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Umum üccarların ve Vlüteahhitlerin esleki Organıdır 

.ffilıEJ<' T 
tıABE RlıERi 

~ ~~an derileri 
Piyasası 

t''' derile . . t l . . •dır nnın aa ış arı ıyı 
to ~ 11tır derileri yerli it-'1! •llıaldadır. Keçi de
~ 11 lf~ıt. Çifıi 175 kurMfll 

••ı de ·ı · 4 b' ~lllda 'fn· e2r00ın ilDl ır tıt-
fırı çı h -205 karu-

•ıı b •nıı9tır. Dün keçi de
.'-tılııı il fiyatlarla on iki bin 

bit ~~r. Şahlan keçi deri-
•rııı ltalya ve bir kıs

)'a •• 
ıçıQ alınmıtbr. 

~ 
"'- ----l')a ile Ticari mU-
l •rırnız gittikçe 
"111taı ediyor ,t,. 
lldan Qıu Almanya tarafın-

. '1ıtt. . •onraki ithalatı eski 
>oıı •thalltından takriben 

· 1~~ lrlarlt kadar fadalat
'ı Cattaki faı.lalık iı..e 364 
~tır. Ttırkiye ıle Al
~ daki ticaret mönue-

ıı Yıllara nazaran fazla-

laşmışbr. Bu cümleden o'arak Al
manyaoın Tiiraiyeden itllklab 18 
milyon ço~alarak 116 milyon mar

ka balii" olmut buna mukabil Al
maoyaom Türkiye ye ibre cah 40 
milyon arta rak 151 milyon marka 
çıkmıştır. Aluıanyanın Türkiyoden 
ithalatı 125 milyon mark Türkiyo
ye ihracatı ise 155 milyon mark 
tutmuttur. __ _...,,,..,,.... _______ _ 
lnglltere He takas mua

meleleri 

İogilizlerle aramızda btku mua· 
melerine başlanmak üzeredir. Bu 
haber Alwanya ithalat büroları 

tarafından duyulunca tiftik fiyatla
rının yükselmes; yolunda bir ha
reket batlamıştır. Şehrimiz tüccar· 
lanna ofert talepleri gelmiştir. Sa
tışla~ için pazarlıklara girıtilmiş
tiş. ihracat için Çorluda teılim şar
tile 25 bin kilo kıvırcık yapak ki
loıu 63 kuruttan ve 50 balya Po
latlı tiftiği kilosu 125 ten, 50 bal
va Bevpuar tifli2'i kilosu 122 ku· 
ruştan ihracat için satılmıttır. 

MUNAKASALAR 

Dahiliy·e Vekaletinden: 

~1, t••abası su proje1i tanzimi işi eksiltmesi. 
f i . ••abaıı içme suyu tesisatına aid ve projeleriu 
ı, t1. kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmııtır. 
~ ı'•Q nıuhammen bedelı 2000 liradır. 

•tekliler bta işe aid şartoame, proje vesair evra
(.' •l Ankarada Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 

I', ' 11 Şefliğinden veya Zile Belediyesinden alabi-
t......, 

tkıiltme 27 mart 1939 tarihine rastlıyan Pazar
.,. •aat 1 1 de Zile Belediyesinde toplanacak Ek
~a._· t 1~Yonunda yapılacaktır. 
t,._.k•ıltıniye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
~ '~•t ve vesaiki ayni giln ıaat 10 a kadar Ko· 

......_ ;••liğine leılim etmiı olmaları lazımdır. 
IGQ 4~ ıay ılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 
~ll'alık muvakkat teminat. 
~ lltanua tayin ettiği vesikalar, 

, h' llUtıun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmiye 
~r .. llıinii bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
'- \l~akasaya iştir~k edecekl~riD ~u işlerinde ıa· 

dtıa ~u.kaek möhendıs veya muhendıs olmaları şart 
~l'fı. ~•teldilerin bu hususu tevsik eden vesikalarını 

tıle beraber vermeleri lizımdır. 
' 
~~h•a k b · · · · ·· k ı, ı Dlan aıa aıı su proJesı tanıımı ııı e -

~.t 
· i~ı:ı kasabası içme ıuyu, . etüd ve projelerinin 
' ~· 'Palı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

t,~11 ~uhammen bedeli 2700 liradır. 
. t~ldıler bu ite aid ıartname, proje vesair evra-
~tıı A.nkarada Dahiliye VekAleti Belediyeler İmar 

1', Şeflitinden veya Adıyaman Belediyesinde ala-

~~•iltnıe 27 mart 1939 tarihine rastlıyan pazar' ~=-~ 1 1 de Adıyaman Belediyesinde toplanacak 
lllıı1011u11da yapılacaktır. 

; 

4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aıağıda ya· 
zılı teminat ve vesaiki ayni gün va saat IO a kadar Ko
misyon Reisliğine teslim elmiş olmaları la:ı:mıdır. 

A- 2400 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine 
uygun 202 lira 50 kuruşluk muval{kat teminat, 

B- Kanunun tayin ettiği \•esikal2r, 
C- Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmiye 

girmeye bir mAnii bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 

D- Münakasaya iştirak edeceklerin Hı işlerinde sa
hibi ihtisas yüksek mühendis veya mühendis olmalara şart 
olduğundan isteklilerin bu hususu tevsik eden Vesikalarını 
teklif zarflarile beraber vermeleri lazımdır. 

• * * N•ğde kal'ahu~ı sn proje i t!lnıimi i~i eksilınıesi 
Niğde kııs:ıhası içme su tesisatı etüd projtlrri tnrızimi ı~ı 

k:ı pJlı zaı 1 u~ulile eksiltrıH•ye çıkarılmıı:ıtır. 
l - İ~in muhaınmt n hcdPlı 2:.S50. Jira<lır. 
2 - İ:-leklılcı hu işe uid şartname, proje vesair evrakı bi· 

labedel :4-tı~~ rada Dahılıy~ V~kfllf'ti Belediyeler lnıar HHye
tı Fen ~f'flığınden ve}a Nığde BclPdiyesinrlen alahilirler. 

3 - Ek sıltme 27 maı t 939 tnrihine r3ı:ıhynn paza rtPsİ gü· 
nii saal ünhirde N ğde Heleôiyesiııdc toplamıcıı.k Eksiltme Ko· 
mi.yonundu yapılacab.tır. 

4 - Ebi'.tn e}ı' gıreLıJmek içiıı İt-trkJiJerınn tış ğıda ya
zılı teminat ve 'csaiki ayni güıı aat ona kadar Komisyon 
Reillli~iııe trsJirn etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayıh knnun 16 ve l 7 ııci maddelerine uygun 
179 lira 2S 1-.nruşhık mu akkat tenıitıaf. 

B - Kanunun ıayin ettiği vesikalar. · 
.C - Kaııu~~n <lördihıcü madde~i nıncibiuce eksiltme

ye gırmeyc manıı hulunm .. dığına omr ımz:Hı oır m ımrn. 
D - Münakasaya i~tirnk edt>cı·Lleriu su i~lerinde sahibi 

ihtisas yüksek miıht'ndis veyn mühendis olmaları §art oldu
ğundan isteklılerin hu hususu tevsik eden vesikalsrını teklif 
zarfıarile beraber vermeleri tnzımdır. 

• * • Develi kasabası su projesi tanzimi işi eksiltmesi 
Develi kasabası içme su tesisatı, elüd ve projeleri tanzi
mı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

1- İşin muhammen bedeli 2800 liradır. 
2- İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evra

kı bilAbedel Ankarada Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar 
Heyeti Fen Şefliğinden veya Develi Belediyesinden ala
bilirler. 

3-- Eksiltme 27 mart 1939 tarihine rasUıyan pazarte
si g·tinü ~aat 11 de Develi BelediyesiDde toplanacak E
ksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki ayni gün ve saat ona kadar Ko
misyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır . 

A- 24UO sayılı ·kanunun 16 ve 17 nci maddclerioe 
uygun 2 tO lira muvakkat teminat, 

B- Kanunun tayin t>tliği Tesikalar, 
C- Kanunun 4 üncü maddesi mucibince ekıiltmiyc 

girmeye bir manii bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D- Münakasaya iştirak edeceklerin su işlerinde sa

hibi ihtisas yüksek mühendis veya mühendis olmaları şart 
olduğundan isteklilerin bu hususu tevsik eden vesikalarım 
teklif zarflarile beraber vermeleri lazımdır. 

• * • hk.ilib kasabası içme suyu t cı:d~atı eıüd rn projeleri 
tanzimi işi kapalı zarf usuliıe eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - hin muhammeu bedeli lSOO liradır. 
2 - lsteklil~r bu işe ait ~ılrtname projt! vesair evrakı bi

Jahedel Aukarada Dahiliye Vekaleti Belediyeler · İmar Heyeıi 
Fen Şefliğınden veya Lkilıh Belediyesinden alabilirler. 

3 - Ehiltıııe 27 uuul 939 arıhinc rnslıyan pazarte!İ 
günü saat onbirde lskilib Bdediybinde toplanacak Eksiltme 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 Eksiltmeye girebilmek için i~teklılerin aşağıda ye. 
zıh teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon 
füdsliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddeleride uy· 
gun 112 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanuıı tayin ettiği vesik11lar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye gir· 

meye bir manii bulunmadıgına dair imzalı bir mektub. 

D - Münaka!aya iştirak edr.ceklerin su i~lerinde ıahibi 
ihtLas yüksek mühı-ndis Tr.ya mi1hendis olcnaları oart oldu· 
ğundım bteklilerin bu htuusu tnsik eden ve!İkalannı teklif 
zarflarilc beraber vermel~ri Jiıımdır. 

• • • Tosya kaaabaaı ııu proje1i tanzimi işi eksiltmeli Toıya ka· 
sabası içme suyu tesiabna aid etüd Ye projelerin tana.imi ifi kapala 
zarf uıulil.e eksiltmiye çıkanlmıştır 

l - işin muhammen bedeli 3000 liradır. 
2 - İstekliler bu i•• aid şartname, proje veaair enakı billbe

del Ankarada Dahiliye Vekaleti Bel~diyeler imar Heyeti Fen Ş.fli
tinden veyn Toıya Belediyeeinden alabilirler. ' 

3 - Ekı ıltme 'l1 mı rt 939 tarihine rashyan puarte.i gtlol 
saat on bir~e Tosya BelediyHinde toplanacak Ekıiltme Komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Ek~ iltmiı e girebilmek için isteklilerin aıaJıda yazılı temi• 
nat ve vesaiki ayni gün Hat ona kadar Komiıyon Reiıli~ne tealim 
etmit o1malan llzımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 aci maddelerine ay~ua 221 
liralık muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 incit maddHi mucibince eluiltmiye firm.,. 

bir manii bulunmadııına dair im:ıalı bir mektub. 
O - Milnakuaya iştirak edeceklerin ıu iflerinde sahibi ihti· 

su yükı!k mübendiı olmaları tart olduğundan iıteklilerin bu lau. 
ıuıu tevsik eden veıikalan"nı teklif zarflarile beraber vermeleri la
zımdır. 

• * • Siirde takrihen 4 kilometre m,saf P.den terti ile ıu İ81-
le~i pompaj. fılitre. su deposu, şehir şebekesi ve sair mtlteferri 
işlerin yapılması kapalı ıart' nsulile eksi!tmiye çıkarılmııtır. 

1 - İşin muhammen bedeli 120000 liradır. 

vvv .? .. ~ 1.~!:~~~~~ .. ~~Uv i~~~~~.!~~t°-.~?.· .. ~~oj~ .. !!,.,~itu~W,\! 
ler imar Heyeti Fen ŞefJığindcn vt>ya Siird Bel,,diyeainden ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 17 niıan 939 tarihine · rasthyan paarteıi 
giinü saat on birde Siird Belediyesinde toplanacak eksiltme 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmiye gireb:lmek için isteklilerin aıağula yazılı 
ıeminal "" vesaiki ayoi giin 21aat ona kadar Komisyon Reiıli· 
ğine teslim ~tmiş olmaları }Alımdır. 

A - 2490 sayıla kanunun 16 ve 17 oci maddeleri•• u1· 
gun 7250 liralık muvakkat teminat. 

B - Kll.rıunun tayin ettiği Tesik.alar, 
C - Kanunun 4 üncü 111a4deıi mueibiace eksiltaıiyo pr

me) tt bir mlnii bulunmadığına dair imzalı bir 111ıktub. 
D - Münakasa) a iştintk cıdt' ct•k möteabhicUeria au teai· 

saıı işleri yapmıt olduklıHJna dair ve ikalarıoı t~klif urUarile 
berhber vermeleri lAzımdır. 

. 
• * • Kırşehir kasabası eu proıt.sı t~nzinıi iti eksiltm•İ 

Kırşehir ku~abası içme suyu tesi3atı, etüd ve projeleri tamimi 
işi kapalı zarf usuliie eksıltmiye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen b\!deli 2700 lira.dır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, proje n aair eTrakı 

bilabedel Allkaıada ÜBhiliye Veklleti Belediyeler lmar Heyıti 
Fen Şefliğinden veya Kır§ehir Relediyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 mart 1939 tarihine rastlıyao paurteal 
günü saat on birde Kırş~hir Belediyesiude toplanacak ekailtme 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ebilımiye giı ehilmek için iaıteLlilerin atağıda yazılı 

teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reiılili· 
ne teslim etmiş olmaları lAzımdır. 

A - 2490 sayıla kaııunun 16 ve l 7 nci maddelerine •y· 
gun 202 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
. C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmiye 

girmeye hir m!nii bulunmadığını dıir imzalı bir mek.tub. 
D - Münakasaya iştirak edeceklerin su işlerinde aahibi 

ihtisas yük.sek mübeııdis veya mühendis olmaları ıart oldu&1111· 
dan isteklilerin bu hueusu tevsik eden veMikalarıoı teklif sarf· 
larile beraber vermeleri lizımdır. 

• • • Bafra kasabası içme ıu projeıi tanzimi iti U• 
siltmesi. 

Bafra kasabası içme suyu tesisatına aid ettld Ye pro· 
jelerin tanzimi iıi kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarıl-
nıııtır. . 

1- İıin muhammen bedeli 3600 liradır. 
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* • • Bayburt kasalıa .. ı içmt' sııyu tesisatı etüd ve P • 

u gün ila olunan ünakasalar ve üzayedeler ist Si 
Güo -------------=-~---- Şekli Müracaat yeri Mubm. bed. Teminat Cinai 

Saat 

------
~) ~ünakasalar 

!nşaat, Tamirat, Nafia _ı,ıerl, Malzeme H~~. 
Biga kasabası hal ı bazır haritası alımı işi Kapalı z. 2500 --
Siird ,, içme ı.uyu leshatı (şart. 6 L ) ,, ,, 120000 -
Zile ,, ıu projesi tanıimi ,, ,, 2000 :_ 
Eskişehir ,, halihazır haritası alımı Paz. 7250 -
Bünyan ,, halihazır harıtası alımı Kapalı z. 2500 -
To.sya ,, su projesi tanzimi ,, ,, 3000 -
Bafra ,, ıu projesi tanı.imi ,. ,, 3tı00 -
Bayburd ,. su projesi tanzimi ,, ,, 25t O -
İskilib ,, su projesi tanzimi ,, ,. 1500 -
Kırşehir ,, su projesi tanı.imi ,, ,, 2700 -
Adiyaman ,. su projesi tanzimi ,, ,, 2700 -
Develi ,, au projesi tanzimi ,, ,, 2 00 -
Niide ,, ıu projesi tan:ı.imi ,. ,, 2350 -
Mardin • ıu projesi tanı.imi ,, ,, 6000 -
Hopa - Borçka yolunun arasında yap. isti- Kapalı JI• 10039 30 

nal duvarile d mir köprüsü ahşap dö-
şemesi 

Harta Gen. Dir deposuna ilaveten 
bir binanın inşası 

Ank. Defterdnrlık binası tamiri 
Ziraat Enstitüleri inşaat ilave ışı 

yap. " " 

Pa:ı. 

Kapalı ı.. 

11701 Ol 

770 -
13342 17 

187 50 
7250 -

150 -
545 -
187 fiO 
225-
270 -
187 50 
112 50 
~02 50 
202 50 
210 -
176 25 

450 -
828 -

878 -

1000 66 

Dahi iye Vek. Bt"led. İmar Heyeti 

" ,, " " 
" " " " ,, 

" " " ,, ,, ,, ,, 

" ,, " ,, 
" " " " 
" " ,, " 
,, ,, ,, " 
,, ,, " ,, 
" ,, " " 
" 

,, ,, ,, 
" ,, " ,, 
,, ,, " ,, 

Çoruh ValıliAi 

Harta Gen. Dir. Ank. 

Ank. Def terdarhğı 
Ank. Valiliği 

,, 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
" 

27-3-39 
17-4-39 
27-3-39 
27-3-39 
27-3-.l9 
27-3-39 
27-3-39 
'l.7-3-39 
27-1-39 
Z1 3-39 
27-3-39 
27-3-39 
27.3.39 
27-3-39 
ıı-3-39 

11 
11 
il 
11 
11 -
11 -
il -
11 -
11 -
11 -
il 
11 -
11 -
ll -
15 -

7-4-39 ıo ao 

8-3-39 15 -
20-3-3~ 15 -

lllçlar, Klinik ~e ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Ecza alat ve malzeme: 19 kalem 
Vazelin 400 k. 

Pa:ı:. 

,, 
360 07 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
~-~ - ·-

Çanta diktirilmeai 80000 ad. Paz. 

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Hedef kağıdı : 118000 ad. Aç. eka. 1670 -

Nakliyat Boşaltma- - Yükletme 

Kömür tahmil ve tahliyesi Kapalı z. 25595 09 

Mahru at, Benzin, Makine yağları v.s. 

Makine yağı : 200 k. - vazelin : 400 k. - Paz. 
gres ya&"ı : 200 k. 

Odun : 20 - 23 t. .. 

MUteferrlk 

Motopomp: 1 ad. (temd.) 
O· • •• • ·ı ı L • \" ~·>..: ıı:I) 1 
marangoz ve demir-cı lğe-ai ·arai ve edevat 
İşaret levhaları: 100 ad. 
Pergel takımı 200 ad. · dublü desimetre : 

ıoO ad. - mail mesafeyi ufka tahvil cet
veli : 100 ad. - mikyası hendesi 100 ad. -
çe ıik şerit 100 ad- gönye 41 ve 60 de
recelik : 400 ad - mınkale : 200 ad - mi
ra: 200 ad. • ormancı kompası: 500 ad. 
tecessümat burgusu : 200 ad. - plani· 
metre : 50 ad. 

Sandık raptıye:oi : 600 kg. 
Boyo leva.ıımı : 2'l kalem 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Koyun eti 4-500 k. 

Sığır eti : 3-400 k. 
ince şeker 200-Jf'O k. 
Un : ~00-300 k. 
Mercimek : l 00-200 k. 
K. soğan : 200-300 k. 
Beyaz peynır : IOU-200 k. 
Sa?un : J U0-200 k. 

• 
__!!) Müzayedeler 

Çıra: 12,376 kental 
Demir, cıvata, pamuk menaucat karyola 

örtüsü v.a. 
Kadın çastası ipekli men!lucat f İae ve 

cam knvaoo:ı: v.a. 
Kazan hurdası, radyo ipekli menaacat v.a. 
928 model 4 kişilik ve 6 ailiodırli müsta. 

mel bioek otomobili : 1 adet 
Mü1ı1tamel varil: 470 ad - bot benzin te · 

nekesi : 521 ad. 
loce c"viz talaşı 
Meşe ve kayıa odunu çıra v.a. 

Aç. eka. 

Paz. 

Aç. eks. 
Kapalı :ı:. 

Aç. ekı. 

" " 

Aç. eka. 

" 
" ,, 
" ,, 
,, 
,, 

Aç. art. 

" 

" 

" 
" 

Paz. 
Aç. art. 

287 50 

1800 -
Q"ı:; QI 

924 -
25150 -

690 -
!>21 -

200 -

100-
72 -
52 50 
36 -
30-
100-
20 -

200 -

2- istekliler bu işe aid ıartname, proje vesair evra
kı bilibedel Ankarada Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğinden veya Bafra Belediyesinden alabi
lirler. 

.. ..l- Eksiltme 27 mart 93~ ta.rihino rastlıyan pazartesi 
gunu saat 11 de Bafra Beledıyesıode toplanacak Eksiltme 
Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

4-: Eksiltmiye. ~irebi!mc:~ için isteklilerin aşağıda ya· 
zıh temmat vevesaıkı aynı gun saat 10 a kadar Komisyon 
Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

126 -

Selimiye Ask SAK. 
M. M. V. SAK. 

M. M. V. SAK. 

İst. Komut. SAK. 

1919 63 D. D. Y. Haydarpa•• 

M. M V. SAK. 

2ı - Alpullu Trakya Öğretmen Okulu 
Eğitmen Kursu Dırek. 

135 -

Hı-3-39 14 -
10-3-39 11 -

11-3-39 10 -

23-3-39 11 -

20-3-39 11 -

10-3-39 11 -

16.3-39 14 -

24-3-39 16 -Zonguldak Beled. 
r.. •• ı # ,., v • . " • •c... o o oo • • 

Kütahya Meteoroloji İstasyonu 
69 30 

1886 25 

51 75 
39 07 

İçel Nafıa Müd. 
Orman U. Müdürlüğil Ank. 

İnhisarlar U. Müd. 

" " " 

15 - Alpullu Trakya Öğretmen Okulu 
n Etitmen Kursu Direk. 

1 ~o 
5 25 
4-
2 70 
2 25 
7 50 
6-

,, 
,, 
" ,, 
,, 

" ,, 

,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" " ,, 
" ,, " 

" 
,, 

,, ,, 
,, ,, 

27~ 46 Çanak. Orman Çevirf" MQd. 
iat. Gümrükleri liaşmüd. 

" 
,, 

24-3-39 15 -
22-3-39 15 -
23-3-39 15 -

21-3-39 14 -
21-3-3Q 14 30 

li·J-39 u -

15-3 39 14 -
16-3-39 14 
15-3-39 14 -
15-3-39 14 -
15-3-39 14 -
15-3-39 14 -
15-3-39 14 -

17-3-39 15 -
20-3 39 

2Z.3 39 

,, ,, 24-3-39 
15 - D.D.Y. linciİşletme A.E. Kom.Aok. 20-3-39 15 -

T.Ç. Ziraat Bankası Merain Şubeıi 

9 85 Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 
61 44 Ank. Orman Çevirıe Müd.j 

I 

22-3-39 14 -
24-3-39 14 -

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine 
uygun 270 liralık muvakkat teminat, 

B-- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C- Kanunun 4 ilncü maddesi mucibince eksiltmiye 

girmeye bir manii bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 
D- Münakasaya iştirak edeceklerin su işlerinde sa

hibi ihtisas yüksek mühendis veya mühendis olmaları şart 
olduğundan isteklilerin bu hususu tesvik eden vesikalarını 
teklif zarflarile beraber vermeleri 14zımdır. 

tanzimi i ~i kapalı zarf usulile t!ksiltmP.ye çılrnrılmı~tır. 
1 - İ~iu Rrnhammen bP<leli 2500 liradır. 
2 - lstekliler bu işe aid şartrtame, proje vessir a 

biJllbedel Ankarada Dahiliye Vekaleti Belediyeler tınar 
ti Fen ŞeHiğiuuen veya Bayburd Belediyeden ulabWrlet· 

3 - Eksiltme 27 ruaıt 939 tarihine ra lıyan P 
Uııti H t onbiıJe Bı:ıybnrt Bolddiyesindo toplanacak j~~ 

Komisyonunda yapılacaktır. d• 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ssa~ı 1 

zıh ten1inat ve vesaiki ayni giın saat ona kadar l(olll 
ReiJiğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sa; ıh kanunun 16 ve 17 maddelerine 
0 

187 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat. 
· H - Kanğrıun tayin ettiği ve~ikalru. il 
C - Kanunun 4 üncü madpesi mucibince ek> b 

girme}e bir mtınıi buluumadığınu dair imzalı bir ın ldıl 
D - Münakaııaya i~tirak edeaeklerin su işlerin.dıı~ 

hı ihtisas yüksek mühendis olmaları şart olduğundan 151 

rin hu hususu iavsik eden ve:;ikaJarını teklıf zarflarile bt 
vermeleri lazımdır. 

İlaçlar, Klinik ve İsp~çi;ri alat, Hastane~ 
Selimi ye Aıkeri Satın Alma Komiıyonundall: 

A;keri Veteriner Tatbikat okulu laboratuarlar• i~ 
mart 939 cuma günü saat 14 de 19 kalem ecıa • t 
malzeme pazarlık açık eksiltme ile satın alınacaktıt• 
allt Ye malzemenin muhammen fiatı 360 lira 1 kutC 
İsteklilerinin pazarlık için tayın edilen gün ye ,,,tte 
teminat paralarile birlikte Selimıyedeki Tümen SatıJJ 
komisyonuna gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve~~ 
İatanbul Nafıa Müdürlüğünd n : 

. rııa4 
24.3930 cüma ıf1nü aaat 14 de lıtanbuld Nafıa . V. 

ekııltm.: Komiıyenu odaaıoda 200U,02 lıra keşif bedeli• ~ 
Gümrük Başmüdürlüğü kalorifer kazııo dairesi tadilat İf1 
ekailtmeye konulmattur. ti 

Mukavele ksıltme bayındırlık itleri ıeoel, buauıi 
şartnamelt.ri, proje, keşif hulbasile buna müteferri diler 
daireaınde g örulecektir . 

~uvakk&t teminat 150 liradır. ol S 
l.steklilerin en u ıoou liralık bu işe benzer i• yaptı~,!> e \ 

idaı elerintlen alwış olduıiu veaikalara iatinadeo latanbul ~ ti 
.ı -- -L-:t•-- .. _. :L: •• .ı~ ... u 5 uu evvel ahnmıf eblıyet ve 
ait Tıcaret oduı vuikalarile gelmeleri. 

Mensucat-Elbi~e-~u~?ura-Çamaşır v._!/ tı 
i 

M. M. Vekileti Satın Alma Komisyunundall : ~I 
'ı~ 

Bezi vekaletçe verilmek ara bezi ve diğer ba~, 
ferruatı müteahhide ait olmak üzere 80.000 adet ç•

0 t~~ 
veya ıki particıe pazarlıkla dıktirilecektir. 

isteklilerin teklif eyiiyeckleri fiyatın yüzde ı5 t 
ile birlikte 11 mart 1939 cumartesi gğnü saat ıo 0' 
Vekaleti ıatıa alma komisyonuna müracaatları ili" 

0 

~atbaa işleri -Kı~ye Yazıhane L~ 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiyonunds0 

~ Mevcud §e ·illerine göre ~uhtelif 118 bin ~oeJ 
kagıdı satıu ahnacan.tır. Açık Eksııtme ile ihales• ı 
9J!J perş~moe güuü saat l l de yapılacaktır. Mull' 
kıymeti 1670 liradır. Uk teminatı 126 liradır. Ş•'~ 
hergüıı Komisyonda görülebilir. lstekliierin ilıt ''1 
makbuz ~eya wektuplar~le .24~0 say~lı kanunun 2 ve f 

. maddelerınde yazılı veaıkaıarla belıı gün ve saatte. 
lıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmelıt•• 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v ~ ~ 
• Qt 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonund•ıJ · 

1 - 200 kilo makine yağı, 400 kilo vaıeliDı ~ 
greı yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Jıf 

2 - Pazarlığı 10-3-39 cuma günü saat 11 de ~ 
zarlığa gireceklerin yevmi mezkurda M. M. V. Sat• 
Komisyonunda bulumaları. 

Müteferrik 

Orman Umum Müdürlüğünden : .• J 

1 - Orma Uoıum Müdürlüğü teıkilatına dağıtıl?' 
• 



~i6 
----------~-------------------------------------..e----~~--------------------~------~~i ~(\bayaaıına lüzum göı ülmilş olan mik tan aşağıda yazılı Ôn 

lllüd; ern nlit ve ede\·atı fenniye kapalı zarf usulile ve 15 gün 

Müaaka a Cueteıl 

;tıe eksiltmiye konulmu~tur. 
olup - MezkCr aletlerin tahmini fiyatı ceman 25150 lirıt 

3rnu,-akat teminatı 1886 lira 25 kuruştur. 
tüno - ksiltme 23 mart 1939 tarihine mü::adif perscmbe 
dnrıa aat 15 te Umum Miidürlük binasında üçüncü şııhe mu 

:tı 0da!ında yapıl11caktır. 
Pttad·· :- Bu husıısa ait idari ve fenni ıartname Orman Umum 
nabiı~:~UğiJoden ve lııtanlıul orman çevirğe Müdürlüğünden ah-

ar 5 
- Eksiltmeye gireceklerin teklit mektuplarını eksiltme 

ıtı 1
10~cn bir saat cVTeline kadar mn:ktir komisyona tevdi et· 
erı lüzunıu ilnn olunur. 

Cinı;i 
Pergel takımı 
Dublü desimetre 
Mail mesafeyi ufka tahvil cetveli 
Mikyası hendesi 
Çelik şnit 
Cönye 45 derecelik 
Gönye 60 
Minkale ,, 
Mira 

?rrnancı kompıısı 
fcce$SÜmat burgusu 
Planimetre 

Adet 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
500 
200 
50 

b) MUG.. ~ Y 
Çanakkale Orman Çevirge Mftdürlöğünden : 

Çanakkale Vilayetinin Ayvacık kazasının Köçükkuyu 
nahiyesi dahilinde Kapukaya nam Devlet Ormanından 12. 
376 kental çıra 24.2.939 gtlnünden bilitibar yirmi giln 
müddetle açık arttırmıya çıkarılmııtır. 

Arttırma 17.3.939 tarihine rastlıyan cuma gönü snat 
15 te 'Çanakkale Orman Çevirge Müdürlüğü dairesinde 
yapılacaktır. 

Beher kentalın muhammen bedeli 30 kuruştur. Mu
vakkat teminatı 278 lira 46 kuruştur. 

Şarntame ve mukavelename projelerini görmek isti
yenlerin bu müddet içinde Çanakkale Orman Çevirge 
Müdürlüğüne veya Ayvacık Orman Bölge Şefliğine milra 
caat edebilirler. 

Ankara Orman Çevirge Müdürlüğün<lcn 
Ankara vilayet ornıım Müdürlüğü depolarıııda yediemin

lerinde mevcut müsadereli cmvaldeu 57070 kilo mo~e ve kayın 
odunue beher kilosu l kuruştan 2570 kilo meş~ könıiirünün 
beher kilosu iki buçuk kunıştau 17 lop çam kasnak çemberlerinin 
ueher topu otuz kuruştan, 37 adet Çam çamaşır St>pctİııİn uehcr 
adedi üç kuruştan, 34 adet gürgen kürek snpırıııı beher adedi 
7 kuruştan, 55 adet çam sepet tahtatimın bther topu 30 kuruş· 
tan nevileri muhtelif 18-693 metre ınik9.b mamul çam ker S· 

lesinin bdıer mt.!trt mıkubı l8-ı5 hra tırll:ıında olmulc. üıere 
İQel Nafı:ı Müdürlüğünden : açık arttırmaya çıkarılmı~tır. 

\ 1 - Aıttıruıa guuü 24·3·939 tarihine müsadif cuma günü ~ıa 
11

liyet yollarına ve gt çit yerlerine rekzedilicek işaret lt:v- saat 14 te Ankara vilayet orman müdürlüğü binasında yapıla· 
9~ ~?10 inı.ası için tanzinı kılınan 100 adet levha beddinc ait caktır. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Likör koymak 
için 320 şer 
litrelik yerli 
Bakır kap 

Mik· M11h. 
darı Bedeli 

adet Lira Kr. 

%1,5 
teminat 

L. Kr. -------
15 2462 05 183 90 

meaın 

ıekli ıaab ---
Açık ekı. 

Melanjör 3420 66 256 54 ,, ,, 15 
1- Şartname ve pılAnları mucibince yukarda ciuı ye 

miktarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye kon· 
muştur. 

il- Muhammen bedellerile muTakkat teminatları hi
ıalarında gl>sterilmiştir. 

111- Ek:siltme, 17 Mart 938 tarihine rastlayan cuma 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve likör kapları pılanları her gftn 
sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi melAnjör 
pılAnda görülebilir. 

V- Melanjör için münakaaadan evvel taliplerin müs
kirat fabrikalar §Ubesine müracaatla bu gibi iıleri yapabi· 
lecek atölyeleri bulundupnu tesbit ederek veıika almala
rı lazımdır. 

VI- İsteklilerin ekıiltme için tayia edilea gön Te 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile ve veaikalarile birlikte 
mezkur Komisyona gelmeleri ilin olunur. (1242) 3-4 

'N ltalık keşit evrakı üzerine 24.2.939 tarihinden itibaren 2 _ Hepsinin muvakkat teminat 61 lira 44 kuruştur. 
tkailtnıeyı: konulmn~tıır. :3 - Satış projelerini görmek ve deha fazla izahat almak Muham B. 

-G , ı - Eksiltme 22 mart 939 tarihine rsslıyan çıtr~amba gü· i:,tiyenler her güo orman müdürlüğüne müracaat edebilirler. beheri tutarı 
• • • 

% 15 

~llt 15 te Vilılyet Daimi Enr.ümeninde yspılacaktır. devamı 4 üncü sayfada Cinsi Miktarı Kr. Lira 
''~a, - Eksiltmeye girccekleıin 69.30 lira mu,akkat teminat Boş bobin 

1500 
A. 

65 

tf'mi11at Ekıiltmcnia 

L. Kr. Şekli ve Saatı 

4ı1 -.~1:~rı.nel~ri ve 0 miktar teminat makbuzu ibraz etmeleri 1 1 asndığı 
4 

- F 1 N f M d ı· stanbul elediyesin en 1- Mart 939 tarihinden Ağustos 939 gayesine kadar ltı~ta 'azla malumat almak isteyen er a ıa ü ürlüğüne 
C!ıat Cibali Fabrikasında birikecek t.SOO adet boş bobin san-et cneleri il~n olunur. • 111 ____ •E:::m•flD~;a:z::::E?:nı~Iaı~EElm:iE!::l:3iiEiilliilrb 

1J dıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 

975 146 2~ Açık arttırma t 6 

İ>ıhisarlar Umıırri Müdürlüğünden : 

Ci11 • S sı Miktarı 

Muham. B. %7,5 T. 

L. K L. K. 
Eksiltme 

Şekli Saati \~d k 
Bııh.' ı rnpti)esi 600 kg. 690 51,7:i A. c>kı:;iltme 14 

evaıunı :l2 kalenı 521 39,07 ,, ,, 14,30 

lit .. 
1 

..._ Muıeahhid tarafından teslim • dilmiycn sandıklık rap" Ilı .. 
~ih kUteahbid heeabına ve 22 kalem boya levazımı açık ek~ilt· 

Il 0rıulmuştur. 
tılld - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 

l~ gösterilmiştir. 
~~tı - Eksiltme 21 3.939 tarihine raslayan salı ~ünü hi
'1ıııte~~a Yazılı :saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayat §ube-

l~ Alıw Komisyonunda yapılacaktır. 
İt~ §ltb - Şı.rnan~e ve lis~e~er parasız olar~k .. he~ ~ün söıö ge· 
, V ed~n alınabıleceğı gıbı nömune de gorulehılır. 

tqt tıı - İsteklilerin ektiıllme günü Yo 7,5 güvenme parala
eıkth Komisyona gı-lmeleri il&n olunur. 

Giinırük Muhafa.:a Genel Komuttınlığı İstanbul 
Satıua)ma Koruisyonundan . 

l 
tıc'-b ~~O taoe otomobil ve motosiklP.t iç 19.stiğinin 9.3.399 
< e gunü :::aat l L de pazarlığı yapılacaktır. 
ltL..._ Muhammen tutarı 885 lira 81 kuruştur. 

'- le · l tnınatı 67 liradır. 
~ ....... Şartname komisyondadır. Görülebilir. 

'~lıtıi ....... l_&ttkliloriıı güu ve fiidatiude ilk teminat nıakbuzları 
'\i L 'csıkaları birlikte Galata eski ithslit gümı ük binasın· 

~om . 
11Yona gelmeleri. 

Kütahya Mctercoloji İstasyonundan 

Keşif bedeli 7049 lira ·18 kuruş olan Silahtarağa Kemerbur· 
gu yolunun ua!'lı tamiri açak eksiltmeye konulmuşt~r. Keşif evra· 
kile ıartnameıi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler ~490 
sayılı 'kanunda yazılı vuikt dan başko 31.ıOO liralık bu ite benzer iş 
yaptığna dai! ihaledeu •ekiz gün evvel Viliyetten alacakları ehli· 
yet ve 939 yılına ait Ticaret odası veiikalarile 528 lira 71 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya ruektubile beuöer 16.3.939 perşembe gü
nü aaat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ) (1339) 

• • • 
Ke,if bedeli 6579 lira ~6 kuruf olan Taksim-Harbiye ara11n· 

daki rafüjlerin orta kuıo;ına Bıtümemilıyon Beton hetuar yapılma· 
u pazarhğa konulmuştur. Keşif evrakile fartnameai Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 aayılı kauunda yaı:ıılı vcaika· 
dan ba,ka Yollar Şubesinden alacakları fen ehliyet vuikasına fen 
itleri Müdürlü~ne taadik ettırcJikten ıonra Ticaret odau veıikala· 
rile 498 hra 48 kurutluk ilk temıoat makbuz veya mektubile be
rabır 13 3.939 pazartesi günü aaat 14 buçukta Daimi Eccümende 
bulunmalıdırlar. (B) (1350) 

istanbul Vakıflar 
'l irektörlüğünden: 

Kıymeti Pey parası 
Lira Kr. Lira Kr. 

73 42 fl 51 

577 36 4.~ aı 

417 10 31 29 

Çeırşı Cevahir bedeaten1 içinde Şerif 11ta ao· 
kağında 131 No. lu ahınb dolabın tamamı. 

Tahta K ale Balkapnnı han üst kalta eski Ye 

yeni 51/52 No. lu odaların tamamı. 
Çakmakçalır Buyahatun mahalleıl Çakmakçı· 

lar yokutuada Valde hfto alt katta 6 No. 
lu odanın tamama. 

Yukarıda yazıla mahlül emlak 15 gün müddetle açık arttırma· 
ya çıkarılmı,tar. İhalesi 17.3.939 Cuma günü saat l ı de icra edile· 
ce~inden taliblerio Çenberlitaşta V akıflıır 13aşmüdürlütü Mahlülat 
Kalemine muracaatları. (1366) j ·~~~"."goz •• demirciliğe ıit allı, edevat mubayaa edile

~&do 3 .. 939 curnıı günü saat 15 de eksıltme suretıle zıra
t~orı:~~iünde yapılacaktır. Evsaf vı ıeraiti öğrenmek üzre 

Jı dairesine mür.ıcaatları. !'~ •11111m;:w:~---~-:naaı::cc;;:::ı::ı~3iiii:I::~~amll! 

~ Zonguldak Belediyesinden : 1 

'i çı~ t.'- ·1 y • ·1- d'l 1, 1(81 tme seretile mübayaa edilecegı ı an e ı en 
~i~llllıotopompu 2400 sayılı kanunun 43 ünciı maddesine 
6 ~llt Patarlığa çıkarılmıştır. 1 

d, ~rlılc 24.3.939 tarihine müıadif cuma günü saat 
ISoQ tı~ldak Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

'tıt,.,i lıra muhammen bedelli bu pazarlığa girmek is
~tllirtll 135 liralık muvakkat teminatlariyle Belediye En-

e ltltirac:aatları ilAn olunur. , 

SAYIN MÜTEAHİTLERİN 

NAZARI DiKKATiNE 

Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elektrlk Tesisatları 

mükemmel ve müsait ıeraitle yapılır 

Nafıa Vekaletinin 2 ci ıaoaf 
Elektrik teaiaatcıaı ehliyetnameaioi haiz 

SAİT SAVCI 
Beyotlu, Tünel Meydanı, 517 

2 ci kat Tel. 42956 

1----------------------

il- Muhammen bedeli ve muvakkat teminatı hizuın· 
da yazılmıştır. 

111- Arttırma 16.3.939 tarihine raıthyan perıembe 
gftnü hizasında yazılı saatte Kabataıta Levazım ve Muba· 
yaat Şubesindeki Satıı Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Numuneler her gün Cibali fabrikasında gGrll
lebilir. 

V- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gftn ve 
saatte yü%de 15 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (1158) 3-4 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası şişe yı• 

kama atölye ve üzüm anbarı daireleri çatılarının tamiri 
işi şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il- Ke,if bedeli 1 1387.0 l lira muTakkat teminatı 
854.02 liradır. 

111- Ekıiltme 11 Mart 939 tarihine rutlayan cuma 
gftnU 1aat 15,30 da Kabataşda Levuım •• Mubayaat Şub ... 
aiudeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Keşif ve ıartnameler 28 kuruş bedel Mukabilin· 
de İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 lira· 
lık bu gibi işler yapmış olduklarını gösterir vesikayı ihale 
gününden sekiz gün evveline kadar Umum Müdürlük in
şaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası 
almaları IAzımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni veıaik ile be
· şinci maddede yazılı fenni ehliyet veaikaaı Yo 7,6 gtlven· 
me parası makbnzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14,30 za 
kadar mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (1278) 3-4 

Cnıi Adet 

••• 
Muhammen 

Fiab bedeli 
Kr. Lira 

teminatı 

Lira 

Beyaz çul (başı- 115000 70 33033 2477.48 
bağlı (kilosu) (Takriben) 

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

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

bataşta Levazım Müdüriyet binası Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

111- Taliplerin teminat akçelerile birlikte belli gftn· 
de Komisyona gelmeleri il4n olunur. ( 1405) 4--4 

• 
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Tableau Synoptique des. Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
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Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. lieu d'adjudication et du 

Cahier dea Charıeı Jours Heures d'aJjudicat. eatimatif provlıoire 

~)_2djudications au Rabais 

Constructlons - R6par tlons - Tr v. Publlca-Mat6rlel de Conetructlen- rtographl• . --...- -·- - - _,__ ____ ___ 
Dresıemer:ıt carte ville Biıa 
Adductioo eau potable Yille Siird (cab. 

eh. L. 6) 

Pli cach. 
,, 

Projct pour adductioo d'eau ville Zile ,, 
Dressement c rt villc Eskişehir Gr a rre 

,. ,. bourg Buoyno Pli cach. 
Projet pour adducitoo eau potable ville Toıya ,, 

,, • ,, ,, ,, Bafra ,, 
,. ,, ,, ,, ,, ,, Bayburt ,, 
,, ,, ,, ,, ,, ,, lalulıp ,, 
,. ,, ,. ,, ,. ,. Kırşehir ,, 
,. ., ,. ,, ,, ,, Adiyamao ,, 

" ,, n " " " o~veli ,, 
,, ,, ,, ,, ,, ,, N.ğde ,, 
,, ,, ,, ,, ,, ,. Mardin ,, 

Conatr. mur ıoutaioemeol et plancber en 
boiı ıur pont met&Uique ıur route 
Hopa-Borçka 

Constr. bitine annexe au depôt 
Repar. bati1Se Ot flerdarat Ank. 
Trav. CODI r. lostitute arricolea 

,, 

" Gre a rr• 
Pıl cacb.! 

2.5 ıo -
120000 -

2000 -
U ö0-
2;;ı00 -
3000 -
36"0 -
250LJ -
1500 -
2700 -
2700 -
2800 -
2350 -
6000 -

10039 30 

11701 Ol 
770 -

13347 17 

187 :so 
7250 -

Miniat.de l'loterieur Dir.Rest.Muoicip. 27-3-39 11 
.. " ı 7-4-39 11 

150 -
545 -
187 50 
225-
270 -
187 !SO 
112 50 
202 50 
202 50 
210 -
176 25 
450 -
828-

,, 
,, 
" 
" ,, 

" 
• 
,, 

" 
" 
" Vil. Çoruh 

878 - Dir. Gen. Cartographie Ank. 
Defterdarat Aok 

1000 66 Vil. Ank. 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
• 

~7-3-39 ı ı 

27-3-39 ll 
27-3-39 l l -
27-3-39 J 1 

27-3-39 '1 
2T-3-39 il 
:.!7-3-39 1 ı 
2i-3-39 11 -
27-3 3U il 
27-3 39 1 ı 
27-3-39 l 1 
27-"'-39 11 
22-3-39 15 -

7-4-30 10 30 
8-3.J9 15 -

20-3-39 15 -

Produit Chlmlque __!_Pharmacautlquoa·ln•trum nts Sanltalres-Fournlture pour Hopltaux 

Produita pbarmac~utiqueı inatr. et ma- Gre a g~6 360 07 Com. Acb. Mil. Selimiye 10-3-~9 14 -
tea iel: ı 9 lota 

V aseline : 4'J0 k. " 
Hablllement :--- Chaussures - Tissus - Culrs 

Coofectiou sacı: 00 O p. 

Travaux d'lmprlmarl - Papetarle 

Papier pour cible: 118000 p. 

Tren port - chargement • d6ch•'"ll - - ~ 

Cbargemeol et dech.urement charbon 

Combuatlble - Cerburant - Hulle• 

Huile pour macbine : 200 k. • vaselioe: 
400 k. - huile rraiue : 200 k. 

Bois : 20-23 t. 

Dlvers 

Cerceaux pour caiuea: 600 kg. 
Articleı de peiııture : 22 lota 
Motopompe: l p. (aj ) 
Poeux pour automobilea et bicyclettea : 

150 P· 
Outilı et instrumentı de forf\!roo et de 

menuisier 
Plaques de ııignaux: 100 p. 
Compa5 completa: 20[} p. - decimebe dou· 

ble: 200 p. - regle: 10.) p. - relge1 d'in· 
ıenieur1: 100 p. - ruban en acier: IOO p. 
equerreı de 45 et 60 dea-re. : 4l10 p. -
mires: 200 p. - compu de foreatier : 
500 p. - vrilleı d'agraadiuemeot: 200 p. 
planometre: 60 p. 

Provıslons 

Viaode de moutou : 4-500 k. 
,, ,. boeuf: 3-400 k. 

Sucre: 200 300 k. 
F arine : 2tl0·300 k. 
Lentilles: 100·200 k. 
Oignonı: 200-300 k. 
Fromaıe blanc: 100-200 k. 
Snon : 100-200 k. 

Gre a ıri 

Publique 

Pli cacb. 

Gre a ırre 

Puhlique 

Publique 

" Gr~ a rre 
,, 

Publique 
Pli cach. 

Publique 
,, 
• ,, 
,, 

I it 

,, 

" 
B) Adjudications a la surenchere 

Boiı rhineux : 12,376 quint 
Boulon, ti11uı en colon et ıoie de. 
Sacs et bouteiUu 
Macbine radıo, chaudiere ete. 
Barilı uaaıes : 470 p. - bidoııa vidu de 

benzine: 527 P· 
Copeaux mince1 de noyer 
Bois de ebene, betre, ete. 
Automohlile uaage de 4 placeı et de 6 

cylindrea Mod. &28: 1 p. 

• 

Publique 

" ,, 
" 

Gre a rre 
Publique 

" 

1670 -

25595 o~ 

287 50 

690 -
521 -

1800 -
885 81 

92t -
25150 -

200 -
ıoo -
72 -
52 50 
36-
30 -

100-
20 -

200-

126-

1919 6.3 

22 -

:n 75 
39 {11 

135 __: 
67 -

69 30 
1R86 25 

15 -
7 50 
5 25 
4-
2 70 
2 25 
7 50 
6-

278 46 

9 83 
61 44 
15 -

Com. Ach. Miniat. Def. Nat. Ank. 10-3-39 1 l -

,, " 
ı ı-3-39 ıo -

Com. Ach. Comm. MU. İat. Fıodıkh 23-3-3':* ı 1 -

lere Expl. Cb. de fer Etat Haydarpafa 20-3-39 11 -

Com. Ach. Min Def Nat. Ank. I0-3-39 11 -

Dir. Ecole Normale Tbrac• a Alpullu 15-3-39 14 -

Com. Ach. Econ. Mooop. K.abatache 21-3-19 14 -
,, " 21-3-39 14 30 

Municip. Zona-uldak 24-3-39 16 -
Com.Ach.Comm . Geo.Surv.Douan.lıt. 9-3-39 J 1 -

Statioo Meteorologie Kütahya 

Dir Tr Pub. İçel 
Dir. G~n. For~tı Ank. 

Dir. Ecole Normale Tbrace a Alpullu 

" " ,, ,, 
.. " 
" " 
" " 
n " 
" 

Dir. Forat Çanak. 
Dir. Veoteı Douaneı ist. 

" " .. " 
Banque Agric. de Turquie Suc.Merıin 

24-3.J9 15 -

2'2-~·39 15 -
23-3-39 15 -

15 3-39 
15-3-39 
15-3-39 
15-3-39 
15-3-39 
15-3-39 
15-3-39 
15-3-39 

17-3-39 
20-3 39 
22-3-39 
2~-3-39 

14 -
14 -
14 -
14 -
l4 -
14 -
14 -
14 -

15 -

Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 22-J-39 14 -
Dir. Forets .\ok. 24-3-39 t• -
Com. Adjud. 2eme Exploit. Çh. Fer 20·3-39 15 -

Etat Ank • 

Müteahhitlerin 

Sah 7.8.939 

Hadde ıilia.iiri (Ask. Fabrikalar) No 945 ~ 
Şominomıın takozu. malus takımı , demir tra•er1, küçük yol ~ 

nmesi bulon vr: tirfon (D. D. Y.) No 947 
Diul elektrojen irupu (Edremit Beled.) No 005 
Süpilrır• YC üzüw ku biç tİnhisarlar U. Müd ) No 970 ~ 
Bıly11h yatak, c.111, varyor; v. ı. hırcfnnt malzemeai (O.O. Y.) N° 
H deme koğuşu inş. (İat. Nafıa Müd.) No 971 
Belediye binası kalorifer tesisat& (Afyon Beled.) No 972 
Palto (lı:mir Emniyet Müd.) No 97.~ 

Zeytııı tanesi, s.ııbun ve o.ıohud (İat. Komut.) No 97J 
Elbiıe ve fotin (Aok. Bded.) No 974 yı 

P.ımuk üretme çiftliği::ıin elektrik su ve ıhhi teaiuh (Malatya 
muk Üretme Çiftliii Mıld.) No 976 

Tomrui< nakli (Bursa Aıık.) No 981 
Kaldırım ioş. (Mersın Beled.) No 9S:! 
• Köknar ağacı (Sinop Orman Müd.) No 982 
Fasulye, pirinç ve makarna {Afyon Kor.) No 983 
Fıııulye ve oohud (Vize Tümen.) No. 985 
Boyu çul (lnhiaarlar U. Müd.) No 975 
K. fasulye (Diynrbnlıtır Lvz.) No 985 
Pirinç (İ.t. Komut.) No 986 
Vecize (Ank. Beled.) No. 974 

M e m e n t o d e s F o u r n Ls s e u r s 

Mardi 7.3.939 

Cyliodre de lamincric (Fabriquea Mllit.) No 94S 
Articleı pour voie etroıte, arret pour chemin~nıeut ete 

de fer Etat) No 947 
Groupe electrologene Dicıcl (Munic. Edremit) No 965 
Balaiı ete. (Dir. Gtn. Monop.) No 970 
Couasioet a bili~ et articlea de quiocaillerie (Chcminı de fer t 

No 9i0 
Conatr. dortolr ıubalteınu (Dir. Tru. Pub. lıt.) No 971 
loataU. chauffag• central bat Muoicipale (Municlp. Afyon) 
Paletot (Dir. Sur4'te lzmir) No 973 
Oliveıı, ınoo et pois chiche (Command. lıt.) No 973 
Chaunures et costum-=a (Municip. Aok.) No 974 
Afficheı (Municip. Ank.) No 974 
Inıtal. electrique eau et aanitaire a le ferme de coton (Dir. 

Cotoo Malatya) No 976 
Transport de madrier (Com. Acb. Milit. Brou11e) No 981 

, Couatr. pave (Municip. Mersin) No 982 
• Boiı.ı de aapin (Dir. F oreta Sinop) No 98'l 
Haricoll, rlı: et mııcaroniı (Corp. Armee Afyon) No 983 
Pois chiche et haricotı (Div. Vize) No 985 
jule blanche (Oir. Gen. Monopoleıı) No 985 
Haricots ıecs' (lot. Diyarbnkır) No 985 
Riz (Command. ht ) No 9);6 

3 üncü sayfadan devam 

Ankara Belediy~sioden : 

• 

Muha, Bedel Muvakk· D t 

Cinsi Mahallesi Ada Pıır::ıel Lira: kuru§ Ura: kuı;J 
Ah~ap hane Duatepe 285 13 -10 00 00 1ı 

" " 285 16 -10 00 00 
" " 285 33 50 00 3 1 ~ 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanelerin e~ 

arltırma suretiyle satılacaktır. İhalesi 17-3-939 cutııS g• 
saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin İmar .Müdürlüğünde ııı 
şekkil komisyona müracaatları. 

İstaubnl Komutanlığı Satınalma Komisyonvndaıs : 

Dt>fi tayyare taburunda mevcud bir tane sepetle ~f 
markalı nıotosiklet satılacaktır. Aleni miizayedeai 9 tııarl 
perşemhe günü saat ıö da yapılacaktır. Muhammen lc~fı~ 
40 liradır. Motosikleti mehallinde görebilirler. İstekliler•; 
liralık teminat maklıuzu veya mektublarile belli gtin ve . 
Fındıklarla Komutanlık Satınalma Komiıyonuna ge)mel•'

1
' 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri Direktörü: lımail Girit 
Basıldıtı yer : Merkez BasımeYİ Galata 


