iiUl guuu :sa11L ı~ L~ Jdi'llaCa.lı..Lır. hıLcldı
lt:ııuıu bellı guıı Vt:: tiiialle t m<l1k!ıu• Kowulauilk. .Satu.alwa 
Kowıijyo.uuua g~Jrueleıı. 

Diyarbakır Levazım Amirligi Satınalma Komisyonundan: 

30 15 

112 07 
35 10 
80 -

38 25 
21 -

600 75 

41 69 
90-

445 88 
t-37 50 
164 10 

606 38 

İstanbul Belediyeıi 

Tophane Levazımı SAK. 
fıtanbul Belediyeıi 

n n 

İstanbul Belediyesi 

n " 
Muila Muhaaebei Hususiye Müd. 

Edirne Tdmen SAK. 

İ ıh n bul Belediyui 
Tophane Lev. SAK. 

Tophane Lvz. SAK. 
Edirne Tümen SAK. 

" n n 

n " " Yoz~ıı t P. Atayı SAK. 
ViLe Tümen SAK. 
İzmir Liıe ve Ortaokullar SAK. 

91 05 İzmir inhisarlar Baımüd. 

6-3-39 14 AO 

9-3-39 15 3 
8-3-39 14 30 
6-339 14 30 

6 3.19 14 3!) 
6-3-39 14 30 

20-3-39 15 -

27-3-39 11 -

6-3-39 14 30 
9-3-39 1!> -

6-3-39 15 30 
27-3-39 il -
28-3-39 11 -
28-3-39 l:l -
16-3-39 14 30 
7-3-39 

s .. ıı 14 -

Hhl39 15 

= 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

l- İzmir Reşadiyedeki tayyare birliklerin 4800 ki
logram kesilmiş sığır eti ihtiyacı açık eksiltme suretiyle 

münakasaya konmuştur. 
2- İhalesi 18 mart 939 cumartesi gUnU Hat l 1,30 da 

kışlada İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- Tahmin edilen tutarı 1296 liradır. 
4- Temin atı muvakkate akçası 97 lira 20 kuruştur. 
5- Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

• "'• • 1- İzmir Gaziemirdeki tayyare birliklerinin 4800 
kilogram kesilmiş sığır eti ihtiyacı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konmuştur. 

2- İhalesi 18 mart 939 ·cumartesi gilntı saat 11 de 
kışlada İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 

yapılacaktır. 
3- Tahmin edilen tutarı 1296 lirad•r. 
4- Teminatı muvakkate akçası 97 lira 20 kuruştur. 
5- Şartnamesi hergiln komisyonda görülebilir. 

Yozgat P. Alayı Satınalma Komiıyonundan : 

1 - Yozgat Piyade Alayı revirindeki haatalanıo güoıük ıüt 

ve yoğurt ihtıyacı müoakasya konulmuştur. Münakasa 16.d.939 
perşembe günü aa t 14,30 dadır. 

2 - Şartnamesi gur ırüıı Satınalma Komiıyonunda göriilebilir 
3 - Muhammen bedeli 150 liradır. 1- Kor Bıruklerinın kuru fasu1ya Müteahidi teahü- · 

aünu kısmen ifa .:aeaıcuıgıoaeu mu.ıutve1eıı tesh ea11mış 4 - isteklılerin belli ~ün ve !!Utta Sr.tınalma Komiıyonuna 
gelmeleri illn olunur. 

ve teahüd bakiyesı olan 6<>000 ki!o kuru tasuıya mütea
hhit ilam ve lıe.sabına Satınalwa Komİi)ODunca açık eksilt-
meye konulmuştur. 

-- - --
Edirne Tümen Satınalma Komisyonundan : 

2- Eksııtme 7 mart 939 salı günü saat 14 te Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Cinsi 

3- Muhammen beaeıi 5250 lira olup ilk teminatı 393 

Miktarı M. İlk ihale şekli 
teminatı ve tarihi bedeli 

lira 75 kuruıtur. 

Bornova Tümen Satınalma Koınisyonundau : 

Tiredeki birlik ihtiyacı olup bir ay 2arüoda pazarlık 
suretile satın alıamasıııa karar verilen 30 ton yulafa güııilndc 
talip çıkmadığından ıkinci pazarlığı 6 mart 939 pazartesi günü 
saat oa bıre bırakılmıştır. 

Uınuın tahmin tutarı 1650 lira olup ılk temimı.tı 124 
liradır. Şartııanwsi her güu komısyondl:l göru1t:ui1ır. 

lstekJilt rin yukarn.lcı lııldmlcu vab.tiııdlj tt:ıuıııatlarile bir 
lik.te Boınuvada askeıi satmolına komı yonuna gelmeleri ilan 
olun ur. 

kilo L. Kr. 

Tüvenan kömilrU 300000 8010 

Arpa 145000 5945 

L. Kr. 
600 75 27,3,939 

s. 11 kap. zarf 
445 88 s. 15 ,, ,, 

eksiltme 
Kuru ot 150000 4500 337 50 s. l 1 ,, açık 
Saman 175000 2187,50 164 10 s. 15 ,, ,, 

Eksiltmesi 28.3.39 da yapılacaktır. 
Edirne Tümen birliklerinin ihtiyacı için yukarda ya

zıldığı gibi kapalı zarf ve açık eksiltme usulile mukavele
ye bağlanacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler Edir
nede Tümen Satınalma Komisyonuna müracaat edebilirler. 

• 

ISTANBUL 

icaret ve Zahire Borsas 
4.3.939 

ia 
f ta 

Flatlar 
CiNSİ Atağı 

Kr Pa. 
Yukarı 
Kr.Pa. 

Butd. yumuı Polafü 6 12 
,, ıerl 4 35 
,, kızılca 

Arpa yemlik 
n Anadol 

Cndar 
Faaulye çalı 
Susam 
Peynir beyaz 
Ceviz kabuklu 
Ccvi• içi 
Kuty•mi çuvalb 

,, dakme 
Fındık içi 
Tıftık otlak 

n mal 
z. ynğı yemeklik 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
Mııır beyaz 
MıHr ı&n 

Yulaf 
Ketea tohumu 
Kt:çi kılı 

Güz yüoü 

4 30 
13 - 13 20 

5 32 

45 - 47 -
52 -

50 w 

Butday 
Un 
Arpa 
S. yatı 
P. yağı 
Nobut 
Z. yatı 
Yapak 
Tiftik 
Çavdar 
Pamuk 

Gelen 

Keten tohumu 

Tiftik 
Faaulye 
Nohut 
Kuşyemi 

Yapak 
iç fındık 

Giden 

Kıl __./ 

Dış Flatıar 1 ka 
Butdny : Liverpul 

,, Şikaıo 
n Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır : Loadra 
Keten T. " 
Faadık G. Hamburı 

" L. 

1 tan bul Belediyesinden: 
Mu ham. f e~ 
b~ 

Üaküdar Daimi Amele ine lüzu u olan 8 çift çizm 14 - as 

" n D " " 
10 adot lö 

kauçuk mutamba 

Karaai'aç müeHeaab MüdürHltüne lüzumu olan 
b r tane cetvel ve yazı işlerine elveriıli makine 2~l> - s8 
Büyükdere meyva fıdanlıA"ındaki 3 elektrik di-
retinlo teıiaatile tamiri 20 l 01 30 
Galata kuleai vakıt kürıcıinin tamiri 242 65 36 

ltfciye gurupları için lüzumu olan 21 kalem ha· I 
lat zıocır ve aalre 277 90 4 ' 

·r.emizlik a_meleaine 100 tane muşamba 400 - ev/ tı 
Uııküdar sut ve mektep çocukları bakım evi için 
ıO bin tane fıt 140 - 21• 

Temizlik işlerlno iki ton Krezil 493 - 14 

Yuk<ırd:ı muhıımmH bedelleri yaıı:ılı işlu ayrı ayr• ~ lı 
zarlığa konlAlmuştur. Evrakları Encümen kaleminde görül' Q 

lır. İ&tekliler b ı zı:.I rııı da gö.terHtn h:minat makbuz "' 
mcklubıle bcuber 6.3.9J9 puarleai ırünfi aaat 14 buçıı• 
D.aımi Eocilmende bulunmalıdırlar. 

İsteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesaik ve tedl 
larile birlıkte komisyona müracaatları kapalı zarfi~r 
belli saatten bir saat evvel teklif mektuplar ı nı koJJ>l~ı 
vermeleri. 

Vize Tı.inıP.n Satınalma Komisyonundan : 

17 ton yulat 7 / \1art/ 9J9 günü satın alınacak.ur. 'fi 
cin V ızede As. S.ıtıualma kowis}ouuna müracaatluı. 

İstanbul Lev..zun Amirli~i Sabna.lma Komiıyonundaıı: 

10 ton nohut alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeıi 6 3-939 P'~ 
günü ı at 15,30 da Tophanede levazım imirliti aahn altJ?• 1 
yonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülebilir. ltte1' 
kanuni veııkalarilo beraber belli aaalto komisyona gelmeleri 

b) MUZ 
B:ırtın Mal Müdürlüğünden : 

Satıle.cak malın cinsi : Tuvenen maden kömürü. . dt 
Bulunduğu yer: Amasrn limanında kayık iske.lesııt 

Çıkmış mıkıarı : 300 ton. r 
Çıkacak miktan : ~00 ton (iskele önündeki Rize ~s 

amlıarıııdan ~ıkarılacaktır). 
Mecınuunun mıkdarı : 500 ton 
Tahmin oluııan kıymet : Beher tonu 3 liradır· \ 

ambarından çıkacak 200 tonun masrafı alıcıyı aittir. 
65 Şartname münderecatı : Bedelsiz olarak maliyede g 

lir. 
Arttırma gO.nü: 9/ 3/939 per~embe ~i1nü saat 15 dtı 
Arttırma yeri : Bartın MalmüdürlGğü odaıında. 
Arttırma ve eksiltmenin §ekli : Açık arttırma. ~ 
Mnvakkat teminat akçesi : 112,5 yuz on iki buçuk l 



4rıtırmaya · b"l k ı M·· ·ı · ·r·· L" d ':net . 11ıre ı mo fatt arı : u~terı erın un.ıye e 
elerıettıklurfni gö lerir hitTiyet nya ikametgih kAgıdı ibraa 
1,f Şarttır. 

'arına raflar : Cazete ilan masrafı tellAliye V6 kömürlerin 
ı }a ai~· Ve nakil masraflar ile bilcümle vergi ve resimler alı

ır. 

ıa\uk~rıda oin~ ve enafı ve satılma §ekli göıterilen ve 500 
lı~ea;ırı edilen Tuvenan maden kömOrü açık nrttırm:ı ile 

Q 81~hdan talihlerin 9/3/939 tarihine rnfüadif perşembe 
l~ ko 

1
. 1.5 de .Bartın Malmüdürlöğü odasıııda mült:§tıkkil 

lllııyonunda hazır bulunmaları ilAn olunur. 

ob ı 
il Sıhb· M . 

l ı • ilesseseler Arttırma Ye Eksiltme Komiayonundan: 
eyJ· r 

rlıkı 1 ıb Talebe Yurdundrı mevcut 49 kalem köhne eşya 
tdpa a satılığa çıkarılmı~t1r. İ o; tekliler meıkıir eşyaları hergün 
&ôreb~ 1 .ttırbesi karıısmda Leyli Tıb Talebe Yurdu Merkt"zin· 
1 

1 ıder 
glekı·ı • 

ha gü 
1 .~r 12 liralık teminat makbuzile birlikte 8/3/939 çar-

er Ma n~ s~at 14,30 du Goğaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mua· 
dürluğü binaeında kuurulu K'>ınlsyona gelmeleri. 

l Konya Orman Müdürli!ğilnden : 

tap Ç liadfm kaza ının KiY.sini Ormanından 82 metre 
~k ij anı kerestelik sğııcın altı ay zarfında ormandan çıka· 
ıtur. ıP.re 15 gün müddetle açık arttırma ile satılığa konnl· 

~ ııı~b Beher metre mi kip çıım k~rcstelik gayri mamul ağa-
3 lllcnen bedeli 460 kuruştur. 

UrQ:ı' Arttırma 13.3.939 Pazartesi gününde saat 15 de Kon-
4 ~ Çevirge Miidürluğü binuırıda yapılacaktır. 

1er b Sannnhıe ve muka 'lelename projelerini ~örmek islf.· 
ta~ u rnüddet zarfında Konya Orman Çevirge Miiuürliiğüne 
S t f'd ceklerdir. 

6: ,Mu:Rkkat teminat 29 liradır. 
İfıt falıpler ticaret odusında kayıdlı oldaklarına dair ve-
7 ~zI eder.eklerdir. 

IAıı ve sair bil'umum masrafla r ahcıya ait olı:ıcak tır 

Konya Defterdarlığından : <so t · 
·ti N ır~ muhammen kıymetli Sıtma Mücndı>le, inin 33 
.. :1,. 

0
• lu bir ad t eski Fort otomobili 20/3/939 tarihinde 

31 
8Ünü satılacaktır. İsteyenler komisyon una gelsinler. 

l~ Adıma Deftcrdarlığmdao : 

~,i ~7rıden fazla kalrııış olan koşnınsuı bir adet Faytonun 
1t§ ~k~·9!l9 tsrihine miisadıf paıArte!İ günü Detterdarlıkta 

ı _}ellle ~I l<omisJ•onda icra kılınacağından Faytonu görm~k 
41 tırı bu tanhc kadar Tümene mürac:aattarı ve istP-kli· 

1 ~~kfir gi.iııde Dcfıeı daı lığa gelmeleri ila.n olunur. 

lı.. Dörtyol Orman Bölge Şetlilinden: 
~ l ııı· . 
t 2sııın küçük karagöl ormanından 964 kental meşe kö· 

•ttı /2/939 gününden itibaren 15 gün müddetle serbeııt 
"'-'uıaya konul mu,. ve yevmi ihalt'si 11 /3/9'39 cumarttsi 
"'4ttl 12 

~leri . de mukarrnr olan mezk.ı1r ormanın eartnııme ve 
Se ~ 8Örmek iıtiyenler Ankara orman umum müdürlü
~/ .'n ormau çevirğe müdürlüğüne ve Dörtyol orman 

~ler~ı Yonuna müracaat edilmesinin ii!nile illln edilen 
ın bölgemize gönderilmesi ric1 olunur. 

' ,t t 
ıu 2 lçernizin Hacı İbrııh1m Ormanından 396 kental mr.~e 
'ttır 3/2/939 gönünden itibaren 15 gfin müddetle serbest 
Saatrtlava konulmu@ ve yeymi ihalesi 11 /3/939 cumarte i 

~tcıieı,. ~2. dP. mukarrar bulunan mezkur ormanm şartname 
~~ rını görmek i tiyeı . ler Aııkara orman umum müdür· 
~Oıtı/h n orrnan çevirge müdürlüğüne ve Dörtyol orman 

Y0rıuna müracaatları ildn olunur. 

1 B İırnir fnhi9arlaı· Ba§mürlürlüğündeu : 
Otllo\' 

t 
1 ho~Uk l fabrikaıında mevcut . dokuzu kapaksız 141) i ke· 
~aPak ve rnii5tnmel bidonun ihalesi 10 gün uzrıtılrmşhr. 
llıicı ııların muhammen tiatı 6, knpaklıların 8, m11vak-
~~G~~ı 91,05 liradır. l:ıteklilerin 10/3/939 giinü snat 15 

Ur)fiğümiizdeki konıisyona gelmeleri ilin olunur. 

Ankara 

.Muhali esi 

B~lediye~indeıı : 

Ada Parsel Muharr. Muv. tem. 
m<·n bı>dd: tı ~ ....... 

f ı..~. i"k; kurıuı;; 1300 ---;- 200 T.L. JS:fL 
8 Vıık ıstasyonu 

arıd . . 
a sur ~ nıuhanımrn hedt>lı yazılı ah~ap hanerıın rnkn11 

J6 de etıyle satılacaktır. İhalesi 20/:1/939 pazartesi güuü 
cıltıi811 hpılacaktır. Taliplerin imar müdürlüğünde miit<!şek

ıOoa 
~ lllüracaatları. 

1) 
ll\tJeı n . 

l ~l arı ernıryolları 8 inci İşletme Müdürlüğünden : 
tı }~ıı~~ 81llbar.ında toplantıdan birikmiş ve aşağıda mi~
~ '~•k Urda sıcim parça]arile palamut, fasulye ve kendır 

artırma usulü ile 15/3/939 çarıamba günü saat. 

1 

on bı~to Al ancakta sekiıiuci işletme binasında toplanacak ko· 1 1 
mi--yoııuırıuzda satılacaktır. 1 n hisarlar U. MÜ d Ü r l Ü ğ Ünden : 

i-tek lilt~rin işe girıneğe mani bir halleri olmadıAıua dair :.--_,-------=-===-11:%18-----------=---: 
boyan11ame vermek ve muvakkat teminat makbuzu ibraz etmek 1 

suretile tayin olunan vakitte komisyona müraoaatları Jlzımdır. 
Şartname komisyondan para ız verilır. ba 

1- Şartnamesi mucibince 60 adet alttan silrme ara
kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

Muhammen bedel Muvakkat le· 
Miktarı mınat miktarı 

Ciııai ve nevi Kilo 
Hurda sıdm 100 
parçaları 

Palamut 3000 
Fasulye 500 
Kendir tohumu 250 

Kuruş 

J ıoo 

6900 
1500 
ııso 

Lira Kur. 
o 83 

5 18 
1 12 
o 94 

Turgutlu Kazası Orman Müdilrlilğünden : 
Cin&i M D3 Kental Muhammen nbit 

- ----Em.---
Kuru çam ağacı 492 900 
Çam kabuğu 795 

,, kömürü 300 
1 - Maniıa vilayetinin Turgutlu kazaıı dahilinde Tstlepe or· 

manıodan imal ve toplanılmak üzere mildon yukarıda ya:r.ıh emva 
9.3.939 pCl'fembe günü ınııt 15 te açık arttırma ile sabtı yapı· 
lacakhr. 

2 - Kerestenin beher metre mikabı 505 kurut ve çam kabu
ğunun beher kentali 35 kuruş çam kömürünün beher kentali 54 
kuruıtur. 

a - MuYakkat teminat 219 lira 71 kuro,tur. . 
4 - Şartname ve mukavele projeleri Turgutlu orman idareıio

den ve lzmir orman çcvirge müdürlüfıünden alınır. 
5 - Satıf umumidir. 

Ankara Valiliğinden : 
Muh. bed. Depozito 

Cinsi Markaıı Motor No. Lira K. Lira K. 
Otomobil Linkolin G71'i71 500 37 50 

" ., 5921:; 3'ı0 22 50 
Yukarda evıafı ya1.ıh CJtomobiller l 1.3.939 gün{\ nal 10 da 

ayrı ayrı ihale »dilmek üzere pazarlıkla arttırmıya konulmuıtur. 
İsteklilerin teminat makbuzu ile adı sreçen gilnde defterdar

lıkta kurulu komisyona gelmeleri ve otomibilleri görmek istiyenle· 
rin Defterdarlık Milli Emlak Müdür lilğüne milracaatlan. 

İstanbul Ziraat Mektebi Mildtırlilğtlnden : 

Halkalı Ziraat mektebinde mevcud çiftlik ineklerinden 
bir sene zarfında alınacağı tahmin edilen 20000 kilo rad
desindeki inek sütU martın yirminci ·pazartesi günü saat 
on beşte açık artırma ile satılacaktır. Almak iıt yenler 
150 lira teminatı muvakkate ile mezkCır günde mektebde
ki Komisyona mUracaatleri lbımdır. Şartname mektebe 
ve İstanbul Ziraat MüdürlliğUnde görülebilir. 

İstanbul Komutnnhğı Satınalma Komisyonundan : 

Dtfi tayyare lcıpçu taburunda birikmiş 1200 boş benzi 
tPnekeei satılacaktır. Aler, i arttırma ile pazarlığı 13 mart 93 

pazarlesi gürıü saat l l de yapılacaktır. M uhnmmrn kıymet 
120 liradır. İlk teminatı 9 liradır. Şartnanıesi her giin ko
ıııisyontla ~örülehilir. İı>t f' klılerinin ilk temirıat makbuzu vey· 
mektublarile 2490 sayılı k11nnnunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarile beraber Fındıklıda Komutanlık Salınalma ko· 
misyonuna gelmeleri. 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden: 

Fabrika ihtiyacı için 1250 kilo asfaltlı vernik, 1200 kilo ken· 
dir, 100 kilo reçine, 200 kilo İris marka .sikatif, 250 kilo kaynamıt 
bezir yağ"ı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli "2088" İkibin seksen &ekiz lira muyakkat 
teminatı "155,, lira "60,, kuruştur. 

Eksiltme 10/3, 939 tarihine müsadif . Cuma sabahı saat 11 dedir. 
İsteklilerin şartnameyi görmek ÜLere her gün, eksiltmeye girmek 
için de muayyen gün ve saatte teminat makbuzlarile Fabıika Ko· 
miıyonuna müracaatları. (1181) 3-4 

Vapurlara, trenlere vaktinde yetişebilmek için 
• Umum saatçılardan metanetile Ünalan 

teminatlı 

--
Saatlarını ı.srarla isteyiniz. 1 

il- Muhammen bedeli 6000 lira, muvakkat teminatı 
450 liradır. 

111 - Ekıiltme 20.IV.939 tarihine rastlayan perşembe 
günü aaat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 
ıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden para· 
sız olarak alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak edecekler münakasa giintınden 
bir hafta evveline kadar fiatıız teklifleri tetkik edilmek 
üzere İnhisarlar Uumum Müdilrlüğü Tülün Fabrikalar Şu· 
besine verilmesi ve teklif terinin kabulünü ıautazammın 
vesika almaları lAzımdır. 

VI- Kanuni vesaikle mnhtırlil teklif mektubunu Y. 
T,5 gO.venme parası makbuz veya banka mektubun• ihti
va ·edecek olan kapalı zarflar eksiltme gtıntı en geç ıaat 
14 e kadar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lılzımdır. (1419) 1-4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince maateferruat bir adet bu

har kazanı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 
il- Muhammen bedeli ıif İstanbul 12500 lira ye mu

vakkat teminatı 937 .50 liradır. 
111- Eksiltme 14.3.939 tarihine raıtlayaa ıah ıli•I 

saat 15 te Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak hergün ıüzü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye girmek iıtiyen firmalar münakaıa ta· 
rihinden nihayet bir hafta en·eline kadar fiataız teklifle· 
rini İnhiıarlar Umum Mndürlilğ'ü Müskirat Fabrikalar Ş•· 
beıine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın 
bir vesikayı eksiltme gönünden bir iÜn evveline kadar 
almaları lazımdır. 

VI- Eksiltmeye girmek isteyenlerin teklif mektubunu, 
kanuni vesaik yüzde 7,5 güvenme paraıı veya banka te· 
minat mektubunu ve münalrnsaya iıtirak vesikasını ihtiya 
edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günü en i'CÇ ıaat 
14 e kadar yukarıda adı i~çen Komisyon Baıkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilAn olunur. (591) 4-4 

• • • 
Cnsi Adet Muhammen 

Fiatı bedeli 
teminatı 

Lira 
Kr. Lira 

Beyaz çul (başı- 115000 70 33033 
bağlı (kilosu) (Takriben) 

1- Yukarda yazılı çullar için 27,11,939 tarihinde 
kapalı zarfla yapılan münakasada teklif olunan fiat had
di layık görülmediğinden pazarlıkla mubayaası karar
laştırılmıştır. 

il- Pazarlık 7,111,939 tarihinde saat 16,30 da Ka· 

bataşta Levazım Müdüriyet binaıı Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

111- Taliplerin teminat akçelerile 
de Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

birlikte belli gQo
( 1405) 3-4 

••• 
Beheri 

Muh. bedeli. Tuta. 
Cinıi Mıktarı vah. L. K. Lira 

Gaz yağı 16000 kg. 147 60 2360 
Göz taşı 18200 ,, ı 16,5 3003 
Göz taşı serpme 110 adet 15 1650 
maki nası (verme· 
ral marka) 
Kükürt için serp· 104 ,, 

'. me maKınası \SU-

perba veya vezüv 
marka). 

15 1560 

% 7,tS 
temin. Eluiltme 
L. IC. ıekU ... 

177 açık 14 
225,22 " 13 
123,75 " 16,30 

117 - " 16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarda yazılı ,,4" kalem 
malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiıa· 
larında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 13.3.939 tarihine rastlayan pazartesi ıO· 
nü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda kain Şubemizin 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözil geçen · ıubeden paruız 
olarak alınabilir. 

V - İıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün Ye ıaatte 
yüz do 7 ,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona 
gelmeleri ilin olunur. ( 1081) 4-4 

imtiyaz aabibi ve yazı itleri Direkt6rü : ltmail Girit 
Baııldıtı yer : Mcrk•ı Ba1ımni Galat• 
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• 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
~ ...... ~,,... -- -~ - - =---~-.....-ı.-- - ------~~, _ _,, __ 

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

Cahier deı Cbarıe. Jours Heures 
d' djudicat. e1timatif provlıoire 

A) Adjudications ·au Rabais 
~-..........,__ __ ___...__ .-......... 

Constructlons - R6paratlons -Tr v, Publloe·Mat6rlel de Conatructlon·C~rtogrophla 

Conıtr. cinq batiuu aux lieux a dcıigner Publique 96.J7 15 724 28 Com. Ach. Div. Bornova 18-3-39 10 -
par Aotoriteı Milit. iı Aydia 

Repar. globe tempı tour Galata Gr6 a gre 242 65 36 40 Com. Perm. Municip İıt. 6-3-39 14 30 

Prodult• Chlmlquaa at Pharmacautlque•·lnatrum nts Sanltalras-Fourn\ture pour Hopltaux --- ~ - - ~ ----
Creıil: 2 t. Gre a gri 415 - 74 25 Com. Perm. Municip. f t. 6-3-39 14 80 

Electrlclt6-0az-Chautf g Central (lnatallatlon et Mat6rlel) 

lo.tall. et repar. poteau electrique Gre a a-re 20: O'l 

Hablllement- Chausauras - Tissu& - Culrs 

Toile Americaine 
Bottes: 6 pairea 
lmpermeablu: 100 p. 

Travaux d'lmprlmarla - Papalarla 

Regietr~•, releves d autru imprimeı 
Machine a ecrire du releves ete:. 
Fiches: 10000 p. 

Combustıbla - Carburant - Hullae 

Cborbon tout venant: 300 t. 

Dlvars 

Cible et chalne: 21 lota 
Sable : 500 m3 

Provıslona 

Riz pour pilaf: 7 t. · 
Poiı cbiche : l O t. 
Or~e: 145 t. 
Foin: 15) t. 
Paille : 175 t. 
Yogbourt et lait 
Avoioe: 17 t. 
Beurre: 6'~50 • 7700 k. (aj.) 

Gre a gre 

" ,, 

Gre ı\ gre 
,, 

Pil cacb. 

Grt a rr6 
,, 

Gre i a-re 
,, 

Pli cach. 
Publique 

,, 

Gre i gre 

B) Adjudications a la surenchere 
D'combrtı maiıon ea boiı 
Bidona videa de benzine : 1200 p. 

• : 104 p. 

Pnblique 
Gri a gr6 

747 17 

4ü0 -

3011 25 
255 -

140 -

8010 -

277 90 
600-

5945 -
4n01 -
2187 150 

150 -

8085 -

200 -
120 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Pazarteıi 6.3.939 

Torna tezgahı (Aıkeri Fabrılı:alar) No 943 
,, ,, ( ,, " ) No 9 44 

Mücerrit ve lhtik şerit (İst. Telefon Müd.) No 946 
Lokomobil ve alternatör (Am31ya Beled.) No 950 
Şose ioş. (Erı.urum Vil.) No 960 
• Eski çuval parçaları ve yaldız (İnhisar U. Müd.) No 968 
Grea yağı ve potu koıtık (D D. Y.) No 969 
Artezyen açma işi (Aydın Nafıa Müd) No 969 
Mubaha inş. (Kayıeri Baled.) No 970 
Yular başlığı (Çanak. Mst. Mvk.) No 9i0 
Demir direk ve teferruatı (Eziae Beled.) No 970 
Saf kalaf (Nafıa Vekalt:ti İıt. Elektrik İşleri Müd.) No 971 
Büyük frize (M. M. V.) No 971 
Eczayı tıbbiye (M. M. V.) No 971 
Oda ioş. (fzmir Defter.) No 972 
Okul binası tamiri (İzmir Vil.) No 972 
Kaldınm ve şo•e tamiri (İit. Beled.) No 972 
Yatak kılıflık bez ( Jandr. Gen. Komut. Ank.) No 972 
Frenk gömleği (M. M. V.) No 972 
Sabun, fuulye, zeytinyağı ve n<'hut (Vize Tümoni) No 973 
Arpa, saman, kuru ot, sabun ve odun (lzmir gümruk Muhafaza 

Taburu) No 973 
Gaz okulu binnsı ioş. (M. M. V.) No 973 
• Trabzon vapu1u (Kocaeli Defter.) No 973 
Bulgur ve kuru fasulye (İıt. Komut.) No 973 
Balık g-emisinde yap. tamirat (Yükıek Deniz Ticaret Mektebi Müd. 

No 973 
Maaa, undalyı v. ı. (Bıtvekilet Devlet Meteoroleji itleri Müd.) 

No 974 

30 15 Con:ı. Perm Municip. İıt. 6-3-39 14 30 

112 07 
35 10 
60 -

Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Perm. Municip. İıt. 

,, 

9-3-39 15 30 
6-3-39 14 30 
6·3-39 14 30 

33 25 
~I -

Dir. Comptab. Partic. Mutia 
Co.n. Pcrm Municip. l.t. 

,, 
" 

20-3-39 15 -
6-8·39 14 30 
6·3-39 14 ao 

676 - Com. Ach. Div. Edirne 27-3-39 11 -

41 69 
90 -

Com. Perm. Municip İat. 
Com. Ach. lnt. Tophane 

6-3-39 14 30 
9-3-39 14 30 

Com. Aeb. Comm. Milit. lıt. Fındıklı 7.3.39 15 -
Com. Ach. Iııt. Tophane 6-3 39 1~ ao 

4~5 88 Com. Ach. Div. Ediroe 27-3-39 il -
337 50 ,, 

" 
28-3-39 11.-

164 10 
" ,, 2"-3-39 15 -

Com.Ach. Regiment lnfaoterie Yozgat 16-3-39 14 30 
Com. Ach. Div. Vize 7-3-39 

606 38 Com.Ach. Lyceeı et Ecol. Second. lzmir mardi 14 -

I~ -
9-

91 05 

Municip. Anknra 20-3-39 15 -
Com. Ach. Comm. Mil. İıt. Fındıklı 13-3-3\J 11 -
Dir. Princip. Monop. b:mir 10-3-39 16 -

Kuru ot (Malatya ıılayı) No 974 
Yatak kılıfı (Tophane Lvz.) No 974 
Hariciye Vek. binası yan2ıa tuısah (Nafıa Vek.) No 974 
Hudut cevirme inş. (Ank. Vil.) No 974 
Eğer takımları v. ı. (Tekirdağ Vil.) No 975 
Elektrik şebekeai işi (Akhi1ar Beled.) No 976 
• Ebki otomobıl (Y o.ıııat Vil.) Nu 979 
Mübeodiı ve amele çadırı (Mardın Nafıa Müd.) No 979 
• Palto, ha~lu, ceket v. • · (Diyarba~ır İobiıarlar Başmüd.) No 979 
Koyun eti (laparta Tümeni) No 980 
Uçuş gödüğü (M. M. V.) No 981 
Putrel çubuk v. •· (İst. Komut.) No 982 
Yaprak tütülerio uaklı \Samıun İobıaarlar Müd ) No 982 
K .. torifer teaiıatı (Malıye Vek.) No 1183 
Kalay, nişaJır ve pamuk (Tophane Lvz.) No 933 
Bayramiç kaaabaıı balı hazır bantası tanzimi (Bayramiç Beled.) 

No !184 
Hortum ve rekor .(Gümrük Muhafua Gen. Komut.) No 984 
Yulaf (Bornova Tümeni) No 985 
Elbiıe (Diyarbakır Beted.) No 985 
Parke yol yap. Vantilaeyon ve tamirat Akvaryom bin .. ıoda yap. 

tamirat (Ist. Uoiversite Paz. Kom ) No 986 
Oturma 11raları (İst. ,, ,, ,, ) No 986 

• Salı 7.8.939 
Hadde ıilindiri (Ask. Fabrikalar) No 945 
Şominoman takozu, makaa takımı, demir travere, küçük yol mal· 

zemeıi bulon ve tirfon (D. D. Y.) No 947 
Dizel elektrojen a-rupu (Edremit Beled.) No 865 
Süpürge ve Ü&Üoı ku biç tİahi1arlar. U. Müd ) No 970 
BilyAlı yatak, ege, varyoz v. •· hırdavat malzeme11 (D.D. Y.) No 970 
Hademe koğuşu inş. (İıt. Nafıa Müd.) No 971 
Belediye binası kalorifer tesisatı (Afyon Beled.) No 972 
Palto (lzmir Emniyet Müd.) No 973 

Zeytin taneal, ubun ve nohud (ist. Komut.) No 973 
Elbiıe ve fotin (Aok. Beled.) No 974 tf' 
Pamuk üretme çiftlitinin elektrik su ve ııhhi teaisatı (Mal• 

muk Üretme Çiftliği Müd.) No 9i6 
Tomruic nakli (Buna Aık.) No 981 
Kaldırım inş. (Menin Beled.) No 98~ 
• Köknar ağacı (Sinop Orman Müd.) No 982 
Fuulye, plrinç ve makarna (Afyon Kor.) No 983 
Fıuıulye ve nohud (Vize Tümen.) No. 985 
Beyaz çul (İnhi1arlar U. Müd.) No 975 
K. fuulye (Diyubakır Lv.ı.) No 985 
Pirinç (İst. Komut.) No 986 Lı 
Vecize (Ank. Beled.) No. 974 'l 

Meınento des 

Lundi 6.3.939 

Machiae i tour1 (Fabrique Mil.) No 943 
,, ,, ( " ,, ) No 914 

Ruban iıolateur et en caoutohouc (Dir. Tel6phoneı 
Locomobile et &ltern.ateur (Municip . Amasya) No 950 
Constr. cbauasee (Vil. Er.ıerum) No 960 <Ş 
• Morceau:ıı: de vieux ıacı et dorure (Dir. Gin. Mon.) No ıı 
Huile grai11e et pota1. e Cauılique (CLı. fer Etat) No 969 
Trav. artesien (Dir. Tr. Pub. Aydın) No 969 
Coostr. abatıoir (Municip. Kayseri) No 97(} 
Bridea (Place Forte Çanakkale) No 970 
Poteaux en fer et acceas (Muoicp. Ezine) No 979 
Etain pur (Miniıt. Tr. Pub. Dir. Gen. Elecbiı:ite) No 971 
Fra;ıeuıe grande (Min. Def. Nat.) No 971 
Produih pharmacetiquu (Miu. Def. Nat.) No 971 
Cooıtr. chambre (Defterdarat lzmir) No 972 
Repar. bitisae ecole (Vil. b.mir) No 972 
Repar. pav6 et chaussh (Mun. l&t.) No 972 
Toile pour hoosse (Command. Gen. Gendr. Ank.) No 972 
Chemiae de jour (Min. Def Nat.) No 972 ~ 
Savon, bAricots, huile d'olivu et poia chiche (Div Viıe) ~ 
Orge, p11ille, foin, uvon et bois (Bat. Surv. Dauaa lamir) 
Constr. bati11e ecele gaz (Min. Def. Nat.) No 973 
• Bateau Trabzon (Defterdarat Kocaeli) No 973 
Rle concane et baricota secı (Commnnd. lst.) No 97~ 
Repar. au bateaıı Balık (Dir. Ecolfl Commerce) No 973 
Table, chaiıe do. (Dir. Gen. Meteorologie Etat) No 974 
Foin (R~giment Malatya) No 974 
Houase pour lit (lnt. Tophane) No 974 ~ 
la.tal. Sce İl!cedie bati11e l\1inist. Aff. Etr. (Miniıt. Tr. fıl 

No 974 
Coastr. bornnge (Vil. Ankara) No 974 
Articlea de ıellerie (Vil. Tekirdağ) No 975 
Reıeau electrique (Municip. Akhisar) No 976 
* Automobile camelote (V il. Yozgat) No 979 ı 
Tentes pour ingenieur et ouvriers (Dir. Tr. Pub. Mardio) ~ 
• Paletota, e11uiemain ete. (Dir. Pr. Mon. Diyarbakır) No l 
Viande de mouton (Div. Isparta) No 980 
Lunettes pour aviateun (Min. Def. Nal.) No 981 
Poutrellea, barres ete. (Command. Ist.) No 982 
Tra nı.port tabacs en feuille (Dir. Mon. Samıun) No 982 
l r stall. chauffage centrııl (Miniıtr. Finaocea) No 983 
Etain, ammoniac et coton (lnt. 'fophane) No 983 
Drenement cartt'! Bayramiç (Municip. Bayramiç) No 984 
Trompe et raccords (Command. Gen. Surv. Douan. lıt.) rJo 
Avoir.e (Div. Bornova) No 985 
Habila (Municip Diyarbakı .. ) No 985 

Repar. pave, rep. ventelations ete. (Com. Uaiversite 
Bıncı ( " ,, 

Mardi 7.a.939 

Cylindre de laminerie (Fabriquea Milit.) No 948 
Articles pour voie etroite, arret pour cheminement ete 

de fer Etftl) No 947 
Groupe electrologene Dieael (Munic. Edremit) No 965 
Balaiı ete. (Dir. Gen. Moaop.) No 970 fı .I~ 
Cousıinet ıi bille. et articleı de quincallleri• (Chemioı de Jf 

No 9i0 
Conıtr. dortoir ıubalterneı (Dir. Trav. Pub. lıt.) No 971 
lnstall. chauffago central bit Monicipale (Municlp. AfyoJ') 
Paletot (Dır. Surtte lzmir) No 973 
Ofü es, savon et poiı cbiche (Command. lıt.) No 973 
Chau1aureı et coıtumH (Muoicip. Ank.) No 974 
Afficheı (Municlp. Ank.) No 974 
lnıtal. elictrique eau et 1anitaire a le ferme de coton (Vi' ' 

Coton Malatya) No 976 
Tranıport de madrier (Com. Acb. Milit. Brou11e) No 981 
Conıtr. pave (Muoicip. Merain) No 982 
• Boia de aapin (Dir. Foreta Sinop) No 982 
Haricob, rlz et macaroniı (Corp. Armee Afyoo) No 98J 
Pois chicbe et baricotı (Div. Vize) No 985 
Jute blancbe (Dir. Gen. Monopole•) No 985 
Haricotı ıecı (Int. Diyarbakır) No 985 
Riz (Command. Iat.) No 986 


