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~-nı Bakır Madeninde Saf Bakır lstlhsall 
için Faaliyete Geçildi 

~•nı Tesısatln Senelik istihsal Kabillyetl 

-1 

~t a-10 Bin ton Saf Bakır 
1 •e leais.ıh şubat içinde ı Cevheri bakımıDdan klasik bir 
~~~an Ersrani bakır made- mevkii olı~aaı .il~ba~'.le dış piya-

'•f ba •rtl~n~eri yapılınakt~ salarda daıma ıyı m~şt~r.ıler bula: 
tff,,, kır ıstıhsıılı tecrübelerı cak o~nn. bu .. m~denıınız~n ~~~evı 
'd Y•lle neticelenmiş ve 500 bın lnaılız lıralık bır dovızle 
'ıi '. t.ın bir suretle f aaliyele memleketimizin ticaret muvaıenc-

t,111~~· sinde oynıyacaQ'ı rolün değeri ka-
il 

11"Yet idaresi allındn en dar iş hacmioi arenişlctmek sure

tt lt•iıat ve teçhizat ile iş- tile muhitinin ekonomik ve sosyal 
~ 1"t llıuva Hak olunan Ergn- kr.lkınmaınııda yapacağı tesirin de 

i ~ lbadeniııin kıın bir tarih- büyük bir ehemmiyeti vardır. Fil-
tt~ ')detınt ii Anadolu Ajar.· bııkika dördüncü umumi milfel-

\tltlde iörrnektedir. tişlık wmt .. kcsrnda halen faıılıyel-
llj ~'~•dır ki Ergani bakır te bulunan Gülemnn krom mndt

'-ı ~1 •tlttınek üz.ere yarı ıer- ninde altı yü.ı, Ergani bakır ma
~.~~'. Alınan srrupu elinde ve deninin de 1000 ile 1200 işçi~.e ~ş 
~. •ıı haz.ine ve itibarı Milli veımeğe başlamış olduğu gö.ıonu-

•ı tl' . . k b h . el inde bulunım bir arup ne getırılece olursa u e cmmı-
~.ll '" unıun:ıi harp içeriıinde yet daha ziyııde tebarüz edrr. 
G~ •lıaıtıııı ve bilihare bu Bugün başarılmış bulunan bu 
~~ılyon lira aermaydi bir büyük eserle Etibank Kıvanhan 

t,'1~ •~e inltılip eylemişti. madeninden ıonra bakır maden-
li 11"'Yet hükumetinin bir lerimizi faaliyete getirmek huıu
~·' Altnan ferdi elinde bu- sunda kendiııine tevdi edılmişolan 

k 1 
... l . d b . . d h . ~ trın alınmasına ve di- vazifeler en ırmı a a yerıae it~ 

a) UNA KASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

Akhisar Belediyesinden : 

1 - Belediyemizde mevcut şartnamesi dahilinde 10 ni· 
san 939 pazartesi günü saat 15 de ihale olunmak üzere bir 
sondaj işi kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Bedeli 
keşfi 7500 lira olan bu işin taliplerin kununun tarifi daire· 
sinde Akhisar Belediyesine miıracaatları ilin olunur. 

Devlet Basımevi Dirc:ktörlüğüııden : 

6497,54 lira keşif bedelli baıımeviıoiı. i~trotipi atölyesi inşaatı 
için kapalı zarfla yapılacak olan eksiltmeye 30 mart 1939 periembe 
günü istekli zuhur etmemiş olduğundan eksiltmenin l t nisan 1939 
salı günü saat ) 5 e bır.akıldığı. 

Muvakkat teminat 488 liradır. 
Şartname ve diğer Evı ak Basımevi İdare Komiıyoııu Ba,kaıı· 

lıi"ında görülebilir. 
İsteklilerin, en aı. 50v0 liralık bu i~e benzer iş yaptıtıııa dair, 

idarelerinden almıi oldukları vesikalara istinaden lstanbul V ılay(.
tinden alınmıv eh,iyet ve 939 yılıııa ait Ticaret Odası veaikalarm 1 

da Komiıyona tevdi etmeleri. • 

İzmir Helediyeıindeıı : 

1 - Hal santral binasıua ayrılan arsa içinde yapılacak it
rut <luvttrı baş uıülıendi~lıklcki kc~ıl ve şartnıırne::ıı \ eçhile a· 
Çlk e.ksıltmeyc kuııulınu~tur. Mulıaınıııeu bedeli 2083 lira 5 
kuruş ulap ıhalesi 1'1.4.9.19 Cuma güııü :ıaat 16 dadır. İştirak 
edecekler 156 Jira 25 kuruşluk teminat makbuzu ıio eneumene 
gelirler. 

Kayseri Encümeni Vilayetten : 

Yani yapılaıı İsmet lııönü okulu binasının bahçe duvar
ları keşıf mucibince eksıltmiye çıkarJlmışrır. 

Talibin tar·ı fır. dan }apılacnk ıeuzilat haddil!yık görüldüğü 
takdirde 13.4.939 perşenöe günü ihalesinin yapı)acatı ilAn o
lanur. 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 
Pazarlığn konulan iş: 11.3.939 da ihale edilmek ii:ı:ere 15 

giin münaka~aya konulnn ve talip zuhur etmediğinden 21. 3.939 
da ıhalc edilnıf'k üzere münakaea n1üddeti 10 giin uzatıldı&ı 
halde yine i tekli çıkmayan Şarkışla hükumet konağı tamiratı 
işi 22 3.939 dan itibaren bir ay pazarlığa bırakılmı§tır bu i~in 
keiil bedeli 500 liradır. 

Pazarlık 22.3.9.)9 dan 20.4.939 tarihine kadar hergün Na
ha MüdürlüI?Jinde komisyonu mahsusu huzuru ile yıpılacaktır. 

Talip} ·rin 75 lıra kaıi teminat vermeleri ve bu işi yapa
bileceklerine bir Vi1Ayc t makamından almış oldul.lsrı ehli~·et
nameyi gö ... termelt'ı i lilzııııdır. 

Talipler keşif ve buna bağlı diğer evrakı her gün Nafıa 
Müdüriüğünde görebilirlrr. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

İ&tanbul Belediyesinden: 

V ılfi) et Hıfz• sıııhha ln.Loratuarı için alınacak 24 kalem ll
lıiboratuar malzemesi 698 lira 20 kuruş tahmin bedelile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım Müdür· 
Hiğünde görüfrbiJir. Istckliferin 2490 sayılı vesika ve .sıı Jira S6 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektuhile birlikte 18.4.939 
Salı günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 2 - Gazi bulvarı kaııulizasyouuuun Ctimlıuriyel caddcıi 

kanalizns) onuna hağlaıımusı içın yaptıralacak 32 metre boydu 
kat alizasyon baş mülıendıslıkteki k<>-ı;if ve şaıtnaıne~i '<eçhıJe 
açık cksıltmeye korıulmııştıır, '.\1ulıaının ·n bed Ji 382 lira 5 Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. lt erle birlikte faibanka tiımış buluuuyor. Bunu 940 ıeneı.ı 

tİt~dar geçen müddet zar- sonlarına doğru Muğrul madeni
. te~'. llıuhtelif ubap ve a- ııio işleme=!, !,!!i~ edecektir. 
tcs,l n altında tam bir faa-

kuruş olup ihalebi l ·l.4 939 cuma günü 5aUl 16 <la hr. İştirak 
l'..l t ktrik kapsülü nlnıacaktır: Bak inhisarlar U. 

• edecekler 28 lira 6"' kuruşluk teuıiuat makLuL.iyle encümene 
J&nlarrna. 

Müd. i· 

tre11ı . . Ek . 
111 enuştı. onomı pro-

S t~ılanndan biri olarak 
' lllunduğu madeıılerimi

.:lllik hır tarzda iıletil· 

Ankara Borsası 
31-3-939 
ÇEKLER 

b lba birinci planda göz- Londra 
• 

14lt1ndu ·· h · t h- Ncvyork · ran cum unye u 
~ili büyük bir isabetle al• Pariı 
~u kararla, şirket hiue- Milir.o 

bil :~rıka tevdii ve suma- Cenevre 
'• ~R'erli auvet kaynağının Am&tcrdam 

tı,.;•ı 1 • 
~_....._... çın lüzumlu bir hadde Berlin 
-.,•onradır ki, madende Bıükıel 
-, İtle le faaliyete geçılebil- Atina 

-.. "1i t~e tesisatının siparişine Sofya 

ti.. ç.lıını Praf 
-.,.. b ıya başlaııi'ıç olan Madrit 
~--... ~ SJÜııe kadar geçen dev- Varşova 

-, ilt ~· arilzi metanetini yen· Budapeızte 
. · lı11ı tl .. B'"k il şar anoın muıaa- u reş 

b~ llıücadele etmek su· Belgrad 
latitil fen heyetleri olmak Y okoha ma 

tCSet. n .t.ıkniaiyenler ve işçi- Stokholm 

fi.93 
126.6750 

3.8550 
6.6625 

28.3975 
67.2325 
50.815 
21 3125 

1.0825 
1.56 

Tescil edilmemiş 
14.12 
23.90.?5 
~4.9675 
09050 
2.9075 

34.62 
30.56 
23.9025 'h ~dılderi, takdirle, kar- Moıkova 

~t t tter feragatli mesaiyle ESHAM ve TAHVİLA'f 
._6Cf.eıııat başlaoiıçta tayin l9.70 
'·ta det ıarfıııda, 939 şu- 1938 % 5 İkramiyeli 

46 
_ 

'ibte ~anı lanmış bulunuyordu % 5 1934 Hazine tahvi·li· 
~ .. _.~ıı iıtih1alata ba,landığı % 5 1933 Hazine tahvılı 94.-

.~ ------------------------\ ieçen müddet zarfında B 
~~.ı,,~'~u parti tecriib• edi- Paris orsası 
, kı~ r. bı~ halde olup olmadı- 3 l-3-939 
"l:l°"'t •eçıril111iş ve 21 mart• 
~ de tedricen artan bir Kapanı' fiatları şunlardır. 

..... tı •ıf bakır iılihsalille 
l~~ Burada vücude sıeti
~ ; •enevi utıhsal kapa
• '- te•. 10 bin ton saf ba

~~· ltit •ıaat zaruret hasıl ol-

Londra 
Nevyork 
Berlin 
Brüksel 
Amsterdaın ~~tı "lb ıörüldüfrÜ takdir-

•rttı,nı ~üz.de 20 ile 50 a- Roma 
•b l k Cenevıe ı ece bir kudret-

~ '-aaı "1,'aa b'trette faaliyete ıeç· 
~· -.i''• " afiıel eaerle m•
lt t, l•lir kaynaklarına 

~·:~ daha ilave edılmiı 

Kurşun 

Bakır 

Kalay 
:Altın 

Gümüş 

Çinko 

176,75 
37,75 3 4 

1516,50 
635,37 1 2 

2004 
198,90 
846,50 
14,6,10 1 2 

48 t 2-49 l 2 
215,2,6 

148,6 1/2 
19 15, 16 

13,19,4 1/2 

gelirler. 
• • * Şükrükaya bulvarıııuı Lozau ve Monırö meydauları a· 

ra~ıııduki yolun p ııkc l.Jii' l ariyl~ e::ıu~lı sun ue tam iri ba§mü- Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
henJi~lık lt,; ıı ..> l kuruş nmlrnbilirıcJc tedurik t: dılecek ketif ve 
şurlnaınesi veçhile kup.ılı zJrffo eksıltnıeye konulmusıtur. Ke· 
şit bl dcli oıı bin ikı yiiz yetmİ§ sekiz lira yetmiş beş kuruş o· 
lup ihalesi 2 L4.9J9 cuma giınü saat 17 dedir. 2190 E-ayılı ka
ııunuıı tarıfatı dubilıudc hazır!anmış teklıf mektupları ıhale gfi. 
nü azaıoi sı:ıat 16 ya kadar encümende ıiyasete veıilir. Mu
vakat temiuat b~cteli 770 lira 91 kuru~tur. 

İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 75912 lira 43 kuruş olan Floryada gazino 
binasının tevsi ve ikmali inşaatı l{apalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 17.4.939 pazartesi gilnü saat 15 de 
Daimi Encüın~nde yapılacaktır. lstiyenler keşif evrakile bu · 
na müteferri evrak1 380 kuruş mukabilinde fen işleri Mttdür· 
lüğünden alabilirler. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazıh 
vesikad.in başka bu iş için ihaleden en az 8 gün evvel fen 
işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası 
vesikası ile 5045 lira 62 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
meklubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 
yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul o
lunmaz. 

İzmir İnhisarlar Baş Müdürlüğünden 
Çamaltı tuzlasında yaptırılacak üç adet bekçi kultlbeai 

inşaatının ihalesi 10 gün uzatılmıştır. Keşif bedeli 586,77 
Muvakkat teminatı 44 liradır. İsteklilerin teminat paralarile 
6.4.939 perşembe günü saat 15 de Baş MüdUrlüğllmiizdeki 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

lzmir Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : 
Ziraat okulunda yeniden yapılacak tamirhane ve hangar 

yapısının 5990 lira 22 kuruş keşif oedeliyle ve 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan isleklilerin 2400 sayılı 
yasa hükümlerine göre hazırlıyakları teminatlariyle birlikte 
14 nisan 939 cuma günü saat 11 de Nafıa Müdlirlüğlindeki 
Komisyona baıvurmaları. 

Balıkesir Aıkeri Satınalma KomiıyoDundan : 

7000 çift yiln eldiven ile 10027 çift yün ,orap kapalı 
.zarfla eksiltmeye konulmuıtur. ihalesi 17.4.939 pazartui 
günü aaat 16 da Balıkesir Askeri Satınalma K. da yapıla· 
caktır. Çorap ve eldivenlerin umumi tutarı dokuz bin liradır. 
Çorapların ilk teminatı 528 ve eldivenlerinki 147 liradır. 
Çorap ve eldivenden yal01z birisine yapılacak teklifler ka· 
bul edilemez. Evsaf ve hususi ıartlar Ko. da görlilllr. lıte
klilerin ihaleden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
Balıkesirde Kor. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

• • • 
Çuha alınacaktır. Bak: lıt. Jandarma SAK. itlalarıaa. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Le-.azımı 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden ; 

Cinsi Miktarı Tahmini tutarı 

12 punto harf 150 Kg) 
.l6 ,, " 250 Kg.) 

800 lira 

Muv. teminat 
% 1,5 
60 lira 

Açık eksiltmesi 31.3.1939 günü saat 15 16 liasımevimiıde 
yapılacak olan crns ve miktarı yukarıda yazılı harfler içiu 
istekli zuhur etmediğinden açık eksiltmenin 12.4 1939 çarşamba 
günü saat 15 e bırakıldığı ilan olunur. 

• 

Müteferrik 
Akhisar Belediyesinden: 

Muhammen bedeli 5,000 lira olan Akhisar Belediyesi 
ıçın alınacak buz makinası kapalı ıarf usulile yapılan ek
ıiltmede yapılan teklifler Belediye ıeraitine uygun olmadı· 
ğından 27 nisan 939 perşembe gilnü saat 15 e kadu olan 
bir ay müddet içinde çıkaracak ve lAyiki hat fiat teklif 
edecek iıteklisine pazarlık suretiyle ihale olunacaj'ı ilin 
olunur. 



Cumartesi l Mtıoakua 'Gaır:ete.l 

u gün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cin•i Şekli Mubm. bed. Teminat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Dıvar inşaatı (temd ) 
Floryada gazino binaunın tevsi ve ikmali 

inş. (şart. 380 kr.) 
Dıvar inş. 

Gazi bulvarı kanalizasyon yap. : 32 m. 
Şükrü Kaya bulvarı parke taşlarile tamiri 

(şart. 51 kr.) 
Bekçi kulübesi inşaatı (temd.) 
Ziraat okulunda yap. tamirhane ve han

gar inş. 
Sıvas nümune hast. yeniden yap. çamaşır 

kurutma pavyonu ile diğer tamirat 
Şar1n~la hükumet konağı tamiri (temd.) 
Zıraat koulunda yap. at ahın yapısı 
Ziraat okulunda yap inekhane yapısı 
Kuşaklama Lanalın kaya çıkan kısmının 

hafriyatı 

Gülhane tatbikat mektebinde tadilat ve 
tamirat 

Kandilli kız liıeıindo tamirat (temd.) 

Kapalı z. 

Aç. eks. 
,, 

Kapalı z. 

Aç. elu. 

,, 

Paz. 
Aç. eks. 

,, 
,, 

,, 

75912 43 

2083 05 
382 05 

10178 75 

586 17 
5990 22 

2008 40 

500-
9925 68 
9427 61 
891 22 

2667 89 

2291 '89 

~IAçlar, Kllnlk ve lspençlyart al~t, Hastane Lev. 

5045 62 

156 25 
28 65 

770 91 

44-

150 48 

75 -

66 85 

201 -

172 -

Laboratuar malzemesi : 24 kalem Aç. ekı. 698 20 52 36 

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik kap&ül No. 8 : 1500000 ad. (şart. Kapah 7. 56300 -
282 kr.) 

Tavikli elektrik kapıülü No. 8: 10000 ad. Aç. eks. 950 -

Mensucat, Elblse, Kundura, Çamafır v.s. 

Yün eldiven : 7000 çift - yün çorap : Kapalı z. 
ıoo.a çift 

Arka çantası : 1368 adet Paz. Beh. 1 60 

Matbaa ~şler!..:_Kı~taslye Yazıhane_ Le_vazımı_ 

12 punto harf: 150 k. 16 punto harf : Aç. ekı. 800-
250 k. (temd.) 

Kereste, Tahta ve saire 

Karaağaçtan mamul kürek Hpı: 2000 ad. 
(temd.) 

Beh. O 12,50 

4222 50 

71 25 

528 ve 
147 -
472 -

60 -

Müracaat yeri 

Kayseri Vilayeti 
İst. Belediye•İ 

İzmir Belediye•i 
,, 
,, 

lzmir İnhisarlar Batmüd. 
lzmir Nafıa Müd. 

Sıvu Nümune Hatt. 

Sıvas Nafıa Müd. 
lzmir Nafı a Müd. 
. ,, ,, 
lzmir Lvz. SAK. 

İıt. Komut. SAK. Fındıklı 

Kandilli Kız Lise1i SAK. 

.. 

İat. Belediyesi 

İnhisarlar U. Müd. 

,, ., 

Balıkesir A•k. SAK. 

Jand. Gen. Komut. Ank. SAK. 

Devlet Basımevi Direk. 

Yozgat VilAyeti 

Çam kereıte : 39 m 3 2017 - 1~1 28 Kayıerl Tayyare Fabrikası SAK. 

Nakliyat Boşaltma- - Yükletme 

Gün Saat 

13-4-39 
17-4-39 15 -

14-4-39 16 -
14-4-39 16 -
21-4-39 17 -

6-439 15 -
14-4-39 11 -

10-4-39 15 -

20-4-39 a kadar 
14-4-39 11 -
14-4-39 11 -
14-4-39 15 -

17-4-39 14 -

10-4-39 11 -

18-4-39 ı • 30 

25-4-39 15 -

25-4-39 15 30 

17-4-39 16 -

3-4-39 10 -

12 4.39 15 -

6-4-39 14 -

7-4-39 19' -

Butday tahmil ve tahliyesi Toprak Mah•ulleri Ofisi Ank. Şubesi 22-4-39 - -

Müteferrik 

Sa11 fermejüp: 117400 ad. - perçin pu
lu: l0l400 ad. - kesme kanca: 24600 
ad. - köprüsüz ıürgü: 19600 ad -
perçin çivisi : 26793 ad. - perçin pu
lu : 18600 ad. 

Bulaşık yıkama makinesi : l ad. 
Su tesisatı malzemesi : 21 kalem 
Pirinç etiket : 31770 ad. 
Yangın ıöndürme levazımı : 13 kalem 
Yangın ileti ve eczası: 2 kalem 
Yaugın tulumbası: 5 kalem 
Yangın horlumu : 75 m. 
Kamyon 3 tonluk : 2 ad. 
Kamyon 6 toulok : l ad. 
Satış kamyonu 2 tonluk : 1 ad. 
Araba tamir m lıemesi : 8 çefit 
Yapı malzemesi: 4 çeşit 
Pulzometre tatdiye kazanı : 3 ad. 
Römorkör kiralanması 
Adi tapa : JODOO paket 
Tikim yağlı tapa: 500J paket 
Madeni av kovanı : 25 paket 
Dolma tüfek kapsülü : 400000 kutu (tart. 

J.19 kr.) 
Kovan kapsülü : 20000 kutu 
Kapalı kapsül : 20000 kutu 
Dinamit No. 6 : 500000 ad. 

,, No. 8 : HıOOOOO ad. 
Rövolver fişeogi (Muhtelif cinı ve miktar) 

290000 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Beyaz peynir ve kaşar peyniri 
Koyun eti (temd.) 

B) Müzayedeler 
Hurda saç ve demir 
ot 
Markoni marka radyo makinesi 

Paz. 

Aç. eks. 
,, 
n 

,, 
,, 
,, 

Paz. 
Aç. ekı. 

,, 
,, 

Paz. 
,, 

Kapalı z. 
Paz. 
Aç. ekı. 

,, 
,, 

Kapalı z. 

,, 
n 

Aç. eks. 
Kapalı z. 
Aç. ekı. 

Paz. 

Aç. art. 

n 

2626 24 

1200 -
4775 -

572 --
53.ı 42 

1096 70 
595 -
118 87 

4800 -
40W -
3100 -

6000 -
2805 -
755 -

1172 -
83-

25876 -

6313 -
9351 -
3650 -
8550 -
6a71 

.. 

2000 -
770 -

~94 - Tophane Lvz. SAK. 

go -
358 12 
42 90 
40 03 
82 25 
44 62 
8 91 

360 -
300 -
233 -

45<? -
ııo as 
56 63 

117 90 
6 23 

1940 70 

473 48 
716 33 
273 75 
641 25 
492 83 

f nhiıarlar U. Mild. 

,, " ,, ,, 

,, " ,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, . ,, 
,, ,, 

l.t. Komut. SAK. Fındıklı 

" " D. D. Y. Ank. Haydarpaf& 
lıt. P. T. T. Müd. 
İnhisarlar U. Müd. 

,, ,, 
,, " ,, ,, 

,, 

" ,, 
,, 
" 

,, 
,, 

" ,, 
,, 

300 - Tophane Ln. SAK. 
lzmir Emrazı Sariye Hastaneıi 

Trabzon Vakıflar Mücl. 
75 - Belediye Sular İdare•i 

ist. 5 inci İcra Galataıaray Kar
tısıoda Saitpaşa Pasajı 

6-4-39 14 -

18-4-39 14 -
18-4-39 l 4 30 
18-4-39 15 30 
21-4-39 14 -
21-4-39 14 30 
21-4-39 14 45 
21-4 39 15 -
21-4-39 15 30 
21-4-93 15 45 
21-4-39 16 30 

4-4-39 14 30 
7-4-39 10 -

16-5-39 15 30 
5-i-39 16 -

24-4-39 14 -
24-4-39 14 15 
24-4-39 14 30 
24-4-39 15 -

24-4-39 l 5 30 
~-4-39 16 -
25-4-39 14 -
25-4-39 14 30 
25-4-39 16 -

6439 14 30 
8-4-39 11 -

8-4-39 l t -
14-4-39 14 -
5-4-39 16 -

Makara ipliği ve kanaviçe alırta,•aktır: Bak 1 t. Jı 
SAK ilanlarına. 

• • • 
Ko,·an kapsulü, revolver fişcngi, dinamit, av k0"'ııı 

tapa, yangın söndürme levazımı, hortum, kamyoo, su 
malzemesi bulaşık yıkama makinesi ve pirinç etiket ah

0
' 

Bak İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Müteahhitlerin 

Pazartesi 3.4.939 

Çamaşır yıkama mkma ve ütüleme makioeleri 
No 968 

Siirdde yap. ıu tesisatı (Dahiliye Vek.) No g{)9 
Motör (lohisarlar U. Müd.) No 969 
Bina ve vagon camları (D. D. Y.) No 969 
Dizel lokomotifi (İnhisarlar U. Mild.) No 971 
Regülatöre aid knpnkları ioş. (Nafıa Vek) No 967 
Elektrık tesisatı (Babaeski Beled.) No 990 
Toz ve analio boy ları vernik ve üıtübeç (D. O. Y.) N.0 

Şoı;e tamiri ve dere tahkimatı (Trabzo1J - fran Tr•l111t 
Mıotaka Bnşmüd.) No 995 

Köprü inş. (Nafıa Vek. Samaun ıu İşleri Şuh ) No 996 
Elbiıc ve palto (Nııfıa Vek. lst Elektrik işleri Müd.) NO 
Freze makineaıle pulluk ve çapa makinesi (İıt. Zıra•t 

No 998 
Dolap (İoöoil Kız Li•e•i) No 998 
Sira (Nişantaşı Kız Orta Okulu) No 998 
Lastik malzeme (D. D. Y.) No 998 
Havagazı tesiıatı ( n ,, ) No 999 
'fah•il şubesi _binası İnf· (Aak. Valiliği) No 999 
Kimya aleti (lst. Gümrükleri Başmüd.) No 1000 
Pavyon iaş. (Erzurum A•k. SAK.) No 1000 
Hurdavat malzemesi (D. D. Y.) No 1008 
Elektrik teıisalı (Diyarbakır Beled.) No ICOI 
Polikliaik binaıu tevsii (İıt. Sıhhi Müe11eseler) No ıoOI 
Ko~uf inşaatı ( ?' ,, ,, ) No ıOOI 
Motör nakil ve moataji lltıbianrlar U. Mild.) No 1001 
Boya ve boy~ma malzemesi (Aak. Fııbrıkalar) No ıoot 
Vidala fotıo (Ist. Telefon Müd.) No 1001 
Eldıven, ceket v, •· (Ask. Fabrikalar) No 1001 ,

0 
Yatak ve yastık kılıfı (Orman Koruma Gen. Komut.) I"' 
Tü, k Kodek.sinin tabiye ve teclidi (İ.st. Sıhhi Müesseıel'' 
Bogaz taşı (lst. Beled ) No 1002 
Elektrik Hyıcı ta°!iri tBandırma Beled. Elek. işletene ld· 
Maydoz pamuğu \lst U!1iveuite5i A. E. K.) No J002 
Amortisör (Tükkuşu Gen. Direk.) No 1003 

tDevamı 4 üncü sayfada) 
,,,, 

!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ Mektep v astanele 
-------------------
--------------E de arayınız. • • 

11 
iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•' 

,, 

~ ·-·-· l) i~ DT~l"">OSt~ llJ. nlol ~ C 
- Ulfil -o M. İ B R A H i M B E R K l\~ 

~o.$ Türkiyenin en zeDgin çıf' 
___ ve en asri Diş Deposudut' 

Daimi bir sergiye malikti'' ~ 
İstanbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 

Sayın Müteahhitlerin dikkat naı:a1'11 

Teahhtit ettiğiniz inşaatın, yerli ve avrupa bil''1~1 
çeşitlerini ve malzemesini, en ucuz fiatl•' ~ ~ 
münasip şeraitle müessesemizden temin ed• 

Telefon iLK ASRI ~ ~ 
4 2 6 2 6 TÜRKİYE BOYA İMALATHANESİ zit,I' 

BENJAMEN DÔ SIYAVES 

Golata, Mumhane caddesi No. J36·14ı 



Mfiaakcsa <iazete:::S:.:.,i -------------------~~--------

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Mik. 
.......... 

ylıı ----------
ıe!'n söndürme 13 Kalem 
Y~ aıırnı 

i"ın aleti ve 
Y ecta., 2 

" 
~iın t 

uluınbaıı 5 
k~ liortumu 
'"llıYon 

,, 

,, 
,, 

75 Metre 
2 adet 3 
tonluk. 
1 adet 5,5 

s•lış k 6 tonluk 
anıyonu 1 adet 2 

I tonluk 

Muhammen be. 
Lira Krş . 
-------

534.42 

1096.70 

595.-
118.87 

4800.-

4000.-

3100.-

%7,5 teminatı Ekıiltme 

Lira Krş. şekli saatı 

----- ------
40.08 Açık eksiltme 14 

82.2b " " 
14,30 

44.62 
" " 

14,45 
8.91 Pazarlık 15 

360.- açık eksiltme 15,30 

300-
" " 

15,45 

233.- " " 
16,30 

Cinsi 

Adi tapa 
Takım yağlı tapa 
Madeni av kovanı 
Dolma tüfek kapsülü 
5,05 Kovan kapsülü 
Kapah kapsül 
Dinamit ,, No. 6 

" ",,8 
Elektrik ,, ,, 8 
Tavikli elektrik kap. No. 8 
Rövolver fişengi (muhtelif 

cins) ve miktarh 

Miktarı 

10.000 paket 

5.000 " 
25 " 

400.000 kutu 
20.000 ,, 
20.roo ,, 

500.000 adet 

1.000.000 " 
1 .500.000 ,, 

10.000 " 
200.000 " 

Muham. Muvak. 
Bed. Tem. Eksiltme 

Cif Türk Li. Türk. Li. Şekli tarihi saatı 
~~~~~~~~~~~~~~-

755 56.63 Açık 24.4.939 14.-
1572 117.90 " " ,, 14.15 

83 6.23 " ,, " 14.30 
25.876 1940.70 kapalı ,, ,, 15.-
6.313 .. 73.48 " ,, " 15.30 
9.351 716.33 " " " 16.-
3.650 273.75 Açık 25.4.939 14,-
8.550 641.25 kapalı ,, ,, 14.30 

56 300 4222.50 " " " 13.-
950 7 l.25 Açık ,, ,, 1 r;.30 

6.571 492.83 ,, ,, ,, Ut-

~ ga ........ Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 7 kalem malzeme hizalarm 
1J &terilen usullerle satın alınacaktır. 

~U .._Muhammen bedelleri, muvakkat 
ve 

teminatları, eksiltme saatleri hizalarında gösteri} .. 

I - Şartname, müfredat listesi ve numuneleri mucibince yukarda yazılı av malzemeai 
mevaddı infilakiye eksiltmeye konmuştur. 

t, 

~........ d ta~ıla Eksiltme 21 4.939 cuma günü Kabataşda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonun a 

II - Her birerlerinin muhammen bedelleri, teminat akçaları, ihale şekli tarih ve saati 
hizalarında gösterilmiştir. 

ly tektır. 
~Ilı .._Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden alınabileceği gibi kapalı aatıı 

III - Eksiltme Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyomında yapı· 
lacakbr. 

~nu planı da görülebilir. . . . . . . 
~ltıkı ~Yavşan tuzlası için alı~~cak ~amyon ~.ksıJt.mes.ıne ı~b~ak etm~k ıstey~nlerın ~a· 
itti lltıle karoseri şekli ve dahılı taksımatmı gosterır hır plan ıle benzm sarfıyatını gos-

IV - Dolma tüfeak kapıülleri ,artnamesi 149 kuru~ -ve 8 No. h elektrikli kapıll ıart
namesi 282 kuruş bedel mukabilinde ve diğerlerine ait şartnameler parasız olarak her gün 
adı geçen Şubeden ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

~t{ ~enni tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Tuz fen şubesine ver-
trı l ~ v ıtzımdır. 

~tlk l .._İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile 

V - Kapalı zarfla ihale edileceklerin kapalı fiat teklif mektuplarının her birerlerini 
eksiltme saatinden birer saat evveline kadar Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi· 
linde vermeleri lazımdır. 

6r ~ . l l . l'l.Omısyona ge mt' erı. (2172) 1-4 
VI - İsteklilerin teminat akçeleri ve kanuni vesikalarile birlikte Alım Komisyonuna 

gelmeleri ilin olunur. (2167) 1-4 

Miktarı 

• * • 
Muham. % 7,5 Eksilt. Saatı IV- Şartnameler hergün sözli geçen Şubeden alı-

1 
B. teminat şekli ' nabilir. 

Lira L. kr. 1 V- Şartnamenin 7 inci maddesi mucibince talihlerin j 
& •k --- --- --

1 
tanzim edecekleri plAn ve fotoğrafiler mUııakasa gUnttn-

1 
Ul 50oo kg. ı adet Sif 750 56 25 pazarlık 14 den üç gün evveline kadar Cibali nakliyat Şubemize ver-

Haydarpaşa ı meleri lAzımdır. 
200() ,, 2 adet VI- Eksiltmeye iştirak edecekler yüzde 7,5 güvenme 

~ 

IOOo ,, 1 ,, Sif 5000 ~75 - açık eks. 14,30 parası malcbuz veya banka teminat mektubunu havi mti-

' I......, İstan~ul . . . 1 hürlü teklif ,ektublarm~ ihale ~aatinden. bir s_aat evveline 
~-~n Şartnamelerı mucıbınce yukarda mıktarları yazılı kadar saat 14 de mezkur Komısyon Başkanlıgına makbuz 

111Ier hizalarmda gösteriJen usullerJe satın alınacaktır. mukabilinde vermeleri lazımdır. \965) 4-4 
'ıltl!ı ...... Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek- 1 • • • 

U 8aatleri hizalarında gösterilmiştir. Cinsi Miktarı Muham. Muvak. 
b~t. d.._ Eksiltme 4.4.939 tarihine rastlıyan salı günü Ka- bedeJi teminatı 
)alluş a levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis- Lira K. Lira K. 
~a yapılacaktır. --- --- -- --- ---

tf ·~Ol .._ Şartnameler hergün sözü geç.en Şuheden para~ Toz pompası 300 ac!et 1101,- 82,57 Açık eksiltme 14,-
Vrak alınabilir. Amelesoyun· 12 ,, 302,40 22,68 ,, ,, 14,30 

( tt~t ....... 5000 kg. hk baskülün mlinakasasına iştirak ede- ma dolabı 
1~ btıiıır 7 gi.in evveline kadar fiatsıı: tekliflerini Tuz Fen Şu- ı _Resim, şartname ve nllmuneleri mucibince yukar-

lı!e~ k Ve 1000,2000 kg. lık baskül müııakasasına iştirak da cin$ ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı 
~Uak· ltr de fiatsız tekliflerini bir hafta evveline kadar ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş : Şişli çocuk hastahanesi birinci pav· 
yonu tamiri işi. 

Keşif bedeli . . . : 1498 lira 73 kuruf. 
Muvakkat garanti .. : 11.i liradır. 

Şişli çocuk hastahanesi birinci pavyonunun tamirat işi açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 7.4.939 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda Slhhat 
ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında Kurulu Komisyonda ya· 
yapılacaktır. 

İsteklıler tartnaıne, proje ve buna batlı diğer enalu bergün 
Komisyonda görebilirler. istekliler cari seneye ait Ticaret Odası 
vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve bu işe yeter 
muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte eksilt· 
me torih 'ndeıı 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden almış oldukları 
ve bu işe benzer en az. 1000 liralık iş yaptıklarına dair ehliyet ve· 
sikalariyle birlikte b~lli gün ve saatte Komiıyona gelmeleri. 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan : 

(1944) 

~b\ltrat fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin il_ Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ve ekıiltme 
litıu 'k l l l"' d Mikdarı ve cinsi '1 nıutazammm vesı a a ma arı uzım ır. saatleri hizalarında gösterilmiştir. . 

~lıtıi l.._ Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günü ka- 111 _ Eksiltme 5.4.93.9 tarihine rastlıyan çarşamba gönö 

Tahmin 
bedeli 
Li Ku. 

İlk te 
minatı 

Li Ku. 

ihale gQnü ve saati 

tle ~esaikle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gel- Kabataşta Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Altı milyon metre kurşu· 
rı İ(.t ( l 704) 4 4 ni ve yedi milyon metre 2724 80 an olunur. - Komisyonunda yapılacaktır. 20t 36 

6 4 939 Pertembe 
ıaat: 10 da 
Açık eksiltme. beyaz makara ipliği. 

l • * • iV - Şartname. resim, keşifnameler her gün sözü geçen İki bin yüz metre silindir-
~ll:ı t ....._ İdaremizin Cibali Fabrikası garajı önündeki rıh- Şubeden parasız alınabileceği gibi toz pompası li kanaviçe 

6 4 939 Perşembe 
ıaat: 11 de. 336 00 25 20 

'lılite ahkirnatı işi şartname ve planı mucibince pazarlık u- nümunesi de görülebi1ir. 
. 11eksiltmeye konulmuştur. . V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 1,5 On metre klrmm ve on 
1t'd . - Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat temınatı 37 4,80 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. metre mavi Çuha. 85 ()0 

421 ()() 

6 38 

31 ~ 

Açık ekıiltme. 

1 lt, ( 18991 3-4 
i b ııı • 

'le d - Pazarlık 6.IV.939 perıembe günü ıaat 14 de Ka- • * 
· ~lıttı' ~ levazım ve Mubayaat Şubesi Mödöriyetindeki Cin~i ~liktarı Muh H. % 7,5 f f'. ek•:iltme 
• f\t Ol!ıisyonunda yapılacaktır. lira krf. 

~tı~ab·-:- Şartname ve pilanlar her gün 25 kuruş bedel ----- --- - -
12
-
00

.=--
Jirn krş şt>kli saat ı 

---- ------
'1 1lınde yukarda sözü geçen Şubeden alınabilir. Bulaşık )ıka 1 ndet 

t, % 
7 

....... isteklilerin eksiltme için tayin ed~len gün ve saa~· ma mnkimısı 
90- Açık 14 

,3 güvenme paralarile mezkur Komısyooa gelmelerı. Su tesisatı mal- 21 kalem 4775.- 358.12 ,, 14,30 
(3002) 2-4 ıemesı 

ljc 

• • 
~i Muham. B. MuYak. T. Eksiltme 
~illa; Miktarı Lira L. Kr. Şekli Saab 

ı 2 adet 10650 798 75 kapalı zarf 15 
~'ıtıe;-- idaremizin (2 ve 8) numaralı tekneleri için şart
'ktı tnucibince 2 adet motör kapalı zarfla satın ah

i ır. 

~~ •a~ Eksiltme 3,4,939 tarihine rastlayan pazartesi gü-
1 ~l 15 te Kabataşta Levazım ve MYbayaat Şubesinde-

•ı.ı l( 
t tıı onıisyonunda yapılacaktır. . . .. 

~lı.h- ....... GUmrük ve montaj bedellen dahıl olmak uzere 
~lıtı11~~tn bedeli ve muvakkat teminatı yukarıda ya· 

Pirinç etiket 31.770 ad. 572.- 42.90 ,, 15,30 
l - D ğiştirilen ~nrtnanıesi ımıcihince ve şeraiti sahıka 

dairesiede (I) ad<'t hıılaşık yıkama makinasile yukarda cins ve 
miktarı ynzılı (2) kalem malzeme hizalarında gö terilen usullerle 
ebiltmeye konmu~tur. 

il - Muhammen hedcJleri, muvakkat teminatları ve ek
siltmr. ~aatleri hizalarında göst~rilmi~tir. 

Ill - Eksiltme 18.4.939 salı giinü Kal"ıataşta Levazım 
,.e Muhnyaat Şubesindeki AJım Kornisvonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname 'e listeler her gün sözü gPçen Şubeden 
ıı lınabilecı:>ği gibi etiket nümuneleri de görülebilir. 

V - lstt'klılerin eksiltme için tayin edilen gün ve sast
tlerde kanuni vesnik ile birlikte mezkur Konıh:yona gelmeleri 
ilan olunur. (2166) 1-4 

- 27 Mart 939 Pazartesi günü yapılan açık eluiltmelerine is· 
tekli gelıniyon cinsi, mikdorı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yuka· 
rıda yazılı 5 kalem dikim malzemesinin eksiltmeleri on gün uzatıl
mış olduğundan cinslerine göre hizalarında yazılı tarih, gün ve sa· 
atlerde İstanbul Gedikpaşa jandarma Satınalma Komisyonunda iki 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler:e nümuneler ve evsaf her gün adı geçea Ko
misyonda görülebilir veya şartname bedelıiz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanunun şartlannı haiz isteklilerin vesika ve 
ilk teminatlariyle yazılı gün ve saatlerde Komisyonda bulunmaları. 

(2096) 

Cağaloğlu Erkek Ortaokolu Satınalma 
Komisyonundan : 

7.4.939 cuma günü saat 15 ~e lat. Beyoğlu iılikl&l cadduinde 
349 numaralı binada Liseler Mubasebecilitiode toplanaa okul Ko
misyoDunda 2180 lira 40 kurutluk keşif bedelli okulumuz tamiratı 
açık eksiltmeye konmuştur. Bu tşe ait aarlname ve Nafıa şeraiti 
okulda görülür. 

İlk t~minal 164 lira olup eksiltmeye i9tirak edecekleria en ez 
1000 liralık bu ite benzer it yaptıklarına dair eksiltme 2üntladen 
8 gün evvel İltanbul Vilayetinden ahnmıf ehliyet ve 1939 yılı Ti· 
enet odası vesikalarile btlli ıün n saatte teminat malırbuzile Ko· 
misyoaa gelmeleri. (1919) 3-4 
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Tableau Synoptique dea Adjadications Ouvertes Aujourd'hui 
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Objet de l'adjudication Mode Prix Oaution. 
d'adjudicat. eatimatif pro•l10ire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier dea Cbargea Jours Heures 

-----·~----~----~--~~~------~~--------------~--------·· ------·----------------~--------------
A) Adjudications au Rabais 

... ........ -~ -- -------
Conatructlons - R6par tlona - Trav, PubHcs-Matwlel da Conah"uctlon-Qartographle - -- - - -- _. -- .. 
Conıtr. mur (ej.) 
Act.hement conatr. bat. uıino ll Florya 

(Cab. eh. P. 380) 
Coostr. mur 
Tray, caoeliaatioa a.a bo11levard Gazi: 

32 m. 
Rep. pav6 boulevard ŞükrO Kaya (Caia. 

cb. P. 51) 
Conatr. guerite pour gardieoa l la aaline 

Çamaltı (aj.) 
Coutr. hangar et aletier i la bit. ho· 

le agricole 
Constr. vacberie a la bit. hole •K"rico!e 
Conı.tr. ecurie ala ,, ,, ,, 
Trav. eoleYeınent roeher du •anal d'ec.

cerclemeot 
Con•lr. pavilloa pour aechage de linge 

et autre rep. a l'bôpital modele 

Pli cach. 

,, 

Pli each. 

Publique 

,, 
n 

n 

,, 

75912 43 

20S3 05 
382 os 

10178 7i 

586 77 

5990 22 

9427 61 
9925 68 
891 22 

20Ci6 40 

5045 62 

116 2S 
26 65 

770 91 

44 -

ı:;o 48 

Vil. Kayaeri 
Com. Perm. Munleip. İıt. 

Municip. lzmir 

" " 

Dir. Principale Monop. lzmir 

Dir. Trav. Pnb. lzrnir 

n " ,, ,, 
Com. Ach. lot. lsınir 

Hôpital Modele Sivas 

13-4-39 
17-4-39 15 -

14-4-39 16 -
14-4-39 16 -

21-4-39 16 -

a-4-a9 ıs -

14-4-39 11 

14-4-39 11 
14-4-39 1 l 
14-4-39 15 -

10-4-39 15 -

R'p konak gouvernemcotal Şarkıtla Gre a gre 500 -
2667 89 

75 
201 -

Dır. Trav. Pub. Sivaı juıqu 'au 20-4-39 
Com Aeb. Comm. Milit. İil Fındıkh 17-4-39 14 -Modif. et repnr. a ecole Applicalionı Poblique 

Gül hane 
Repar. au Lycee J. Fıllea Kandilli (aj.) 2291 89 ın - Com.Acb.LyceeJ. Fille. Kaadllli I0-4-39 11 -

Prodult• Chlmiques et Pharmeceutlqu a-ln•trum nts Sanltalrea-Fournltur pour Hopltaux. 
~---· ---..- - ~---

Articles de lnboratoire : 24 lota Publique 698 20 52 36 Com. Perm. Muaicip. iıt. 18-4-39 14 30 

Electrlclt6·0az-Chauffag Cantral (inat llatlon et Mat6rlel) 

Capaulea electriquea No. 8 : 1.500.000 p. Pli cach. 56300 - 4222 50 Com. Aeh. i.eon. Moaep. Kabatache 25-4-39 15 -
(C h. eh. P. 282) 

Capıulea elietriquea No. 8 : 10000 p. Publique 950 -

Hablllemant - Chauseur s - Tlnua - Culra 

Havreaac : 1368 p. 
Gaotı en laine : 700J pairea • chaua1ettes 

en laine : 19027 pairea 

Gre iı gre la p. 1 60 
Pli cacb. 

Travaux d'imprlmarle - Papoterle 

Caraet~rc:a d'imprimerie de 12 pointa: Publique 800 -
150 k. • id. de 16 pointı : 250 k. (aj.) 

Bole do Conatructlon, Planch a Poteaux ete. 

Manche pour pelle en bola d 'orme: 
2000 p. (aj.) 

Bois de 1apin : 3g m3 

Tranaport - chargemant • d6chargement -- --..-,,_. --- - -
Chargement et dechargemeot ble 

Dlvar 

Ferme • jupe: 117400p. • orochet 24600 p. 
rivetııı : 26793 p. - boulona : 8600 p. ete. 

Machioe a laver la vai elle : 1 p. 
Mııterid pour inıtall e u : 21 lots 
Etiquettee eo lnit?a: 31770 p. 
Materiel pour extloction d'iocendie: 3 lota 
lnatrumenta et matiere ,, ~lota 
Pompe a ioceodie : 5 lota 
Tıompe pour incendie : 75 m. 
Camionı de 3 t. : 2 p. 

,, ,, 6 t : 1 P· 
,, " venle de 2 t. : l p. 

Bouchon• ordinairea : 10000 paqueta 
,, huileux : 5000 paqueta 

Douilleı en metal pour chaue : 2~ paqueb 
Capaulea chariee& pour fuıil : 400000 

boitea (Cab. cb. P. 149) 
Capıules pour douillea : 20000 bottea 

,, fermecı : 20UOO boltea 
Dynamile No. 6 : 500000 p. · 

,, No. B: ıooocoo p. 
Cartoucheı de revolver : 290000 p. 
Materiel pour r~par. voiture : 8 l lta 

,, de conıtruction : 4 lots 
Cbaudiere auxiliaire de pulıometre : 3 p. 

Location remorqueur 

Provlalona 

Gri it rr6 

Publique 

» 
,, 
• 
n 

,, 
Gre a gre 
Poblique 

,, 
,, 
,, 
n 
,, 

Pli cacb. 

,, 

Publique 
Pli cacb. 
Publique 
Gr6 a gre 

n 
Pli cach. 

la p. O 12,50 

2017 -

2626 24 

1200 -
4775 -
572 -
53t 42 

1096 70 
59j -
t 18 87 

480n -
4000 -
3100 -
75~ -

1577 -
83 -

25876 -

6313 -
9351 -
3650 -
8500 -
6571 -

6000 -

2805 -

Fromaaıe blaac et kacher Gr6 a rr6 2000 -

71 25 ,, ,, 

472 - Com.Ach Comm.G,n.Gend.Ank. 
528 - Com. Ach. Mil. Balakeair 

et 147 -

60 - Dır. lmprimerie Etat 

V\l. Yozgat 

21-4-3Q 15 30 

34-39 10 -
17-4-39 16 -

12-4-39 15 -

6-4-39 14 -

151 28 Com. Ach. F abriqut Aviation Kayseri 7-t-39 14 -

394 -

90 -
358 12 
42 90 
40 08 
83 25 
44 62 
8 91 

360-
300 -
231 -
56 63 

117 96 
6 23 

1940 70 

473 48 
716 33 
273 75 
641 25 
492 83 

450 -

210 38 

Office C4realea Suc. Ank. 

Com. Acla. Int. Tophane 

Com. Acı. icon. Moaop. Kabatacbe 
,, n 
,, ,, 
» " ,, " 
" " ,, ,, 
,, 

" ,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, • ,, 
,, ,, 

,, ,, 
n ,, 
,, 

" 
" 

,, 
" n 

Com. Aeh. Comm. Milit. Fındıklı . ,, 
Adm. G,n, Ch. Fer Etat Ank. 

Bur. Exp. Haydarpafa 
Dir. P.T.T. İıt. 

300 - Com. Acb. lnt. Topbaa6 

22-4-39 - -

6·1·39 14 -

18-4-39 14 -
18-4-aa t4 ao 
18-4-39 1~ 30 
21-4-39 14 -
21+39 14 ao 
21-4-39 14 45 

21-4-39 15 -
21-4-39 15 30 
21-4-39 15 45 
21-4-39 16 30 
24-4-39 14 -
24-4-39 14 15 
U-4-39 14 30 
24-4-39 15 -

24-4-39 15 30 
24-439 16 -
25-4-39 14 -
25-4-39 14 30 
~5-4-39 16 -
44~ 14 30 
6-4-39 10 -

16-5-39 15 30 

5-4-39 16 -

6439 14 -

(2 inci sayfeden devam) 
Pirinç (Çorlu Kor) No 1001 
• Bina ankazları (Silivri l\1almild.) No 1004 
Ka,ar peyniri (Aok. Lvz,) No 1005 
Çocuk bahçeai inş (iıt. Beled.) No 1006 ., ~ 
• Çam tomruğu (Devlet Ormt'a ftletınesi Karabük Re'' 

~1~ -
• Meşe oduau ve kömürü (Yozgat Or an Şefliği) No 1 ı07 
Mu,amba norine hnritn tersimi (Menemen Be!ed ) No I( 
Elektrik kııbloıu (Mııstnfa Kemalpaşa Belcd.) No t009 
Kız oğretmen okulu binası tamiri (İst Kız Oğretıııell 

No 1011 
• Mühür kurşunu (Tophnnc Lvz.) No IOl 1 
* Yaprak tütün (Siı op inhisarını Müd.) No lOll 
Yataklık aaman (Tophane Lvz.) No lO I l 
• Hurda malzeme (Konya Beled.) No IO l I 
Parke lntı (fauuı Bcled.) No 1011 ı 
• Teneke, ipekli kumaş v. • · (Samsun Gümrük Müd.) ,Nı 
Elektrik malzemesi (lst. Komut.) No 1012 
Pamuk çorap ipliği (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) r:o 
Pendik içme auyu projesi (Pendik Belcd.) No 1013 
Yulaf (izmir Lvz.) No 1013 
Çay (Ankara L\ z.) No 1013 

Memento des 

Luudi 3.4.939 

Machlnea leısivcuse, i presser et a repnsaer (lot. 
loıtall. eau iı Siird (Minist. lr.terieur) No 969 
Moteur (Oir. Gen. Monop.) No 969 
Vitrcs pour batiseeı et vaa-onı (Ch. Fer Etat) No 969 
Lokomotives Diesel (Dir. Gen. Monop.) No 971 9151 
Constr. couvcrclea regulat•urıı (Minist. 'frav. Pub.) N° 
lnıtall. electrique (Municip. Babaeski) 990 ı 
Peinture en poudre, ııniline, venıis et cerusea (Ch. fer f:t~ 
Repar. chasde et rcnforcement rivicre (Dir. PriocİP· 

route transit Trabzon - Iran) No 995 rP ~ 
Conıtr. pont en beton arme (Miniat. Trav. Pub. Aff. ti ıı 

aun) No 99fj b' 
Habita et pnletots (Dir. Gen Electricite lst.) No 998 ~ ~t 
Machine a fraiser, charrue et eioches tEcoles Agric lst.) Q 
Armoir (Lyc6e Jeunes Fılle.s lnönü) No 998 
Banca (Ecole Second. J. Fillu Nişantad No 998 
Articlu en caoutcbouc (Ch. r~er Etat) No 998 
Install. gu ıi oir ( ,, ,, ,, ) No 999 
Conatr. bitine Bur Fi11a (Vil. Ank.) No 999 cfJ 
lnıtruments de chimie (Dir. Princip. Douanea Ist.) No l 
Constr. pavillon (Com. Ach. Mil. Erzurum) No ıOoo 
Articles quincaillerie (Ch. Fer Etat) No 1001 
Inatall. electr. \Municip. Diyarbakır) No 1001 
Agrandiaument batiase policliolque (Etnbl. Hygiene ]it.) 
Cooatr. dortoir ( ,, ,, " )(( 
Transport et moolage motcur (Dir. Gen. Monop.) No 1 

Peintur et materiel (Fab. Mıl.) No IOOI 
Boltioea (Dir. Telephoneıı lst.) No 1001 
Ganla, jöquettea ete. (Fab. MıJ.) No IOOI 
Houaaeıı pour matelas et cous in• (Commaod. Gen. Pt0 

rets) No IOOI ~ 
lmpression et re iure Codex Turc (Etabl Hygi~ne lıt.) 
Picrrea de Bospborc ('\tuoicip. lst.) No 1002 
Repar. compteurs clectr. (Adm. Exp. Electr. MunicİP' 

No I002 
Coton de Maydos (Com. Adj. Univeraıle lat.) No ıOOi 
Amorli&s .. ur (Dir. G6n. Türkkuşu) No 1003 
Riz (Corpı Armee Çorlu) No IU(l4 
• Decombreı biitisse (Dir. Fisc Silivri) No 1004 
Fromage k cher (lot. Ank.) No 1005 
Conıtr jardin pour enfantı (Munioip . lst) No 1C06 ı 
• Troncı de sapin (Cbef Revire Karabük Expl. Foret f:t'ı 
* Bois et charbon de hois de ebene (Cbcf Foret Yod',

1 

Druscment oarte sur toile ciı~c (Muoicip. Menemen) ~; 
Cable lectrıque (Muoicip. Mustafa Kemalpaşa) No ıO • 
Repar. biti•ııe ecole normale J. Fillea (Ecole Normal• J 

No \011 
• Plombe iı. cacheter (lnt. Tophane) No JOJ l 
• Tabac en feuille (Dir. Monop. Samsun) No 1011 
Paille ponr malelas (lnt. Tophane) No IOl l 
• Articles camelotu (Munıclp. Konya) No 1011 
Pierres parquets (Municip. Tar.suı) No 1011 
• Bidons de benzine (Dir. Douaneı Samaun) No 1012 
Materiel elcclr. (Cornmaad. Mil. lst.) No 1012 V 
fil en cotou pour chauuettu (Command. G~n. Sur"' 

No 1012 
Projct pour adducton d'eau (Municip. Pendik) 
Avoine (Iot. lzmir) No l 013 
Th6 (Iot . Ankara) No 1013 

imtiyaz aabibi ve yaı.ı itleri Direktörü : ı.a:oail V 
Basıldıtı yer : Merkez Baıımni Galat• 


