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MEMLE ET 
H BERLERi 

~,~er ihtimale arşı 
:~t Yazhk Mahsullerimizi 

rtırmalıyız 

a) MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Kütahya Viliyetinden : 

~·hsalatımizı azami nisbete ulaştırmak za
~atıını yaşıyoruz. Fevkalade zamanlar için 
al>ılacak hazırlıklar yurdun gıda bakı
tttından her türlü ihtiyaçlarını temin 
edeceği gibi dostlarımıza iktisadi mua-

Pamukların Cinslerine 
Göre Ekilecekleri Yer

ler Teshil Olundu 

murlan ile tamamen zail olmuş 

ve müstahsilin yüzü gülmüştür. 
Diğer mıotakalarda da ilkba

har yağmurları devam etmekte ol
duğundan kışlık ekinlerin inkitafı 
artmışbr. 

Gedizde yaptırılacak kaymakam evi inşaatı ı.S.939 sah 
günü saat 15 de ihale edilmek üzre açık eksiltmeye konul
mu~tur. 

venet gayesile yapılmış anlaşmalar 
için de kıymetli neticeler verebilir. 

* * * 
~-. ;•er vaziyeti siyasiye her gün 

~.tiıtirip gidiyor. Günün bi-
•olÜ k .. b n ve mantı an muvaze-

ftı~~t.ılurda, aklı &elim, hüküm 
•t•~ni infu edebilecek kud
~İt • llvvetini gayıp ederse ye
ltıqık~isadi sanılmanın umumi 
~'rİtbı~ ıeaksiyonlanna şahit 
~ l ı. lktiaad hayahnın en kuv
~~lbe}j sükunet ve istikrar 
~ kurulmuştur. 
il il« i ı esas sarsıldıAı gün, mil· 
I~ hlltün varlıkları endişe ile 
~ tnıı olacakhr. 
:~leketler arasındaki kom· 

11~ 11
• lXlilletler arasındaki ah-

~ ~eya dostluğun böyle bir 
,~rı devamı müddetince hiç 

kli kıymeti olamaz Hiç 
ita taıdi ailevi kütlesinin dı-

bi lacak olanlan düşünebile-
t ~ • 

~t a:ııyette bulunamaz. Her 
' 11 lldini dütünecek, her kes 
\ ~da ibtiyaçlanm temin et· 
til~lll~acaktır. 

~İtika, böyle fevkalade za
ltdb~Çin hükumetlerin alacakla
•· ırlerle milletin yaıayışını 
~· lllrtlar altında tanzim et
llb~ tabii ise de; bu intizamı 

1
11 

.•lınck için o memlekette 
llıi~hliyaçlarrnı karşılayabile
Rtl~•rda mahsul bulunması 
t.~ 1~· Mevcudu, umumi nu· 
İlı ~•ll:ı ederken, halkın tabii 
~ lıyacını düşünmek ve tak-

~. ~na röre yapmak bir zaru· 
\ti . •da maddelerinin içinde 

~ \,"C 111 tamamlayan, vücut faa
l ı:'14,j ~ınıağ faaliyetine yarayan 

t trı ve bilhassa enerji bu
lıittirebilen yeyecekleri ibti-

~ \.ı't~·~~tind~ ~azır bulundura
~' Çın hıç bır fırsati kaçır

/ ~~ f iıtihzaratta bulunmanın 
~ı~· 'Ydaları olacaktır. 
l~lb gibi, fazla ekmek sarfe-

~ • Yalnız ekmekle beslenme
~.- '-ıGınkün olabilir. Ancak, 
~ • ekmeğin vereceii e
~ )' teYvaliyet belki hali ha-

\ 
<ili-ili vGcüd ve dımağ faali
,, •!>eten az ve iıtirabat im-
\~ . tllevcad buluaduğu za 
~~ti bçi~ • kAfi gelei>ilirse de ; 
~b arıcınde buıul bulacak 

•h4 vaziyetlerde vücildün 
~ '-tuar altında bulundurula

>'1 l'eı ona göre beslenmesi 
'-ı~•t ekmek kifi detildir, 

"ıt '*tebammil, çok kanaatkAr 
tak ve mezahime tebam· 

~~ olan Türk halkı için kuru 'u 'lXletin bile kifafı nefa için 
~ bt17Gktür. Fakat bu kifa-

1 d,1~~1t Türk ruhunun ülviye
~~" 1 

olabilir. Y ok1a, sıhhati 
~~tti ve bilhassa bor türlü 

"' auıkavımeti artbramaı. 

Yurdumuzun umumi istihsalabnı 
arttırdığımız takdirde miJletin her 
ferdini refahla geçindirmek imkan
ları elde edilmiş olur. Bu sene 
memleketimizde ekiliş vaziyeti ge
çen seneden fazladır. Mahsulatın 

inkişaf vaziyeti de iyi dir. ilk ba
har yağmurları büyük umidlere 
yol açabilir. Eğer tabii bir arıza 

olmazsa yurdun bu seneki hubu· 
bat istibsalib geçen seneden yüz· 
de 25,30 nisbetinde fazla olacak· 
tır. Esa1en memleketin bu günkü 
hububat durumu atuatosa kadar 
müreHehen kifayet edecek mik
tarda i&toklanmışdır. Haziranın ni· 
hayetinden itibaren zaten ye
ni mahsulün idraki bşlamış ola
cağına göre ; hububat bakımın
dan milletin bütün ihtiyaçlarına 

kifayet edebilecek kadar buğday, 
çavdar ve hayvanat için de arpa 
ile yu lafımız olacaktır. Yalnız, 
son siyasi hadi•elerin doğurabil

mesi ihtimali olan fevkalade vazi
yetlerin dünya iktisadi hayatında 

uyandıracağı endişe ve yıpratıcı, 
sanıcı tesirlerinden Türkiyenin mü· 
teessir olmaması için yazlık istih
aalatımızı artttrmak çarelerine şim-
diden tevessül edilmek lazım ge
lir. Bu itibarla yazlık mıı.hsulat i· 
çin geceli gündü.ılü çalışarak 
mevıım geçmeden tarlaları hazır

lamak ve yine zamanını ve toprağın 
tavını kaçırmadan yaıı;hk mahı ul-
leıi geniş ölçüde yetiştirmeğe sa
vaşmak bir zarurettir. Mesela : 
Bu yaz her ne pahasına oluna 
olsun geçen seneden 2-5 misli faz-
la mısır, pirine, fasulya, merci· 
mek, patates gıbi kuru sebzeler-
le yazlık yaş sebzeleri yetiştirmek 
için tertibat alınacak olursa ; ge-
lecek kışa kadar bol sebze ve ge
lecek mahsul zamanıoa kadar da 
bol kuru ve taneli sebzeler ve ka
radeııiz mıotakası halkının buğ

daydan fa;z.la sarf ve iıtihlak ey
ledikleri mısırı ıstoklaşmış, mik
tarlarda tahtı temine almış bu
lunuruz. Bu tertibatı Ziraat Veka
leti derhal planlı ve sistemli bir 
şekilde başarabilır. Bunun için Ve-
kalete mensub elsun olmasın bü
tün ıiraatcıları derhal iş başına 
davet ederek umumi bir yürüyüş 
yapılacakmış gibi istihzarata baş
lanmahdı r. Evnli memleketin iK.
lim, toprak, su aibi üç şartı ihtiva 
eden tnıntakalarında mevcud vası
taları arttırarak ve tohumluk tevzi 
ederek :.ıiraatcıların nezaret ve i
dareleri altında veya devlet zi-
raat işletmesinin teşkilatını teV1i 
edecek bu işletmenin müra
kabesi llibnda istihsal mıntakala

rının genişletilmesine ve müstah
sil kütleyi de ayn, ayrı teşvik e
derek istihsalitıaı arttırmaları için 
kendilerine muavenet gösterilme
ıioo çalışılacak oluna ; bu sene 

Pamuk mıntakalannda yerleşti· 
rilen pamukların nevilerini tayin 
ve tahdit edesa Ziraat Vekileli bu 
mıntakalarda başka nevi pamuk 
yetiştirilmesini meuctmi,tir. Veka
let pamuk mmtakalarının her biri 
için Akala, Klevland ve Rus çe
şitlerini alakadarlara tavıiye et
miştir. Kleqland çeşidi ekilecek 
mıotakalar şunlardır : Mersin, A
dana, Gaziantep, Urla, Maraş, Ma
latya, Elazır, Diyarbakır, Akala 
çeşidi ekilecek mıotakalar ise : 
Antalya, Muğla, Denizli, Aydın, 

İzmır, Manisa, Bursa, Balıkesir, Bi
lecik, Kocaeli, Eskişehirın Sakar
ya vadisi, İstanbul, Tekirdağ, E
dirne, Kırklareli, Çanakkale, Çan
kın ve Çorumdur. 

Rus çeşidi yetiştırecek olan 
mıntaka Karstır. 

Piyasada Buhran Yok 
· İhracatçı tüccarlar milli ban

kaların sürmarşandix avansını kes
memiş olmalarına rağmen Cebeli· 
tariktan geçecek gemilerin bir 
tazyike maruz kalmaları ihtimali
ni düşünerek mal göndermiye ce
saret etmemektedirler. Hatta bu 
düşünce ile verilen siparişleri ka
bul etmiyenler de vardır. Bu
nunla beraber piyasada buhran ol
madıtı gibi az miktarda ihracat 
devam etmektedir. 

İspanya Zeytinyağları 
· Dahili ihtiyaçlannı tanzim et· 

mek maksadile İsvanya hükumeti 
zeytin yağlarmın ıhracını kontrole 
tabi tutmaya karar vermiştir. Bu 
karar zeytın yaft piyasalarına te
sirsiz kalmamıştır. ispanyada hal
ka vesika ile zeytin yağı veril
mektedir. 

Bereketli Yağmurlar 
Konya ve Akşehir havalisinde 

bir müddettenberi esı; o rüzgar
larla husule gelen nisbi kuraklık 

son günlerde başlayan ııisan yat· 

---------
Ankara Borsası 

24·4-939 
ÇEKLER 

Londra 5.93 

Nevyork 126.7025 

Par is 3.8550 
Milin o 6.6625 
Cenevre 28.4175 
Amsterdam 67.2675 
Berlin 50.79'l5 

Brüksel 21 29 

Atina l.0925 

Sof ya l.56 

Madrit 14.035 

Varşova 23.8450 

Buda peşte 24.9675 

Bükreş 0.9050 
Belgrnd 28925 

Yokohama 34.62 

Stokholm 30.5325 

Moskova 23.9025 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Erg"ani 

Merkez Bankası 

19.-
106.50 

Paris Borsası 
24-4-939 

Kapanı' fiatları şunlardır. 

Londra 176,72 
Nevyork 37,75 3/4 
Berlin 151,7 
Brüksel 634,50 
Amsterdam 2004,50 
Roma 198,65 
Cenevre 846,62 l/2 
Kurşun 14,8,9 
Bakır 47-48 
Kalay 222,7,6 
Altın 148,6 
Gümüş 20 l/ 16 
Çinko 13,ll,3 

bütün Türkiye için balkın her tür- mazur görülürse ; biz buna bir 
lü gıda maddeleri fazlasile elde ziraat manevrası adını verebiliriz. 
edilmiş olacaktır. Bu manevra da toprakdan azami 

Bi:aim en ziyade üzerinde dur- randıman almak için neler yapıla
mak iitediğimi1. nokta : f evkalacle bileceğini ve nerelerde ne gibi 
zwıwnlania halkımızı kemli mem- tecrübelerle istihsalah bir kaç 
leketi11i11 mahsııllilı ile besleyebil- misline çıkarabilmenin mümkQn 
md\ kubiliyetirıi birkaç misline olabilecekini tayin etmiş oluruz. 
yükseltebılmektir. Eğer bu düşüncenin yersiz oldu-

Bu düşünce ile Ziraat Vekile- ğunu iddia edenler varsa kendile
tinin de geniş ölçüde faaliyet rine umumi harp zamanındaki iaşe 
göstereceği tabii iÜrülmelidir. E· vaziyetini hatırlatmak kifayet eder. 
sasen Ziraat Vekaletinin asli vui- Türkiyemizin bir hayat amban 
feainden olan mahsulatı bir kaç ve bir enerji kaynağı oldutu in• 
misline arttırmak mevzuu elra- khr edil ·mez. Fakat bu amban 
fında fazla duracak değilız. Yal- her vakıt için dolu bulundurmak 
nız Vekalet bo İfİ normal bir ve bu kaynatıo devamlı surette 
zamanda tecrübe etmeli ve faali- hayat neşredebilmesini temin için 
yete ıeçmelidir ki ; anormal bir kuvvetten dütürülmemeıi İcab 
vuiyet karıumıda kalındıta zaman eder. 
bayati olau bu mevzu artık tec- İşte böyle ambarlan dolu e
rübe devresinden çıkmış ve haki- nerjisi yanardağ fışkıran bir Tilr
ki şekline daha doirruau alııılmıt 1 kiye, ıulh bekçiıi olarak bütün 
ve bilinerek, vukuf kesbedilmit cihan tarafından kabul n takdir 
olarak yapılmıt olıua. Efer tabir edilir. L. A. KENBER 

Bedeli keifi : 6551 lira 90 kuru~tur. 
Muvakkat teminat 492 liradır. 

Bu işe aid olan evrak şunlardır : 
A · Proje 
B - Ke~if name . 
C · Fenni ve hususi şartname. 
F - Eksiltme şartnamesidir. Arzu eden er bu enakı her güa 

Vilayet Daimi enciimen kaleminde görebilirler. 
İsteklilerin mezkur giln ve saatte bonserviılorile Vilayet 

Daimi encümenine müracaatları. 

Turgutluda 
tırılacaktır. 

Turgutlu Belediyesinden : 
1300 lira bedel keşifli bir 11muml !leli yap-

Bu husustaki plan keşifname ve şartname belediye 
baş katibindedir. 

Açık eksiltme 6.5.39 cumartesi günü saat 11 de bele
diye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 97,5 liradır. 

• • • Turgutluda ceman 6300 metre murabbaı ıahaıında 
Te 3150 lira bedeli keşifli Adi kaldırım yaptırılacaktır. 

Bu husustaki plan keşifname ve ıartnameler belediye 
baş kitabetindedir. 

Açık eksiltme 2.5.939 sah günü saat 14 te Encümea 
huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 236 lira 25 kuruştur. 

İstanbul Belediyesindea : 
Keşif bedeli 7447 lira 60 kuruı olan Edirnekapı Rami 

yolunun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Ketif evrakile 
ıartnamesi levazım mtidürlüğilnde görülebilir. lıtekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı Tesika ile b11 iıe bemer en az 
5000 liralık iş yaptığına dair eksiltmeden 8 gün ev-.el -.i
lAyetten alacakları fen ehliyet ve 939 yılına ait ticaret o
dası vesikalarile 558 lira 57 kuruıluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 11.5.939 perşembe günü saat 14,30 
da Daimi Encümende bulunmalıdır. 

• • • Ke_şif bedeli 722 lira 53 kuruş olan Kumkapıda 
mabeyinci yol şunun kaldırım tamiri açık ekıiltmeye konul• 
muştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürltiğllnde 
görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
başka bu işi yapabileceklerine <lair Eminönü BaımC.hendiı· 
liğinden alınacak vesika ile 54 lira 19 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 9.5.939 ıalı günü saat 14 
buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• * * Keşif bedeli 3859 lira 40 kurut olan Balat Halk 
hamamının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keıif eyra
kile fartnamesi Levazım Müdürlüğtınde görülebilir. İstekli
ler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 289 lira 46 kuruı
luk ilk teminat makbuz -.eya mektubile beraber 8.5.939 Pa· 
zartesi günft saat t 4,30 da Daimi Encümende bulunma· 
lıdırlar. 

Çanakkale Nafıa Müdfirlliğnnden : 
Kapalı zarf usulile eksiltmiye konulan iş : 37796 lira 25 

kuruş keşif bedelli Gelibolu Hükumet konağı tekmil inıaa
tıdır. 

Müteahhid mayıs 938 nihayetine kadar ugari 3000 lira• 
lık iş yapmağa mecbur olup bu para 938 yılı bütçesine 
mevzu tahsisattan ve mütebakisi de 939 yılı bütçe1indeki 
tahsisatından ödenecektir. 

İhale t l 5.939 tarihine müsadif perıembe g-ftnil saat 15 
te Nafıa Müdürliiğö binasın da toplanacak Komiıyon huıa· 
runda yapılacaktır. 

Ekıiltmeye girebilmek için taliplerin 2834 lira 72 ka· 

\ 
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25 Nisan 1939 M nakasa Gazeteıl 

Bu gün ilan olun •• nmu akasa ve müzaye eler Listesi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Dörtyol-Erzin - Toprakkale arasında yap. 
tamirat 

Balat Halk hamamının tamiri 
Kumkapıda kaldırım tamiri 
Selçuk mahalles nde kanalizasyon yap.: 80 m. 

rı n n n 97 n 
Beşiktaşta Set sokağında istinat duvarı inş. 
Edırnekapı·Rami yolunun tamiri 
Kütahya-Afyon arasında beton yol ve tro-

tuvar inş. (şart. 50 krş.) 
Hava kurumu binası inşası 
Artezyen kuyusu açılması : 3 adet 
Haydarpaşa lisesi bahçesinin dıkenli tel ile 

tahdidi ve su tesisatı 
Gelibolu Hükumet konağı tekmil inşaatı 
Gülbane tatbikat okulu dershanesinde ta

dilat ve tamirat 

Aç. eks. 

,, 
n 

n 

n 
Paz. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 

,, 

Paz. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

8229 -

3859 40 
722 53 
420 -
565 -
377-

7447 60 
15525 00 

200l'O -
2780 
1076 68 

37796 25 
2667 89 

İIAçlar, Klinlkve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

617 18 Seyhan Vilayeti 

289 46 
ö4 19 
31 50 
42 .. o 
56 55 

558 57 
1164 38 

1500 -

81 -

2834 72 
201 -

İst. Belediyesi 
n 

Jzmir Belediyesi 
,, ,, 

İıt. Belediyesi 
İst. Belediyesi 
Kütahya Vil. 

Erzurum T. Hava Kurumu Başkan. 
Lüleburgaz Beled. 
Haydarpaşa Ll eıi SAK. 

Çanakkale Nafıa Müd. 
İst. Komut. SAK. 

2-5-39 10 -

8-5-39 14 30 
9-5-39 14 30 
9-5-39 16 -
9 5-39 16 -

26-4-39 14 ao 
11-5-39 14 30 
9-5-39 15 -

22-5-39 16 -
9-5 39 16 -
3-5-39 15 -

11-5-39 15 -
5-5-39 11 -

Diş klini~i için alat ve ecza 
Kreolin • 55 k. 

Paz. 16-1 75 24 71 İst. Belediyesi 26-4-39 14 30 
26-4-39 14 30 
12-6-39 14 -

n 41 25 6 19 n 
Klorat dö potas : 2 t. Aç. ekı. 700 - 52 50 Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

Elektrık.Havagazı-Kalorifer tesisat ve malzemesl) 

Buz dolabı Kelvinatör marka: ' Paz. 360 -
Kablo : 500 m. elektrik malzemesi: 5 kal. 
Edirnede souk hava deposu ve buz fabrikası 72822 61 

inşası (şart. 360 krş.) (temd.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kışlık elbise : 2700 takım (şart.142 kr.) 

Kereste, Tahta ve saire 

Kontrplak tahta ve cam 

Kapalı z. 28350 -

Paz. 345 65 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mazut: 350 t. 
Kok kömürü: 30 t.-biriket kömürü: 50 

t. (temd.) 

Müteferrik 

Tamirat için boya ve malzemesi 
Boya, fırça, kazma ve kürek sapı 
İnce kum 
2 ve 3 gödü demir dolap : 53 ad. - saç 

dosya dolabı : 3 adet 
Bando sazı 
Hırdavat malzemesi : 46 kalem 
Yerli kiremit : 9:2000 ad. 

Erzak, Zahire Et, Sebze v.s. 

Mısır : 4 t.-buğday : 2 t. 
Ekmek: 90 t. 
Sığır eti : 5750 k. 
Koyun eti : 4,6 t. 
Kuzu eli: 3450 k. 
Pirinç : 8400 k. 
Sadeyağ: 3600 k. 
Zeytinyağı : 3 t. 
Sabun : 4,8 t. 
Kuru fasulya: 9 t. 
Zeytin : 4800 k. 
Şeker : 4800 k. 
Nohut: 8 t. 
Kuru üzüm : 3 t. 

B) Müzayedeler 

Kanşık odun: 2115 kental 
Çam ankazı ve divrik kereıte 
Bina ankaılar 
Köknar tomruğu : 1624 ad. 

Gübre 
Tank, tuğla, taktir kazanı, buhar kazanı, 

motör, dinamo v.s. alat ve edevat 
Radyo maa gramofon ve souk bava dolabı 

Kapalı z. 23450 -
1830 -

Paz 116 68 
n 116 50 
n 84 -

Aç. ekı. 3084 53 

Paz, 
Aç. ekı. 1722 95 

n 1840 -

Paz. 310 -
Kapalı z. 9000 -
Aç. ekı. 1610 -

n 2070 -

" 
1380 -

" 
2100 -

n 3600 -
n 1350 -
,, 1584 -

n 1350 -

" 
1440 -

n 1376 -
. n 800-

n 690 -

Aç. art. 
n 

Pa7. 
Aç. art. 

Paz. 
141580 -

Aç. art, 

ruşluk muvakkat teminat yatırmaları ve ihale tarihinden ı 
bir hafta evvel vilayet makamına müracaatla alacakları 
ehliyet v~sikasile 939 yılı ticaret odasına aid vesikasını 
Komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 

Bu işe aid keşif evrakı ve şartnameler Nafıa Müdür
lüğünde parasız olarak görülebilir. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 700 lira olan 2 ton klorat dö potas 
Askeri tabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma komis· 

54 - İst. Belediyesi 
Sümubank Um. Müd. Ank. 
Edirne Belediyesi 

26-4-39 14 30 
22-5-39 a kadar 
25-5-39 16 -

2126 25 Orman Kor. Gea. Kom. SAK. Ank. 11-5-39 16 -

~ 1 85 lst. Belediyesi 

1758 75 İıt. Elektrik işleri U. Müd. 
137 25 İzmir Lvz. SAK. 

17 50 fst. Belediye1i 
17 48 ,, 
12 60 

" 231 30 D. D. Y. Haydarpa,a 

İıt Komut. SAK. Fındıklı 
129 23 Ask. Fab. SAK. Tophane 
138- Haymana Hükumet Tabipliği 

46 50 lst. Belediyesi 
675 - Çanakkale Deniz Komut. SAK. 
120 7 

" n 
155 25 n n 
103 50 ,, n 
157 50 n ,, 
270 - ,, ,, 
ıoı 25 n ,, 
118 80 n n 
101 25 n ,, 
108 - ,, ,, 
97 20 ,, ,, 
60 -

" 
,, 

51 75 ,, ,, 

DlSrtyol Orman BlS1ge Şefliti 
İzmir Orman Çevirge Müd. 
f st. Belediyesi 
Devlet Orman İşletme Ka-

rabük Revir Amirliği 

Fatih Kaymakamlığı 
10619 - fst. Belediyesi 

İst. 4 oü İcra Mem. Galata He· 
ıeran Cadde11 No. 61 

26-4-39 14 30 

26-5-39 15 -
2-5-39 15 -

26-4-36 14 60 
26-4-39 14 30 
26-4-39 14 30 
11-~ lO 30 

29-4-39 10 -
12-5-39 14 -
4-5-39 10-

26-4·39 14 30 
12-5-39 9 30 
12-5-39 10 30 
12-5-39 10 45 
12-5-39 11 -
12-5-39 il 30 
12-5-39 14 -
12-5-39 14 30 
12-5-39 15 -
ıı..5 .39 ıs 3o 
12-5-39 16 -
12-5-39 16 30 
12-5-39 17 -
12-5-39 17 30 

28-4-39 15 -
8-5-39 15 -

26 4-39 14 30 
8-5-39 14 -

2-5-39 10 -

2-3-5-39 16 30 

yonunca 12.6.1939 pazartesi günü saat 14 de açık ekFJiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname Parasız olarak komisyoııdan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 52 lira 50 kuruş ve 
2490 sayılı kanunuu 2 VP, 3 maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan oldukları
na dEıir Ti ~aret odası vesikasiyle mezkftr gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

Elektrik, Ha vagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Edirne Belediye Riyasetinden : 

45 gün müddetle ve kapalı zart usulile münakasaya ko· 
nulan ve '.l5 nisan 939.)aribioe müsadif sah günü ihaie edile· 

Ticaret 
ISTANBUL I 

ve Zahir~ 
=----- _ ___ .,_ 24.4.93Q -- ı 

Fi atlar 
CiNSİ Aşağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr.Pa. 

Buğd. yumuşak 

n sert 
n kı:ulcn 

Arpa yemlik çuvalla 
n Anadol dökme 

Çavdar 
Bakla Jzmir 
Susam 
Fasulye çalı 

Badem içı 
Kuşyemi çuvallı 
iç fındık 
Tiftik deri 

,, mal işlenmit 
Z. yaği yemeklik 
Yapak Anadol 

,, Trakya 
Mısır beyaz 

n sarı 

Peynir beyaz taze 
" kaşer 

Keçi kılı 

Porsuk deri!i 

5 32 5 32,5 
4 39 
5 16 
4 IO 
4 10 
3 38 

19 30 

60 - 64 

91 -

50 - 52 -

2l 5 24 5 

51 10 - -

Buj'day 
Un 
Arpa 
Tiftik 
Çavdar 
B. Peynir 
Kuşyemi 

Ynpnk 
Kepek 
Mısur 

Arpa 
Kepek 
iç fındık 
Ynpak 
Sansar 
Tiftik 

Gelen 

Dış Flatıar 
Buj'day : Liverpul 

n Şikago 

n Vinipek 
Arpa : Aanrı 

Mısır Londra 
Keten T.: ,, 
Fındık G.: Hamburf 

• L.: n 

1 

' 
İstanbul elediyesinde~ '' 

K.,if Ve tab. re 
bedeli /. 

----- - 5655 
Be,iktaşta UzuncaovaTürkali çe,meıi 1et 377 -
ıokatında istinat duvarı inşaaı 

Unkapanında Hoca Halil aktar mahalle- 40 -
•inde kuruçefme ıokatında 24 N.Jı eY 
an kazı 

Topkapıda Bayazıtağa mahallesinde Top- 50 -
kapı caddeıinde 73-73/1 numarala ey ve 
dükkan ankazı 

Vilayet Tavukçuluk Müessesesi için 4000 310 -
kilo Mısır ve 2000 kilo Buğday 

Gülhane parkındaki çocuk bahçesi için 70 84 -
anbar ince kum 

Mecari ,ube i için boya, fırça, ka:r:ma 116 50 
ve kürek sapı 

Kimyahane için bir adet (Kelvinatör) 360 -
m.ırkalı buz dolııbı 

Vilayet Bayt r Müdürlüğü için 55 kilo 41 25 
tPearaon) marke Kreolin 

Dumlupınar okulundaki eşyanın tamiri 345 65 
için kontrplak, tahta, cam ve ıaire 

İlk okullarda yapılacak tamirat için boya 116 68 
ve malzemcai 

Üsküdar mıntakası ilk okulları Dit kli· 164 75 
niği için alit ve Ecza. ı 

Yukauda keşif ve tahmin b.ıdelleri yar.ılı itler '~6/ı 
pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnameleri f:ı\ ~ 
kaleminde görülebilir. İstekliler bizal rınd yazıh teııı1""o 1 

buz veya mektubile birlikte 26.4.939 çar,amba giill 
14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

~~ 
ceği ilan olunan 72822 lira 61 kuru§ bedeli keşif!i 6~~ 
va deposu ve buz fabrikasının inşasına bir çok tnlıb ., 
dip elde projelerin mevcudu kalmamasından ve teksl~ı 
projelerin de vak1t ve anında gönderilmemesinden ~et 
man bırakmak için münakasa müddeti bir ay temdıd " . şı~ 

tir. Şartnamesinin 12 inci maddesinde gösterilen ilc1 
0 nıftan yalnız elektrik kısou kabul edilmiş olduğuod9 11ı > 

lerin ona göre yapılması lazımdar. Talihlerin 2490 slJ}{t 

na tevfikan hazırlanmış mektublarını 24 mayıs g39 ~ ~ 
günü saat 16 ya kadar l<.dirne Belediyesine makbU~Dt ~a~ 
tevdi etmeğf! mecburdur. İhale 25 mayıs perşembe j/ 6 
16 da Edirne Belediye Encüınt>ninde yapılacuk.tır. r;~if ~ 
oifname ve şartname 360 kuruş bedel mukabilinde ~ 
ediyesinden tedarik edebilirler. 

Sümer B~·nk Umumi Müdürlüğünden: ~ 

İzmit Fabrikalarımız ihtiyacı ıçın Cif Sous P'~;~ ~.~ 
teslim ııartile 500 metre Kablo ve bundan başka 1 

Elektrik malzemeai satın alınacaktır. j ~ • l 
Teknik şartname Umum Müdürlük Ticaret Şub6:1 

kamızın İstanbul Şubesi tarafından bilabedel verilrııe ~ 
Tekliflerin 22 mayıs 1939 tarihine kadar f',fl 

mumi Müdürlüğümüze gönderilmi§ olmaaı lllzımdır· 

3J Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır \'• ~ 
. ,o 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satınalma Korll15 

' ıııfl 1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt 8 t 
için 2700 takım mamul kışlık elbi e kapalı zarf il~~ 
si 11 mayıs 939 perşembe günü saat 15 te Ankara ıJ~ 
birde Komutanlık binasındaki Satınalma Kooıisyoıı 
lacaktır. 



·..:.,.,~--

Müııakas tlazetesl 25 Niıan 1939 
--------------------------------------------------------------------------2......,u-

ı· 1•ıuhammen bedeli 28350 lira ve muvakkat teminat 

1
1ta 25 kuruştur. 

l ....... Şartnameler 1 lira 42 kuruş mukabilinde Satınal-
401rıisyonundan alınabilir • 

....... İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber 

0 
llıektublarını ihale saatinden bir saat ev-.·eline kadar Ko
lla vermeleri ilan olunur. 

* • • 
kağıdı alınacaktır : Bak İnhisarlar U. Müd. 

\ -
leferrik 

~lanbul Komutanlığc Satınalma Komisyonundan: 

a_lldo sazı satın ahnacaktır. Pazarlığı 29 nisan 1939 
~ '•i günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerinin belli 
t saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyo
ielnıeleri. 

~•ı Deıniryolları ve Limanları lılotıne U. IJaresi•den : 

ldllhanımen bedeli 3084 lira olan 53 adet iki vt> üç gözlü, 
~n bılet dolabı ıle 3 a.dı·t ::;aç do.:ıya dolabı 11.S.1939 

1b~·günü ~ nt 1030 On huçııktl llLvıi ıpasııh GH lıi
ılındı>ki ~Jtınalm'l k mi yonu tıratırıdarı 11çık fbsıltme 

Q~ 1'tın alınacaktır. 
11 İ§e girme~ isteyenler kaııunuıı tayin ettiği H: aik iJe 
ta 3Q kuruşluk muvakkat teminutlarile hiı likle eksıltnıe 
e~~line kaclar korrıisyooa müracaatları Jazır?Jdır. 
Q~U 1§e ait şartnamelt>r Haydarpaşada gar binasındaki ko

larafından parasız olarak dağıtılmflktadır. 

/ ~!\•~tri Fabrikalar U. Müdürlüğü S. A. Ko.dan 
~~lıtnin edilen bedeli t 200 lira olan 30 ton lüleci 
li
1
teahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar umum 

~ 5" Rü merk~z satmalma komisvonunca 10.5.939 çar-
günü saat 14 de pazarlıkla i.hale edilecektir. Şart· 

farasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu-
\~ ltnıinat olan 90 lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
~~ tlerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
~ .•l&kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası 
•ıle tııezkur gün ve saatte komisyÖna müracaatları. 

~ A. keri Fabrikalar Satırıalma Komi:-.;yonundım : 

11°Pb~ne A~keri Fabrikalar Satınalma Komisyonunca 
,

1 
edılf~n bedeli 1722 lira 95 kuruş olan 46 kalem hırda

Müteahhitlerin Takviıni 

Çar,amba 26.4.939 

Kalın çivili kayiş (İnhisarlar U Müd.) No 1020 
Rapit ve ekıelsiyor ince çivili kayış (İnhisarlar U. Müd.) No 1020 
Mantar ,, " No 1013 
Barut deposu kulübesi ioşa11 ,, ,, ,, No 1022 
Cibali fabrikası matbahı çini ve yağh boya işleri (İnhisarlar Um. 

Mud.) No 1029 
Sığır eti (Tekirdağ Tümeni) No 1012 
Ampul Golyat ve Edıson Normal (D D. Y.) No 1020 
Tevzi vanaaı ,, ,, • No 1020 
Muhtelif puntoda pirinç çizgi ,, ,, ,, No 1021 
Kuvarsit kumu (Ask. Fab.) No 1021 
Tuğla (İat. Elektrik İşleri U. Müd.) No 1022 
Ağır benzin (M. M. Vek.) No 1023 
An1'arada bir hangar ioşuı (M. M. Vek.) No 1024 
Spor melbusatu ,, ,, ,, No l 02.t 
Bakırköy Emrazı Akliye bast. mutbak in;. (İst. Nafıa Müd.) 

No 1023 
Okul binası inşası (Tekirdağ Vil.) No 1024 

(Dev1;ıaıı 4 üı.ıcu sayfad.ı) 

. . . 

Keşif bedeli 2975 lira 65 kuruş olan Beşiktnşta Köy İçı ve Or· 
t.ı Bahçe parke kaldırımının tamiri açık eksiltmeye .konulmuştur. 
Keşif evrakile şartnamesi L~vazım Müdürlüğünde •görülebilir. İstek
~ieı;:ı.t9i'J7ay~l~k'i';;u-nda ·_y;;;ıı 'vesikadan.başk;'bu Tş-:-i~F;;;;-ıŞ
lcri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet v"esikasile 8.5.939 &pazar· 
kiT~.fi";;utİ.114 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. __ 

(B) (2770) 

·---ww--------------~ .... _....-·ır.ıı~----------------------

Muhammen bedeli 1267 linr 70 kuruş olan 443 kilo ambalaj 
sicimi 250 kilo İngiliz sicimi 401 kilo muhtelif kalınlıkta kenevir 
ip ve 113 kilo katranlı kenevir ip 5.5.1939 Cuma günü saat (10,30) 
on buçukta Haydnrpaşada gar binasındaki satın alma komisyonu 
tarafından açık eksiltme usulile aabn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 95 
lira 8 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme günü ıaa· 
tine kadar komisyona müracnatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa gar binasındaki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (2605) 3-4 

• kı"ıne i 12.5.939 cuma günü snat 14 te açık eksilt
~ k 0rıulacaktır. lstekilerin muvakkat teınimıtı olan 129 li
~~~tıtşu herhangi bir mal müdürlüğüne yatırarak alacaklaı ı -
, 1 a herabeı- mezkur gün ve saatte komisyonda buhnma· _ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mektep ve Hastanelerin ----
~enıtmin liıte!!İ her gün komisyonda görülebilir. İhtiyacı olan Bat- : 

Antalya Orman Müdürlüğünden : 
1 

......._ Aııtalyanın Alanya kazasına bağlı Söğüd Devlet -
~ 111dan bir sene müddetle ve kapalı zarf usulile 1408 -
tıı "1ik4b gayrimamul çam ağacı yirmi gün müddetle E 
~ •}'a çıkarılmıştır. S 
'~Arttırma 4.5.939 tari.hine musadif perşembe gü- ~ 
a 15 te Antalva Orman idaresinde yapılacaktır. E 

-
taniye, Yatak, -

Yorgan, Çarşaf~ 
ve Havluları -

İstanbul, Sultan Hamam -
(Tel. 20625) 

ve Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 376 (Tel. 40007) 

B U R S A P AZ A R 1 H A S A N H ü S N ü 
de arayınız • • • ~~:' Muhammen bedel çamın beher gayrimamul met· S 

t 11.b için 490 kuruştur. i'um 111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
g ......._ Muvakkat teminat 517 lira 44 kuruştur. 
~ Teklif mektubları 4.5.939 günü saat 14 e kadar 
~ ~··· Antalya Orman Müdürlüğünde müteşekkil Ko· 
6 tısliğine verilmelidir. 
~~ Şartname ve mukavelenameyi görmek istiyenlerin 
t~ il Orman Umum Müdürlüğüne ve Antalya Orman 

llıüdürlüğilne müracaatleri. 

~ İstanbul Belediyesinden ~ 

~i~~~aç müessesesi paçahane kısmında bir sene zarfın
li ecek tırnak, boynuz, paça kılı ve işkembe kazıntıları 
l ~- tahmin bedelile pazarlığa konulmuştur. Şartna· 
~:••ıım Müdürliiğünde görülebilir· İstekliler 2490 sa· 
~-~lldll yazılı Tesika ve 337 lira 50 kuruşluk ilk temi

cl-. bllz veya meidubile beraber 9.5.939 Sah günü saat 
baimt Encümende bulunmalıdırlar. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden : 

Lira 

ı!itli t · 
60
k l"k 1 ~ d · ti 'il~,· rınenı ato ı mezar ıgın a yetışen yaş o arın 

fllı 'te nakledilmesi alıcıya ait olmak üzere satılıktır. 
~1lların görmek üzere her gün mahalline ve 28.4.939 

~) llil saat 14 de ihale olunacağından yüzde yedi bu-
'kçeıile Levazım memurluğuna müracaatları. 

SAY 1 N MÜTEAHHİTLERİN 
NAZARI DiKKATiNE 

Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elektrik: Tesisatları 

mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Nafıa Vekaletinin 2 ci sınıf 
Elektrik teaiıatcısı ehliye' namesini hai.ı: 

SAIT SAVCI 
Beyoğlu, Tünel Meydanı, 517 

2 ci kat Tel. 42956 

,,.... a• =--=---.Çocuk Hekimi,..... ___. .., 

r. hmed Akkoyunlu 
Taksim Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her güo saat 15 ten sonra 

2 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri Direktörü : İımail Girit 

Buıldığı yer : Merkez Basımevi, Galata 

1 - 19.IV.939 tarihinde ihale edilemeyen 25000 Top 
siğara kağıdı 9artname ve nümuneleri mucibince aıağı
daki izahat dairesinde yeniden ve kapalı .zarf usulile ek
siltmeye ko~muştur. 

il - Siğara kağıdı topları 30 tefrikli Te 660X700 eh'· 
admda olacaktır. Bu eb'adda veremeyenler kısmen 528X700 
veya 352X700 eb'adında verebilirler. 

111 - Alınacak siğara kağıdlarının muhammen bedeli 
600X700 eb'ad üzerinde;ı sif İstanbul 192 kuruş hesabile 
48000 lira olup % 7,5 muvakkat teminatı 3600 liradır. Yu· 
karda yazılı diğer iki eb'adda kağ1t vermek istiyenler dahi 
600X700 eb'adı esas olmak üzere fiat teklif edecekler ve 
her eb'addan ne kadar miktar kağıt vereceklerini mektup• 
larında kayıd ve tasrih edeceklerdir. Bu takdirde fazla iş
çilik farkına karşı olmak üzere teklif olunan fiatlardan 
528X700 eb'adı kağıtlar için % 1,5 ve 352X7UO eb'adlı ka· 
ğıtlar için % 3 nisbetinde ayrıca tenzilat yapılacaktır. 

iV - Eksiltme 15.V.939 tarihinde pazartesi günii sa· 
at 16 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki A
lım Komisyonunda yapılacaktır. 

V - Şartname ve nümune her gün sözü geçen Şube
den ve İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinden 240 kuruş mu
kabili nde alınabilir. 

VI - Eksiltmeye iştirak edecekler mühürlü teklif mek
tubunu ve % 1,5 teminat parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları ihale saatin
den bir saat evveline kadar mezkür Komısyon Başkanlı

ğına makbuz mukabilinde vermiş olmalıdırlar. (2758) 1-4 

• •• 
Cinsi Miktarı Muh. bed. %7,5 te. Eksiltme 

lira krş. lira krf. şekli Sllatı 

Muhtelif eh' 40,599 M 3 1826 95 137 Ot Aç. eka. 15 
atta çıralı 
kereste 

1 - Yukarda miktarı yazılı çıralı kereste açık ekıiltme 
suretile satın alınacaktır. . 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, eksiltme 
saatı hizasında gösterilmiştır. 

ili - Eksiltme 28 IV.939 cuma günü Kabataıta Leva· 
zım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden pa~ 
rasız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte % 7,5 teminat paralarile mezkur Komisyona gel-
meleri. (2714) 3-4 

• • • 
l - Babaeskide şartname ve pl4nı mucibince yaphrıla· 

cak Barut deposu kulübesi inşaatı "her iki iş birden,, açık 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Her ikisinin keşif bedeli 5473.89 lira ve muvak· 
kat teminatı 410.54 liradır. 

111 - Eksiltme 26.4.939 Çarşamba günü ıaat 16 da Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde 
sözü geçen Şube ile Edirne Başmüdürlüğünden ve Babaeski 
Memurluğundan alınabilir. · 

V - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve % 1,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin 
olunan gün ve saatte mezkür Komisyona gelmeleri ilAn o· 
lunur. t2383) 4-4 

••• 
1- İdaremizin Cibali fabrikası matbahında yapıfacak 

çini ve yağlı boya işleri keşif ve şartnamesi mucibince pa
zarlıkla yapılacaktır. 

· il - Keşif bedeli 1225.42 lira ve muvakkat teminatı 
91.91 liradır. 

111- Eksiltme 26/IV/939 çarşamba gtlnft saat 14,30 da 
Kabataşda Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her glln sözü geçen Şubeden 6 kurut 
mukabilinde alınabilir. 

V - İ teklilerin eksiltme için tayin edilen gün vesaatte 
% 7 ,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(2585) 4-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
.Komisyonundan: 

Mektebimiz pansiyon ihtiyacı için aynı eh •at ve nıalta bin a· 
det yatak ~e yorgan ç rşafı ahnacaktır. Beher çarıafın muhammen 
bedeli 170 kurut ve ilk teminatı 127,50 liradır. Eksiltmeıi 6.5.639 
tarihine rasthyan cumartesi aünü 1aat 10 da Gümüşsuyunda Yük· 
ıek Mühendis Mektebi binası dahilinde toplanan Satınalma Kom.U· 
yonunda yapılacakbr. 

Şartnamesini görmek iıteyenlerin her gün ve ekıiltmeye gire
ceklerin belli gün ve ıaatte komiıyonda hazır bulunmaları ilin o
lunur, (2680) 2-4 
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ABONNEMENTS 
Ville et ProYince 
3 MUIS Ptrs 450 
6 ,, 850 

12 ,, 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Pir• 5 
--~~~~~. 

Pour la Publicite s'adresser 

MARDI 

. Quotidien des Adjudications 

•• 
ADMINISTRATION 

. 
Yoghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

a l • Admini:;tration Journal Professionnel des Fournisseurs et:!des Entrepreneurs de l'ftat 

Telephone : 49442 
lSoite Posta]e N. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

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

Cabier des Charges 
Jours Heures 

d'adjudicat. eatimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais 

Constructlona - R6paretlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel de Conetructlon-Cartographle 

R6p. ı, route Dortyol-Erzin-Toprakkale 
,, bain Halk il Balat 
,, paye a Kumkapı 

TraY. canaliaation a Selçuk : 80 m. 
,, ,, ,, ,, 97 m. 

Constr. mur soutainement a 
Rue Set 

R6par. route Edirnekapı-Rami 

Beşiktaş 

Conltr. trottoir en beton arme s/route 
Kutahya-Afyon (Cab. eh. P. 50) 

Conıtr. bat. ligue aviation 
Ouverture des puits arlesien : 3 p . 
Instal. eau et cloture en fil barhele du 

jardio lycee Haydupafa 
Conıtr. konak gouvernemental a Gelibolu 
Rep. et modification de ela11e i 1'6cnle 

Gülhane 

Publique 

• 

" Gre a srre 

Publique 
PJi cacb. 

" 
Gre a a-re 

Pli eacb. 
Publique 

8229 -
3859 40 
722 53 
420 -
565 -
377 -

7447 60 
15525 oı 

20000 ·-
3780 -
1076 68 

37796 25 
2667 89 

617 18 
289 46 
54 19 
31 50 
42 40 
56 55 

558 57 

Vil. Seyhan 
Com. Perm. Municip. lst. 

" " Muoicip. lzmir 

" " Com. Perm. Municip. İst. 

" 1 164 38 Vil. Kütahya 

2-5-39 ıo -
8-5-39 14 30 
9-5-39 14 30 
9-5-39 16 -
9-5-39 16 -

26-4-39 14 30 

11-5-39 14 30 
9-5-39 15 -

1500 - Preıid Ligue Aviation Turque Erzurum ~2-5-39 16 -
- - Municip. Lüleburgaz g...5-J9 16 -
81 - • Com. Aeh. Lyde Haydarpaşa 3-5-39 15 -

2834 72 Dir. Trn. Pub. Çanak. 
201 - Com. Acb. Comm. MiHt. Fındıklı 

11-5-39 15 -
5.5.39 l l -

,.rodulta Chlmlquea et Pharmaceutlque•·ln•trumenta Sanltalrea-Fournlture pour Hopltaux --- __.. 

Inıtrumeatı et m'dicamenta pour clinique 
dentaire 

Creolioe : 55 k. 
Chlorate de potasae : 2 t . 

Gre a gre 

" Publique 

164 75 

41 25 
700 -

24 71 

6 19 
52 50 

Com. Perm. Municip. İıt. 26-4-39 14 30 

" " 26-4-39 14 30 
Com. Acb. Dir. Gen Fab.Milit. Ank. 12-6-39 14 -

Eleclrlclt6·Gaz-Chautfaoe Central (lnstallallon •t Materlel) 

Armoire frigorifique marque Kelvinator Gı e a gre 360 -
Cable : 500 m. - articl,.. electr. : 5 loll 
lostal. depôt frigorifique et fabrique de 72822 61 

glace a Edirne (Cah. eh P. 360) (aj.) 

Hablllement - Chaua•ure• - Tls•u• - Culr• 

Habib d'hiYer: 2700 completa Pli cacb. 28350 -

Bol• de Conatructlon, ,.lanches, Poteaux ete. 

Planehe contre-plaque et vitre 

Combuatlble - Cerburant - Hulla• 

Coke : 30 t. - Briquette : 50 t. (aj.) 
Mazout: 350 t. 

Dlvera 

Peinture et materiel poar trav. repara· 
tlonı 

Peinture, brosse et manshes pour pio-
cbe1 et pelleı 

Sable fin 
Tuilea iodiııenes : 92000 p. 
Armoire en fer de 2 et 3 tiroirs : 53 p. 

id. en tôle pour do11iers : 3 p. 
locrument pour hande de muaique 
Articlea de quincaillerie : 46 lots 

Provl•lons 

Pain: 90 t. 
V ıande de baeuf : 5750 k. 

,, ,, mouton : 4,6 t. 
,, d'agneau : 3450 k. 

Riz: 8400 k. 
Beurre : 3600 k. 
Huile d'olıvea: 3 t. 
Savon : 4,8 t. 
Harlcota atea : 9 t. 
Oli•ea : 4800 k. 
Suere : 4800 k. 
Poiı cbiche• : 8 t. 
Raiains secs : 3 t. 
Mais : 4 t. - ble : 2 t. 

Gre a a-re 345 65 

1830 -
Pli cach. 23450 -

Gre a gri 118 68 

" 

" Publique 

" 

Pli cacb. 
Publique 

,, 
" 
" ,, 
,, 
" ,, 
,, 
" 
" 
" Gre a a-re 

116 50 

84 -
1840 -
308.ı 53 

1722 95 

9000 ..:. 
1610 -
2070 -
1360 -
2100 -
3600 -
1350 -
1584 -
1350 -
1440 -
1376 -
800 -
690 -
310 -

B) Adjudications a la sur~nchere 
Bois melanges : 2115 quint. 

,, de aapio 
Diff, plaquea de gramophone, boites, et 

lanternea de poche 
Trone de aapin: 1624 p. 
Fumier 
r anks, briques, chaudiere de diıtillerie, 

cbaudiere a •apeur, moteur dyoımoı 
ete. • 

Publique 

" 
" 

" Gre a gre 
1415~0 -

54 - Com. Perm. Municip. İst . 26-4-39 14 30 
Oir. Geo. Sumer Bank Ank. jusqu' au 22-5-39 
Municip. Edirne 25-5-39 16 -

2126 25 Com.Ach.Comm.G6a.ProLForets Ank. 11-5-39 15 -

51 85 Com. Perm. Munieip. lst. 

137 25 Com. Ach. Int. lzmir 
1758 75 Dir. Gen. Electr. İıt. 

17 50 Com. Perm. Munieip. ist. 

17 48 

12 60 
138 -
231 30 

" " 

" " Medecin Autorites Haymaııa 
lere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaf& 

26-4-39 14 30 

2-5·39 15 -
28-5-39 15 -

26-4-39 14 30 

28-4·39 14 30 

26-4-39 14 30 
~-39 10 -

11-5-39 l o 30 

129 23 
Com. Aeh. Comm. Milit. lat. Fındıklı 29-4-39 10 -
Com. Ach. Fabr. Milit. Tophane 12-5-39 14 -

675 -
120 75 
155 25 
103 50 
157 50 
270 -
101 25 
118 80 
101 25 
108-
97 20 
60-
51 75 
46 50 

10619 -

Com. Ach. Comm. Marit. Çanak. 

" ,, 
" " 
n n 

" " 
" ,, 
., " 
n ,, 

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

Com. Perm. Municip. lat. 

Dir. Foret Dortyol 
,, • iz mir 

4eme Bur. Executif İst. Beyotlu, 
Tüoelbaşı Mag. No 1 Polidor 

Cbef Revir Exploit. Foret Karabuk 
Kaymakamat Fatih 
Com. Perm. Munlcip. İıt. 

12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
12-5-39 
26-4-39 

9 30 
10 30 
10 45 
11 -
11 30 
14 -
14 30 
15 -
15 30 
16 -
16 30 
17 -
17 30 
14 30 

28-4!-39 15 -
8-5·39 15 -

27-1-5-39 

8-5-39 14 -

2-5-39 10 -

' 

_......_......_.. 

AVIS OFFICIE~ 
Du Ministere des 

Publics 
ravsLI k 

L'ıdjudication de 22 apparP.ib telegraphiqnes t~ 
d'une valeur estimative totale de 3058 livres aura lı~ z1 
soumıssıonnaires, a nouveau souı pli cachete, le sarne~ı 81 
939 a l l heures, par devent Ja Com:nission d'adj11d~,ı 
Materiaux siegeant dans la Chambre de la Directioll. ~ 
riaux au !ocal du Ministere des Travaux Publics ' 
Le cautionnement provLoire est de 229,35 livres •. 

Orı peut se procurer le cahier des charges d'sdııı 
et details gratuitement de lıı Direction des Materi80 j rıı' 
Ministere. a. Ankara. Les, sou.missionnaires do~vent ~:~~ 
la Comm1s::ııon, contre recep1sse, le memJ JOUf J ,; 
heures, leurs offres en meme temps que le cautionueJllc 
vısoıre et les certificats preci~es dans le cahier de;ll 

(1290) (24 

(3 ncü sayfadan devam) 

Elbiselik ve paltoluk kumaş (İst. Sıhhi Milesa.) No ıoz.f ~ 
Şişli çocuk hast. ıouk oda tesisatı (iıt. Sıhhi Müesa.) ~;ı 

" " ,, ,, ,, teshin tantralı int. (lst. Sı 
No 1031 

Heybeli aanatoryomunda duvar inş. (İst. Sıhhi Mües•) : 1 
• Bebek karyola11 ,, ,, " ,~· 
Erat kundurası ve spor metbu.atı (Orman Korul1'U (j 

Ank.) No 1024 
Dtfatir ve evrakı matbua (l.t. Vakıflar Oir.) Ne l02~ 
Koli ve posta çantaları (fst. PTT. Müd.) No 1026 
Su tesisatı için boru ferşiyatı (Buca Beled.) No IOZ7 
İncesu kaymakam evi inşası (Kayseri Vil.) No 1028 {fi 
Pülverizatör (Bursa Yenişehir Ziraat Muallimliği) No 1 

• Eıki kundura ve çizme (Tophane Lvz.) No 1034 
Yüz havlusu ,, ,, No 103t 
Asfalt yolları inş. (İıt. Sıhhi Müe11eseler) No 1037 
Erat binası ikmalı inş. (Kütahya Ask. SAK.) No 1037 
Tente (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1037 

M emento des 

Mercredi 26.4.939 

Courroie a elous rroı (Dir. Gen. Moa.) No 1020 
Courroie a clous mince Rapide et Excelıior (Dir. 

No 1020 
Bouebons (Dir. Gin. Moaop) No 1013 ~ 
Constr. guerite au depôt de poudre (Dir. Gen. Mon·) c;e' 
Trav. de pdnt ure et de earreaux a fab . Cibali (Dir· 

No 1029 
Viande de breuf (Div. Tekirdat) No 1012 ı/. 
Ampoulu Goliat et Edison Normal (Ch. Fer Etat) rJo ı~ 
Vanne de distribution filo Jll' 
Filetı en laiton " " " rJo 

" ,, " 
Sahle kuvarsit (Fab. Mil.) No 1021 
Briques (Dir. Gen. Electricite lıt.) No 1022 
Constr. hangar i. Ank. (Mio. Def. Nat.) No I024 
Benzine lourde ,, ,, ,, N~ 102.i 
Habits de aport ,, ,, ,, No 1024 
Constr. cuisine i hôp. alienes Bakırköy (Oir. Trıf· 

No 1023 . 
Constr. bati11e ecole i. Çorlu (Vll. TekidaA") No 1024 
Etoffes pr. haletots (Etablias. Hyri~ae l.t.) No 1024 
lastall. ehambre frigorifique hôp. enf. Şitli (Etabli••· 

No 1031 tff 
loatall. cbauffare central bôp. enf. Şişli (Etabli••· 

No 1031 
• Lits de bebe. (Etabli11. Hygiene lst) No 1031 
Conatr. mur au 1anatorium de Heybeliada (Etabli••· 

~1031 ~ 
Chausaures pr. soldata et habitı de ıport (Comro•0 

Foreta Ank.) No 1024 
Registreı et imprimes (Dir. Vakoufs lat.) No 1 O'U 
Sacı postaux et colia (Dir. PTT. Ist.) No 1026 
Pos• tuyaux pr. inıtall. eau (Munlcip. Buca) No ıoz1,I 
Conatr. maiıon Kaymakam İncesu (VU. Kayseri) N° ~ 
PulYerisateura (PrQfesaeur Arric. Yenitehir de Buts''ıl. 
• Cbausıures et bottea camelotea (lat. Tophane) N° ıl 
Essuie·maio n ,, N° ı~ 
Constr. route en a1phalte (Dir. Etab. Hyg. Iat.) N° ~ 
Re~. caserne (Gom. Aeh. Milit. Kütahya) No 1037 

1
,,.J 

Voıle (Com. Acb. Commaad. Gen. Surveil DoaaD• 


