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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 
. 

kliring ve takas işleri ffiEffilıE}\ T 

~Ya ekonomisini~ geçirmekte olnuğu 
lllıranlı vaziyetlerin sonu gelinceye 
kadar devam edeceği anlaşılan 
aranjımanların ıcab ettirdiği ye-

f1ABE RlıERi 
Almanyaya Saldan 

Buldayların Arbitrajı 

ni uswllerle ticaret yapmak şe
killeri her memlekette güç-

Almanyaya satılan buğ
dayların ihtilaf zuhurunda ar
bitrajının ne ıekilde yapı
labilmesi llzım geleceği hak
kında bir karar ittihazı için 
evvelce toplanmıt olan ko
misyon yarın tekrar toplana
caktır. Komisyona şehrimizin 
buğday ihraç eden müesse
seleri ile ihracatçı tüccarlar 
davet edilmiıtir. içtima Tür
kofiste ve saat 14 de yapı
lacaktır. 

lükler tevlid etmiştir. 
• ' .. •e tl11ailel iktiaat kaideleri za- ticari bir sıkıntı baş göstermete 

_.~ekin icablarma terki başladı. Bu tedbirin de fayda ve
-.a••tir . .,_._....._ ., remeyeceği takdir edileli ve kaldı-
,._; aleminin nazariyeleri nlmuı dütünüldü. Fakat yerine 
~ 1~ •abadaki tatbikab konulacak bir sistem bulmak icab 
~. llllf bir bal ve vaziyete ediyordu. 

MGbadele aerbestiaine 
ticaret bayah bir çok 

'•e tartlar altına sokula-
~.~ ~rbestisi derece dere
~ bır şekil almııhr Hi~ 
~)İcl ket, ko1Dfuaunun ver

lcararanın haricinde ka-
• Seri» kendini kurtarama• 
....._ eıt mübadele denilen 
"-' ... i harpten aonra bo
et._ it fibi yavq yavq te
' ~e batlamııtır. 

.. bayabdın reçirditi 
Mpb bir abülameli aldı· 

e edilmeyen bu vaziyet 
~ t ber memleket kendine 

ıc_•dbir aramak mecburi
' 'b 

111a1ttır. Bulunan tedbir
ti •11aleketi ikbaadi halkın-
t"::~ iktıaadl varlıklarını 
t._ bılmek o memleketin 

1Uıııı aanılmaktan kur-
)l::11erine matuftu. 

ıerbeatii müba
~ıtı rolun ebem-

'di( da aenelerce tec-
~en Iİltemlerle L. evveli 
~••tini muhafaza etmek 

1'llruldu. Albn mikya-
~ •• kıymet teabit edildi 

tiete ~an oldu ki, altın 
"'-ıa- illinden vu ıeçildi. 

•e Amerikada pua 
"-' ;.:~tin bu milyarlara 
'' , bırlerin biç biri aat· 
tll~ bir netice vereme

~•Ynelmilel ekonomi 
• lben her kaidesi mil
i~ aaemleketlerin ibti· 
~ 

1 
~ekil detif tirmek 

l. ~~ ~dı. Eaki ekonomi 
""' ~ • dütünmek ibtiya

' 11 bir takım aistem
~ "'-çaktı. Bu aiatemleri 

tb..a_..lktiaateılan mı icat 
'clu._~ ? Yoksa evvelce 
~de biz mi künbO-

'"- L. ? Her halele ma-
Ull' 'b b ~ et vana o da "°' '1. llltemlerin hiç bi

'edilnıemif olmuıdir. '•t ~VVeUne relinceye •e 1~ri daima aerbeat 
--~ rejimi ile ıer-

~ eaa.lanna iatinat 
~ ,.._ ..._,. Ye Amerikada 

.._ '-1- ortaya çıkb. 
• ••lllleket ildi...U 

"-llil~b·ltorumak için in· S: ~ek tedbirler al
' ) • Yordu. Bu tedbi
ı-_ 4e,. ~ bir keli•e ile 
~•ldi. Bu yeni adlı 
~ ~ •e itbal&t ticareti· 
~ illa 1idlerJe •klfbra 11-

""1ekette buclQbuı 

Bu aistem serbestii mübadeleye 
istinat edebilmeli ; fak.at, ithalat 
ve ihracat müvazeneaini de temin 
eylemelidir. 

lıte bu dütünce ile Kliriog ve 
takaa usulleri ortaya atıldı. Bu iki 
yeni usul ticaret aleminin her kö· 
fesinde kontenjan sisteminin tatbiki 
karııunda bunalan ticaret hayab· 
na nefes aldırmak makaadile mem· 
nuniyetle kabul edildi. 

Alman Ticaret 
Anıa,ması HUkUmlerl 

Almanya ile yaptığımız ti· 
caret anlaşmasının son aylar
da Almanya'ya ilhak edilen 
Avusturya ve Südet arazisine 

Bütün itbalitcı ve ibr•catcı. d ·ı d'l" d'l · ~ · 
1 k tJ b 

. . 
1 

• e teımı e ı ıp e ı mıyecegı 
mem e e er u yenı ıııtem erı . . _ 
memnuniyetle karşıladılar. Her alikadarlarca dütilnülmüıtü. 
memleket, ticari münuebette bu- Hükumetçe ittihaz olunan ka· 
lunduğu cliter memleketlerle Kli- rara nazaran her iki mınta
ring ve taka üzerine müesses birer kanın da ticaret anlaşılması 
aene müddetle yeni yeni ticaret mevzuuna dahil olacağı ali-
anlqmaları ak.detti. Bu anlaşma- k d l b'ld" .1 . t• 
lan .. _L • t k _ ...... dar a ar ara ı ırı mış ır. 1a&v1ye e me ve ıua&a 

memleketlerin ithalat ve ihraca-
bnı mürakabe ederek onların nam 
ve hesabına çalıımak üzere Dev
let Bankalarına genİf salahiyet 
verildı. 

Bazı memleketlerde Merkez 
Bankalan açıldı. Bu Bankalar 
kliring ve takas auretile ya
pılan ve yapılacak olan bütün 
ihracat ve ıthalit itlerine el koy
du ve bu ifleri idareye batladı. 
Klirin~ heaaplan tetkik edılirse 

bu aıstemin neticeaile her mem
leketin, yurdumuzla olan ticaret 
münuebetinin nisbet ve derecesini 
anlamak kolaydır. Ancak bu usul 
ile bazı memleketlerden mal ıe · 

tirtmenin zorluklar tevlid ettiti 
de prillmete batladı. 

Bu zorluklann 'ebebi; Mer· 
kez Bankuında bloke olan para
lann deblokajı içtn uzun bir za
manın geçmesi ve ithal edilmiı 
bir malın bedelini alabilmek için 
itbalitcı ecnebi firmanın parasını 
uzun bir mOddet alamamuıdır. 

Bu vaziyet yalnız memleketi
miade detil, bütün difıer memle
ketlerde kendini ıöstermiştir. 

Paramızın kıymetini muhafaza 
edebilmek, kıymetli tOrk parası
nın hariç memleketlere akmuının 
önüne reçaıek için bundan bqka 

Pamuk &atıfları 

Piyaıamıza getirilen May
dos pamuklarından 120 harar 
düa kilosu 46 kuruıtan Hid
rofil fabrikalarile, Mısırçarşıı
eınafına satılmıştır. Ayni cins 
pamuklar bir hafta evvel 42 
kuruştu. Yükıelmenin sebebi 
bütün pamuk fiyatlarında vu
kua gelen umumi bir teref
füden ileri gelmektedir· Kıev
land ve Akala pamukların· 
dan son hafta içinde piyasa
mıza ıelmemiıtir. 

kumaş almak ribi eaki ve tarihi 
mübadele uaulünün ekonomileşti
rilen bir tekil ile yapılmaamdan 
ibarettir. 

Fakat bütün ticaret itlerinde en 
kuvvetli amil olan zeki ve bulut 
bu iıte de amil olarak - takaa 
işleri - adıyle yeni bir kazanç yo· 
lu bulunmuıtur. 

Taku primi iti bir malın 

kıymeti ile paranın kıymetini ~içe
rek aradan bir fark çıkarmak ve 
bu farkla hem ithalat hem iliracat bir çare olamaz idi. 

l "akua relince : Bu me.ele malını milvazalendirerek her iki 
memleketin malmı takaa ettir· 
mektir. Fakat bu auretle ortaya 
bir de takucılık simsarlıfıı çıkmıt· 
br. Bu aimaarlık bir takım bava 
oyunlanna da yol açm1Şhr. 

Klirinr aiatemine nazaran Hrbeatii 
mübadeleye daha ziyade yakındır. 
Taku ta muameleler ıeklince bir 
az iptidai mübadeleye benzef6e 
de eaaata daha mütekamil bir 
milbadele aiatemiclir. Bu ailtemde 
yalnız mala mukabil mal temin 
edebilmek prtbr. Yani butday 
yerip bez almak, pamuk verip 

itte uıl temu etmek iıtediti· 
miz nokta buradadır. 

Bunu da ayrıca izah edecetiz. 

L. A. KENBER 

Buğday Fiyatları 
Yeniden YUksellyor 

Toprak mahsulleri ofiıi 
euvelci gün piyasamıza iki yüz 
elli ton yumuıak buğday geti· 
rerek 6,07,5 kuruştan değir· 
mencilere ıahlmıştır. Ofisin 
buğdayları piyasada yükael
mek istidadını gösteren sa
tışlara tesir etmiştir.Meyrudat 
azaldığı takdirde bir müddet 
fiyatlar bu seviyeyi muhafa· 
za edecektir. Tüccar namı· 
na dört vagon buğday gel
miş ve 5,30 kuruştan satıl
mıştır. Sertler 5,07-5,08, kı· 
zılcalar 5, 15 - 5, 28, çavdar 
3,36-4,07,5 sarı mısır 4, 17, 
keten tohumu 12, 10, susam 
19, 10 kuruftan satılmııhr. A· 
nadoluda buğday stoku azal
maktadır İç piyasalara az 
mal getirilmektedir. 

Tiftik ve Yapak 
&atıfları 

Evvelki gün tiftik ve yapak 
üzerinde yeni sattılar olmuıtur. 
200 balya kaba tiftik kilosu 
70-75, 110 balya yağlı tiftik 
kilosu 85 kuruştan Almanya 
için satın alınmıştır. Trakya 
yapaklarından 55 balya kilo· 
su 66 kuruştan, Anadolu ya
paklarından 300 balya 52,653 
kuruştan satılmıştır. Kısa va· 
deli kliring hesabından Al
manya'nın tllccarlaua borçlu 
olması ye paralarının da iki 
aydaa evvel gelmemeıi tüc· 
carları Almanya için sattılar· 
da biraz temkinli davranma
ya sevketmektedir. Alman 
müesseselerı tiftik fiyatlarına 
kilo başına 5 kuruş ilive et
mişlerdir. - ---
Arpa Piyasası DUfttl 

Arpa fiyatlarında pek az 
bir dtlşftklük olmuştur. Ana· 
dolu ve Trakyadan arpa ge· 
tirildiğinden Anadolu malları 
4, 14-4, 15 ve yemlik cinsler 
4,21-4,24 kuruıtan satılmıı· 
tır. Şehrimizde ihracat için 
arpa satııları olmamıttır. Yer· 
li sarfiyat için gelen arpalar 
yemlik olarak toplanmaktadır. 

Frankocu ispanyaya 
ihracat 

Franko hükumeti ile ay· 
rıca yapılmıı bir ticaret an· 
!aşmamız mevcut olmadığın· 
dan 7005 numaralı kararname 
ahkamı ye bu karanamenin 
dördüncü maddesi hükümle· 
rine göre anlaşmamız mevcut 
olmıyan diğer memleketler 
gibi muamele yapılabileceği 
ve mütekabil ithalatta yilzde 
yüz niıbetinde de muameleler 
yapılmak lhım geldiği bil· 
dirilmiıtir. 

a) MUNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa lş ve Malzemesi-Harita 

Sinop Denizbank Acenteliğinden : 

Denizbanka ait gümrük iskelesi tamiratı açık ebilt
meye çıkaaılmııttr. 

1.- Keşif bedeli 1208 lira 41 kuruıtur. 
2.- Eksiltme 14 Şubat 939 gününde baılar ye 28 

Şubat 938 Salı günü saat 15 de Sinop Acente dairesia
de biter. 

3.- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 91 lira 63 
kuruş muvakkat teminat yatırmaları ·ve ticaret odasında 
kayıtlı oldukların dair vesika imza etmeleri ıartbr. 

4.- Keşif evrakını görmek ve fazla mal6mat almak 
isteyenlerin her gün acente daireıine mlracaatları illa 
olunur. 

Sinop Posta ve Telgraf Müdürlilğünden : 

1.- 795 Lira 34 kurut keşif bedeli Sinop polta ve 
telgraf müdürlüj'ü binasının tamiratı 14/2/939 tarihinde11 
itibaren on beş gün mtlddetle açık eksiltmeye konal
muıtur. 

2-İhalesi pir mart 939 çarıamba anan •••t OD beft• 
posta ve telgraf müdürlüğü komisyonunca yapılacaktır. 

3-Genel ve husuıi ve fenni şartnameleri ile ketfi 
posta ve telgraf mlidtirlüğünde g6rülecektir. 

4 - Muvakkat teminat 56 lira 66 kuruftar. 
5 İsteklilerin nafıa müdllrliiğünden ıekiz git• enel 

alınmış ehliyet veaikalarile gelmeleri illa olanur. 

Nafıa Veklletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1- Manyas gölü ıeddeleri ve replAH5r6 İDf&ab ke

ıif bedeli "534977,, lira 22 kuruı. 
2- Eksiltme 21 /3/939 tarihine rutlıyan Salı tini 

saat 13de Nafıa Vekaleti Sular Umum Mtldtlrlllğtl Su Ek
ıiltme Komisyonu odasında kapalı zarf uulile yapıla
caktır. 

3- İstekliler eksiltme ıartnameai, makaYele proj•i, 
bayındırlık işleri genel ıartnameai, fenni tartaame Ye 
projeleri •26,, lira "75" kuruı mukabilinde Sular Umum 
Mtıdürlüğiinden alabilirler. 

4- Ekailtmeye girebilmek için iıtei:lileria •21149,. 
lira "09,, kuruıluk muvakkat teminat Yermeıi Ye ekıilt
menin yapılacağı günden en az sekiz gün enel ellerinde 
~ulunan bütün vesikalarla birlıkte bir istida ile Vekllete 
müracaat etlerek bu işe mahıus olmak tlzere yuika alma
ları ve bu veıikayı ibraz etmeleri ıarttır. Bu mtldtlet 
içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iftirak 
eiemezler. 

5- İsteklileri teklif mektublarnu ikinci •addede ya
zılı saatten bir saat evveljne kadar Sular Umum Mldlr
lüg6ne makbuz mukabilinde vermeleri lbımdır. 

Po•tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Eskişehir Levazım Amirliii Satıulma Ko•iıyoamadaa 
Eskiıehir garnizonunda dekovil hattı intauı kapalı 

zarf uıulile yapılacaktır. Bu iıe aid kefif kroki, idari •• 
fenni ıartname Eskişehir, Ankara, İstanbul LeYbıa Amir
liği Satınalma Komisyonuada g6rtllllr. Kefif bedeli. 17907 
lira 36 kuruıtur. Muvakkat teminab 1344 liradır. ihale 
13/3/936 pazartesi gtınn ıaat 16 da Eskitehir Le•nım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacakbr. l.teldileriıa 
zarflarını ıaat 15 e kadar Komisyona vermit olmalan, i• 
tekliler şartnamenin 3 Maddesinde yazılı alıklma ta
bidirler. 

İstanbul Komutanhtı Satınalma Komı.yonundan: 
latanbul Komutanhtı mıntakuında bet parçadan ibaret praJ 

banpr yaptınlacaktır. Kapalı zarfla ihaleai 20 mart 938 puaıtelİ 
pnü saat 15 te yapılacakbr. Muhammen kqif bedeli 19.1,18'l li
radır. ilk teminab 10,909 liradır. Şartname ve aaireai 988 kurut mu• 
kabilinde Komutuhk lqut pbelinden verilebWr. 



1 Münakua Gaıetell 
--------------------------------------------------------------~~=-

u gün ·ıan olunan Münakasalar ve üzayedeler istesi 
--------~--------------~-~ WLrll•...-. 

- --A:S ..... ----
Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

--~~-,,_.--~----------------,--------------------------------------

A) Münakasalar 
--~ ... ..._ - .. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harda --o.-----·- ------. -.......---- ..... --
Eskişehir garnizonunda dekovil hatta inşası Kapali z. 
Çüürksu üzerinde yap. regülatörle Kapalı z. 

Denizli - Saray köy ovası sol sahil 
sulama kanalı hafriyatı (şart 22,33 L) 

Beş parçadan ibaret garaj 
hangan yap (şart 976 kr.) 

Gömenek mevkiinde yap. regulatör sula· 
ma kanalı ve ıinai imalat (sart. 50 l.) 

Kapalı z. 

" 

17007 36 
446579 -

193162 -

1456126 53 

1344 -
21613 16 

10909 -

57433 80 

Eskişehir Lvz. Amir. SAK. 
Nafıa Yek. Sular U. Müd. 

İst. Komut. SAK. 

Nafıa Yek. Sular U Müd. 

13-3.39 16 -
27-3.39 15 -

20-3-39 15 -

24-3-39 15 -

llaçlaır, Klinik ve ispençiyari aUH, Hastane L.ev. -- ----- -- --- - -- --
Kimya malzemesile kimyahane alah. 
Kimya ahit ve tabiiye takımları: 466 ad. 

kimya eczası: 48 kalem 

Aç. eks. 
Aç. ek. 

647 90 
1608 55 

Mensucat, Elblse, Kundura, Çamaşır v.s. 

Harici kundura 39 çift (tend.). 

Kereste, Tahta ve saire 

Paz. 175 50 

Beyaz çam: 87 m 3 - pınar tahtası: 5 m 3 Aç. ek. 4028 -
Kayın makas traversi : 11025 ad. (temd) 

,, ,, ,, 3195 acf. (temd) 
Kayın köprü traversi 6608 ad. (temd) 

,, cari hat traverti: 24892 ad. (temd) 
,, ,, " ,, 5929 ad. (temd) 
,, " ,, ,, 5880 ad. (temd) 
" ,, ,, " 60410 ad. (temd) 
,, ,, ,, " 12n 1 ad. (temd) 
,, ,, " ,, 26333 ad. (temd) 
,, " ,, ,, 93317 ad. (temd) 

Kapalı z. 

" 
" ,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
" 

~Beh. 5 -
Beh. 4 20 
Beh. 3 20 
Beh. 1 40 
Beh. 1 75 
Beh. 2 55 
Beh. l 85 
Beb. 2 15 
Beh. 1 75 
Beh. 2 45 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Siğara kağıdı verje cinsi: 120000 ad. Kapalı z. 63600 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları -~ 

Kaynamıf bezir ile ıikatif (Bak mütef. 
ıütun.) 

Gaz yağı 2.5 t. 

MUteferrik 

İç ve dış otomobil lastiği: 14 ad. 
Ford marka tank tamiri. 
Asfaltlı vernik 1250 k. - Kendir 

1200 k. - reçine: 100 k. İris 
marka sikatif: 200 k. kaynamış 
bezir yağı: 250 k. 

Araba levazımı 
Burgu, per.se bel kemeri v.s. 
Yapı malzemesi: 16 çesit 
Yapı malzemesi: 7 çeşit (temd.) 
Muhtelif tezgah: 6 ad. 
Marangoz tezgahı: 9 ad. 
Kemer çakılı: 580 m. 3 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. -------- - - .__ ~--

Ceviz içi 600 k. - çam fısbğı : 250 k. - kuş 
üzümü 250 k. - fındık içi : 500 k. - kuru 
incir : 500 k. - badem içi : 50 k. 

Uıkumru balık: 2 t. - torik: 1000 ad. - ta
vuk : 2500 ad. • hindi : 1000 ad. • yumur
ta : 2000 ad. (temd.) 

B) Müzayedeler 
Un : 11 torba. 
ince ceviz tala91. 

Aç. ek. 

Paz. 

Pa:ı:. 

Aç. eks. 

Paz. 
Paz. 
Paz. 
Paz. 

Kapalı z. 

" 

Aç. ekı. 

,, 

Aç. art. 

" 

480-
2098 -

47 75 
486 IO 

4000 -
12000 -

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Sultauahmet Bölge Sanat_ Okulu" Satınalma Komisyonundan! 

Nevi Miktarı Tahmin bedeli Eksiltme İlk T. Şekli 
Lira Ku. T. G. S. Li. Ku 

48 60 İst. Gümrükleri Başmüd. 
120 64 Sultanahmet Bölge Sanat 

Okulu SAK. 

26 33 Tophane Lvz. Amir. SAK. 

302 10 
4006 25 
1006 42 
1585 92 
2613 66 
778 18 

1124 65 
6837 55 
2059 32 
3-156 21 

12681 33 

İst. P· T. T. Fabrika Müd. 

D. D. Y. Ank. Hay. İz. ve Eskş. 

" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 

" 
" 

,, 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

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

4770 - İnhi&arlar U. Müd. 

lst. P. T. T. Fabrikası Müd. 

Selimiye Ask. SAK. 

Tophane Lvz. Amiri. SAK. 
36 - Kirklareli Tümen SAK. 

165 60 fst. P. T. T. Fabrika Müd. 

7 16 
72 92 

İst. Beled. 
,, ,, 

İst. Komut. SAK. 

" ,, " 
300 - M. M. Y. SAK. 
900 - ,, " " 

Belediye Sular İdaresi 

146 25 Galatasaray Liıeıi SAK. 

358 65. Yüksek Ziraat Enıtitü. Rek. Ank. 

Ank. Beled. 
9 85 Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 

9-3-39 10 -
2-3 39 14 -

' 28-2-39 14 30 

I0-3-39 IO -
10-3-39 15 30 
10-3-39 15 30 
10-3-39 15 30 
10-3-39 15 30 
10·3-39 15 30 
10-3-39 15 30 
ı 0-3-39 15 30 
10-3-39 ı 5 30 
10-3-39 15 30 
10-3-39 15 30 

10·4-39 J5 -

10-3-39 1 ı -

27-2-39 14 -

28-2-39 14 -
3-3-39 

10-3-39 l 1 -

24-2-39 14 30 
24·2-39 14 30 
27-2-39 11 30 
27-2-39 10 30 
11-4-39 JI -

ıı 1-4-39 15 -
15-3-39 15 -

13-3-39 14 30 

25-2-39 12 -

24-2·39 12 -
27-2-39 14 -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Saımalma Komisyonundan: 

50,000 çift yün eldiven 28/2/939 .;alı günü saat 11 de 
pazarlıkla Ankarada M.M.V. satınalma Ko. da alınacaktır. Is· 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahir:_~ 
22.2.939 - 1 

Flatlar Gelen 
CiNSİ 

Butday yumuşak 
,, sert 
,, kızılca 

Arpa Anadol 
Keten tohumu 
Cndar 
Arpa yemlik 
Z. yatı 

" 1 ci 
Ceviz kabuklu 
Ceviz içi 
Kufyemi çuvallı 

,, dökme 
İç. Fındık 

A9ağ'ı Yukarı 
Kr. Pa. Kr.Pa. 

G 2 
5 5 5 9 
5 22,5 - -
4 12 4 15 

3 37,5 4 2 
4 26 

46 - 47 -

5S - 72 -

Butday 
Arpa 
Un 
Tiftik 
İç ceviz 
Fasulya 
Z. Yatı 
Pamuk 
Çavdar 
Yapak 
B. Peynir 
Nohut 
Kepek 

Yapak 
Tiftik 
Badem 
iç fındık 
K. ceviz 

Olden 

Tiftik mal 
THtik Otlak 
Susam 

c-~~-~-

Dış Flatlar 
Yapak Anadolu 

,, Trakya 
Mısır beyaz 
Mı11r sarı 
Yulaf 
Yün güz 
Nohut naturel 
Perak deriai 

=zar ... 

19 20 
48 - 53 -

4 2.5 - -
4 16 4 30 

4 2,5 
55 -
7 5 

Bu§'day : Liverpul 
,, Şikago 

" Yinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburg 

" L. 

İstanbul Belediyesinden : 

Dumlupınar yatı okulu için lüzumu olan ve hepsine 
lira 75 kuruş bedel tahmin edilen araba levazımı paz~rl 
konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde görülebilir: I.st' 
liler 1 lira 16 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile 
raber 24 2 939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi 
mende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Jandarma telefon şebekesinin islah ve ikmali için lütıl 

olan ve hepsine 486 lira 10 kuruş bedel tahmin olu1111l'I 
kalem burgu, perse, bel kemeri ve saire pazarlığa koJl 
muştur. Listesi Encümen Kaleminde g<Srülebilir. İsteklilt' 
lira 92 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile beraber 
şubat 939 Cuma günü saat 14,30 da Daimi Encümende bııl 
malıdırlar. 

Kereste, tahta ve saire 

P. 'f. T. Fabrika Müdürlütfinden ; 

Ambal!jda kullanılmak üzere 87 metre mikAbı bey•' 
ve 5 metre mik!bı pinar tahtası açık eksiltme ile satırı 
caktır. 

Muhammen bedeli 4028 dört bin yirmi sekiz lira, 
natı muvakkatesi 302 lira 10 kuruştur. 

Eksiltme 10.3.939 tarihine musadif cuma güaü 
aaat 10 dadır. 

İ•teklllerin ıartnameyi görmek üzere herıün ek•i1 

girmek için de muayyen gün ve saatte teminat makbl1 

birlikte fabrikada müteşekkil Komiıyona mfiracaatleri. 

• • • 
Kayın makas traverısi v. s. alınacaktır : Bak D. P 

ilanlarına. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhanesi J 
1:..:.0000 bobin &ığara kağıdı alınacaktır : Bak lnnisatl* 

Müd ilanlarına. 

Kimya, alat 51 cins,466 Ad. 
ye tabiiye 
takımları 

1393 05 2.3.939 120 64 Açık 

Perşembe 
saat 14 

teklilerin teklit edecekleri en son fiat üzerinden kanuni kat- Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 
teminatlarile pazarlık gün ve saatinde Ankarada Ko. na müra· 

215 50 caatları. 
Kimya eczuı 48 kalı!m 

1608 55 * • • 50.000 çift yün çorap 28/2/939 Halı günü saat 10 da pazar-
E.IA.zığ, Edirne Trabzo ,,, Manisa, Kadıköy Kız enstitüleri hlda satın alınacaktır. İsteklılerin teklif edecekleri f"n son fiat 

· · k ' t b"" 1 1 · k" . k .1 k ı üzerinden vermeğe mecbur oldukları kanuni kati teminatlarile 
ıçın ımyl:l ve a ııye a et erı ve ımyevı ecza e 81 tmeye o- berrher pazarlık gün ve saatinde Ankarada M. M. V. Satınalma 
nulmuştur. Mık.dar ve tahmin bedelleri yukarıda ve alrnacak Ko. da bulunmaları. 
bu eşyanın cinsleri ıartnamesinde gösterilmi,tir. Eksiltme Ca
ğaloğlunda Yüksek okullar muhasebeciliği binasında yapıla
caktır. 

Eksiltmeyo girecekler 2490 numaralı kanunun istediği 
şartları haiz olmaları ve ticaret odasuıın belgesini taşımaları 
lazımdır. İı.teklilerin belli gün ve aate Eözü geçen Muhue
becilikte bulunmaları ve Ticarethane namma gırecekler veka-
letname ibraz etmeleri, §artnameyi görmek isteyenlerin de 
okula baıvurmaları ilD.n olunur, 

İstanbul Levazım Amirljği Satmalma Komisyonundan: 

39 çift harici kundura pazarlığına istekli çıkmadığından 
ikinci pazarlığı 28/2/939 salı günü saat 14,30 da Todhanede İs
tanbul levazım :lmirliği Satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 175 lira 50 kuru~tur. Tominaiı 26 lira 33 kuruştur, 
Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte Ko. na gelmeleri. 

Samsun İnhiıarlar Baımüd6rlüğünden 
İnhisarlar Hacıköy anbarından Samıun anb•1 

sevkedilecek İdare malı yaprak tütünlerin nakliyatı 
namesi mucibince 15 gün müddetle aleui münakaı•~ 
nulmuştur. İhalesi 1/3/ 1939 Çarşamba günü ıaat 1• 
Başmadürlüğümüz komisyonunda yapılacaktır. Ş• 
Samsun, Merzifon, Havza ve Haciköy idarelerinde 
bilir. Talihlerin pey paralarilc beraber vaktıııda koı' 
numuz:a müracaatları. 

imtiyaz ıabibi ve yazi itleri Direktöı·Ü : lımail Giril 
Baııldıtı yer: Merkez Baaıme.i aalata 



--
hrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
~liaıi~e Askeri Satın Alma Ko~isyonundan ~ 

27 :d•aız Boğuıadaki birlikler için 2500 kilo gazya
·ıbıı" ~t g39 pazartesi ıfınti saat 14 te pazarlık açık 
•• e .. ıle alınacaktır. İsteklileria pazarlık için tayin 
·1'41 ~· Ve saatte kat'i teminat paralarile birlikte Se· 

' Tümea Satın Alma Komiıyoauna ıolmeleri. 

• • • 
ri~Y·~~lf beıir 1111 ve sikatif almacaktır : Bak P. T. T. 

lll•a ilaalarına. 

litıa İ.t.nbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan : 

tlı Clotlundalti okul için lüzumu olan 16 çeşid yapı malzemeıi 
''Pıt•caktır •. Pazarlıtı Z'I şubat 939 pazartesi ıünü ıaat 11,30 
~ S: .. ktar. isteklilerinin belli gün ve ıaatte Fındıklıda Komu-

• • 
tuı•lına komiıyonuna aelmeleri 

' lı..te .,;, " t l'b. k s· . B' . 'l'k k l . • 7 'd '-il) • .. nu a ı ı çı mı yan uvan ıoıcı ı o u u ıçın çeşı 

--~llleai sahn alınacağındaı~ pazarlığ'ı Z'I şubat 939 pazartesi 
I0,30 da yapılacaktır. isteklilerinin belli &"Ün ve saatte 
i(oınutanlık Satınalma komisyonuna relmeleri. 

Sular İdareıindea : 

580 metre •ikib kemer çakılı kapalı zarf
ı • suretile satın alınacaktır. 

,~":"' Bu iş içia tanzim edilen şartname parasız olarak 
~ Le~azım Servisinden alınabilir. 

T •hbler ıartnameye göre hazırhyacakları kapalı 
~~ ihale ıinü olan 15 mart 5U9 günü saat on be· 

· r T akıimde Sular İdereıi Merkezinde Müdüriyete 
~ 0111ıalıdırlar. 

,._tte11 ıonra ıetirilecek zarflar kabul edilmez. 

--
ltf. l\f. Vekileti Satm Alma Komisyonundan : 

1, T 
t~ •yYare fabrikaları ihtiyacı için 9 tane maran· 
ltı l~ı ıatı11 alınacaktır. Muhammen bedeli 12.000 li
~ p tlk teminat miktarı WO liradır. 
l~ Kapalı zarfla ihales1 11.4.939 salı günü saat 15 
~ •t S•tın Alma Komısyonunda yapılacaktır. 

Şartnameıi her gün komisyonda iÖrülebi!ir. 

•' " l- Hava okulları ihtiyacı için 6 adet muhtelif 
"----~ t '1ıı:a•caktır. Muhammen bedeli 4000 lira olup ilk 

~ '-iktarı 300 liradır. 
.\! Ekailtmesi 1 1 .4.939 salı günü saat 1 l de vekalet 
~illa Komisyonwıda yapılacaktır. 

Ş.rtnamHİ her iÜD komiıyonda ıörülebilir. 

i<ırldareli Tü••• Satınalma Komisyoauntlan : 
. l'ecrb . . . 

ku· e eıaasıada kırılan bır aded dort marka tank tamır 
h-.ı tır. Keıfi 48ij lira ili& teminatı 36 liradır. Şartnamesi 
~ l:evaıım amirliği satınalwa komisyonunda ve Kırkla
' ~&lıılalma K.omı•J4imuuda görülür. Taliplerin J/'J/939 
Utıu l<ırluareuade tüm Satıoa!m11 ~omiı;yonuoa mür11-

~illi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
3o 
'-t ~leın perçia çivisi, p.ahı, toka ve saire 28.2.939 salı 

Oı 8-t 
1 

14 de Ankarada M. M. V. ::iahnalma Ko. da pazar-
• · d~tt •lıaacaktır. İsteklıleria e1ı1 :;on l~kJif edeceklen filılt 

l'tcı: kan temi:aatlarile bera&>er paıarhk gün ve saatinde 
l\o. na müracaatları. 

Türkkuıu Genel DirektörUigüodeo: 
Utorı 
e 2 t•0 rk iolerinso kullanılmak üzere 7i · 90 beygir ku· 
'iıtıı · '-Yonet şHiı:ıi ıluıacaktır. Şasılerde karo~erı ve ~o-
fitt 

1 ~l•ıy11caktır. 111ıek1i1erin en geç 27.2.1939 tarihine 
•,r& \'e teaıim müddeti bildirmeleri ve kata!oğ ~e &air taf

~•i . 
•rı illn olunur. 

y ,: Le•azım Amirliii Satııaalma KomiıyonundaD: 
· p •ded dıı ye yedi aded iç otomobil llstiii alına· 
,~lılda ekailtmesi 28.2.939 salı günü saat 14 de 
ır ela •t&ıabul Levazım imirliii satınalma Ko. da ya· 

'- ı · 1-teldileriD % 15 kaU teminatlarile belli ıaate 
e eleri. 

~ 
't ...;ı.ı..•li Tüm.., Sabaalma KomiıyoallBdan : 
'tti~• etııaımda kınlaD bir aded F ord marka tank 

tcektir. Keıfi .t80 lira ilk teminab i6 liradır. 

lllaakaıa Guet .. i -
Şartnamesi İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyo
aunda ve KırkareH tüm Satınalma Komisyonunda gCSrülür. 
Taliplerin 3/3/939 cuma gDnü Kırkarelinde tüm Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 

Beheri yirmi beşer kiti taşıyabilecek iki tane otobtb 
mübayaa1ı kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli Ankara'da tealim edilmek şartiyle 
9.000 liradır. İlk teminatı 675 liradır. 

İhalesi 8 mart 1939 çarşamba günü saat 15 de Türk· 
kuşu levazım bürosunda yapılacaktır. Şartnamesi parasız 
verilir. 

• • • 
Aıfaltlı nraik kendir ve reçine alınacaktır. Bak P. T· T. 

Fabrika Müd ilanlarına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Edirne Tümen Satın Alma Komiıyonundan 

Miktarı Muhammea 8 : İlk T. 
Kıtuı Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Tümen birlik-Koyun eti 95000 38000 2850 
Sığır eti 9500'J 28500 2137 50 

,, Keçi eti 95000 23 7 50 1781 25 
İhale Tarihleri 2/3/939 Saatleri 10 Şekli kapalı z. 
l - Tümen birliklerinin Hazıra• sonuna kadar koyua 

veya keçi veyahut ıığır eti ihtiyaçları yukarıda yazıldıiı 
:{İİ>i kapalı zarf hükümlerine göre eksiltmeye koauJ
muştur. 

2 - Eksiltmeye konulan bu üç cias etten yalnız ea 
ucuz fiat teklif edilen et ihale edilecektir. 

3 - Şartnamesini görmek isteyenler Edirnede Timen 
satın alma komiiyonuna müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatından bir saat eTvel 
kanuni vesaik teminatlarıle birlikte komisyona müra
caatlan. 

Samsun A. S. Alma Komisyoaundaa 

Tümeıa ,birlikleri hayvanların ihtiyacı için (200,000) 
"ilo yulaf kap•lı zarfla eksiltmeye konulmuş ve talip 
çıkmamııtır. Parası ( 11 ,000) lira ilk teminatı (825) liradır. 
Şartnameıinde değiklik yoktur. Bir ay içinde pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin vesika ve teminatlarile birlikte tü· 
men binuındaki komisyona gelmeleri. 

b) MUZAYEDELER 
-· - = 

f. Hava Kurumu Kızılcahawau:ı ŞuLesiııden: 

Şubemizce toplattırılan 2100 tane kurban tleriıi satı~a çıka
rılmııtir. Taliplerin oartnameyi bir mektupla §ubeauzden iste· 
ıstemeleri ilan olunur . 

lttanbul Komutanlığı :iatuıalma Komisy•nu.ndan 
Defa lılyyare tup9u taburunda biri.kwi~ llOO boı henıin 

leuekui satılacak.lır. Al..,lli uttıraa ile pazarlığl 13 mart l9~9 
puartcısi gün\i saat 11 de yapılacak.ur. Muhamm~a kıymelt 120 
liriidır. İlk. le11tiı.ıatı 9 liraflır. ~artnam~ai htr gün komisyenaa 
görülebilir. 

15, 16/2/ 1939 tarihlerinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkma· 
yan veJ . muhammen bedel, muvakkat teminat ve mık.darları ile 
cioıleri ve eksihme günü ve saati aşağıda yazılı kayın traversler 
'he;}f.te<L mubteviyatı_.ayn Jayrı.c.ihale ;dilmek üzere gk";paıı azarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listesi hizaaıoda yazılı muvakkat 
te'minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
ekailtme saatinden bir saat evveline kadar komisyon Reislij'İne ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Haydarpaşa, Ankara, İzmir ve 
Eakifehirde idare ma2azalanoda dağıtılmaktadır. (1187) 1-4 

Liıte Mıktar ve cinıi Muhammen 
No. ıı Adet bedeli 

Beher adedi 
Kurut - -

1 110'25 Kayın maku traversi 500 
2 3195 • ,, ,, 420 
3 6608 kayın köprü traversi 320 
4 24892 Kayın cari hat traversi 140 
5 5929 ,, ,, ,, 175 
6 5880 ,, ,, 255 ,, 
7 60410 ,, 185 ,, • 8 12771 ,, ,, 215 ,, 
9 2633.1 ,, • 175 ,, 

10 93.117 • 245 
" • 

Muvakkat Eksiltme 
Tem inat Günü Saati 

Lira 

4006,25 
1006,42 
1585,9'2 
2613,66 
778,18 . 

1124,55 
6837,93 
2059,32 
3456,21 

12681,33 

Cuma 

15,30 

l n hisarlar U. MÜ d Ü rl Ü ğ Ünden: 1 

1 - Şartnamesi mucibince 26 1/2 m/m lik verje cinsinden 
120.000 bobin siğara kliıdı kapalı zarf uıulile eksilt
meye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher milimi sif (2) kuruş heıabile 
(63.600) lira muvakat teminatı (4770) liraqır. 

111 - Eksiltme 10/4/939 tarihine rastlayan pazartesi günli 
saat 15 de Kabataıta Levazım ve Mubayat şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden İzmir ve 
Ankara Baımüdürlüklerinden 318 kuruı bedel muka· 
bilinde alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun kanuııi vesaik ile %7,5 
ıivenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflar eksiltme ırünfi en 
geç saat 14 de kadar mezkür Komisyon Baıkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri 1Azı111dır. 

• • • 
{118aJ 1-4 

% 7,5 
Muhamaen muvakkat 

Miktarı bedel teminab 
Malın Cinıi metre Lira Lira ---

İnce ve kalın çivili kayış 2400 Sif 4120 324 
1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda yazı· 

lı kayışlar açık eksiltmeye konmuı ve muhammen bedelile 
teminatı akçeai hizalarında gösterilmiştir. 

il - Eksiltme 27.2.93~ tarihine rutlıyaıı puarteai ıü· 
nü saat 14 de Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameleri parasız olarak her güa sözll ıeçea 
Şubeden alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme ıünü muayyen ıaatte temi· 
nat paralariyle birlikte mezkür Komiıyona ıelmeleri illa 
olunur. (852) 4 -4 

* Muhammen Muvakkat 
Mik- Bedeli Satıı tem • ... 

Malın Cinsi tarı Vahidi Lira sureti Lira atı 

Eıki çuval 41000 kilo ~ Açık 369 14 
parçaları arttırma 

Muhtelif renk- 200 
" 

200 Pazarlık 30 15 
li yaldız 

1 - Yukarda cinı Te miktarı yazılı iki kalem malae
me ayrı ayrı hizalarında gösterilen uıullerle satılacakbr. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat temiDatlan lai
zalarında gösterilmiıtir. 

111 -Arttırma 6.3.93g tarihine rastlayan pazarteıi ıü
nü yukarda yazılı saatlerde Kabataıda kiin Levazım Te 
Mubayaat Şubesindeki Satıı Komisyonu11da yapılacakbr. 

iV - Çuvallar her ıün Papbahçe iıpirto fabrikasında 
ve Yaldız numuneleri de sözü ıeçen şubede ıörülebilir. 

V-İsteklilerin arttırma için tayin edilen ıüa ve saa
tlerde yüzde 15 teminatlarile birlikte mezkür komisyoaa 
aelmeleri ilin olunur. (941) 3--4 

* -·~ Yük 
tartma MYlaam. bedeli % 7,ö Ek-

kabiliyeti beheri tutarı teminat ıiltme 

Cinai Miktarı ton Lira L. K. L. K. 11aatı -- -- --
Kamyon 2 adet J 2400 4800- 960- 1, 
Satıı kam- 1 • 2 3100- 232 59 1,,ao 

yonu 
Arap sa· 3000 kır. 552 50 42 U~ li, li 

bunu 

1- Deiiştirilen fenni şartnameıi mucibince 3 adet 
kamyon ve yine şartnamesi mucibınce 3000 kilo arap ıa
bunu ayrı ayrı açık ekailtme usuli!e satın alınacakbr. 

il- ıvluhammen beaeheriıe muYakkat teminaüarı hi· 
zalarında gösterilmiıtir. 

IH- Eksiltme Y.J.D3Q perşembe günü hizalarmda ya
zılı saatlerde Kaoataşta Levazım ve lıtubayaat şubeıinde· 
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her ıün ıözü geçen şubeden alına
bileceği 1ıibi kapalı ıatıı kamyonu planı da ıörülebilir. 

V- lıteklilerin tayin edilen gün ve ıaatlerde yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona ı•l· 
melen iliD olunur. (108~) 2-4 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğünden : 
Fabrika ihtiyacı için I~ kilo aafalth vernik, 1200 kilo ken

dir, 100 kilo reçine , 200 kilo İris marka sikatif, 250 kilo kaynamıı 
bezir yağı açık eksiltme ile satın alınacakbr. 

Muhammen bedeli *2088,, İkibin ıeksen ıekiz lira muvakkat 
teminatı "155,, lira "60,, kuruştur. 

Eksiltme 10 3 939 tarihine müsadif Cuma aabahı ıaat 11 dedir. 
İ.teklilerin tartnameyi iÖrmek üzere hor gün, ekailtnıeye ıirmek 
için de muayyen gün ve ıaatte teminat makbuzlarilc Fabrika Ko
miıyoauaa müracaatları. (1181) 1--4 

' 
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Objet de l' adjudication 
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d 'adjudicat. eatimatif proyiıoire 
Lieu d'adjudic:ation et du 

Cahier deı Charsea Jours Heurea 

A) Adjudications au Rabais 

Constructlons - R6paratlons - Trav, Publlcs·Mat6rlal ile Con•tructlon-Cartographla 

Cooıtr: •ole
0 

Dec:auville a Garniıon Eı
kifebir. 

Conıtr. reıulateur ıur riviere Çürükıu 
et trav. creuıement et d'arh ıur ca· 
nal irrigation plaine Denizli-Sarayköy 
(cah eh L . 22,33). 

Pli cach. 
-- ~---- -

17907 36 1844 - Com Acb. Iat. Eıkitehir 

4365i9 ~ 21613 16 Mioi.tlrc Tr. Pob. Dir. Gen. Aff. 
Hydraulique1. 

11-3-39 16 -

2i-3-39 15 -

Coaıtr. hanıar garaı• en 5 p. (cah. eh. 
966 P.) " 

193162 - 10909 - Com. Ach. Command. Milit. Fındıklı 20°3·39 15 -

Goastr. rfııulateur et canal d'lrriıatıon 
ainıi que tra•. d'art. ıur lac Göme· 
aek (Cah. cb. L. 60). 

., 1456126 53 67433 80 Miniıtere Tr. Pub . Dir. Gen. Aff. 2t·3-39 15 -
Hydraullqueı 

Produll• Chlmlq •• et Pharmaceutlquea·lnetrum nts Sanltalres-Fournltura pour Hopltaux . - _., . ... _._ ~ ................ ......... _ ._.. .. --... 

Articlea pr. laboratoire chimique: 74 lota Publique fı47 90 48 1)0 Dir. Principale Douanes İıt. 9 ·i-19 10 -
lnıtrumeobı de claimie et de phyıique: " 1608 5!> 120 64 Com. Acb. Ecole MEtiers Sultanahmet 2-3-39 14 -

466 p. produita clııimiquea: 48 lota. 

Hablllement- Chausaur•• - Tlssus - Culrs -
Chau11urH exterieurea: 39 pairea (aj.) Gre a sır~ 175 50 

Bole de Conetructlon, Planch•• Poteaux ete. 

TraverHı en hetre pour chanııement de Pli cach. 
voie: 11025 p. (aj.) 

TraTeraeı en hetre pour chanıement de 
" •ole 3195 p. (aj.) 1 

Tra•eraea en h~tre poor poat: 6608 p. " 
(aj) 

Tranraea en hltr• pour Toie normale : ,, 
2~892 p. (aj.) 

TrayeraH en hfıtre poor Toie normale: ,, 
5929 p. (aj.) 

TraYHHS en bltre pour voie normale : ,, 
5880 (aj .) 

Traverae en hltre pour vole normale: ,, 
60t10 p. (aj.) 

Taa•erae en hetre pour voie normale: • 
li771 p. (aj.) 

Traverse en hHre pour vole normale : ,, 
26333 p. (aj.) 

Traverse en hatre pour voie noraaale : ,, 
93311 p. (aj.) 

Boiı 1apln blanc : 87 m3 plancbe 5 ma Publiqae 

Travaux d'lmprlmerl• - Papetarle 
~-------'---·-- - . 
Papier cig. 120000 bobinea. (cah. eh. P. 318) Pli c:ach. 

Combu•tlble - Carburant - Hulles 

Huile de Un et ıiccatlf (Voir DiHra) 
Petrole : 2,5 t. 

Dl ver• 

Cbambre i alr et pneux pourauto: 14 p. 
Repar. tank marque Ford 
Verniı aıphalte: 1250 k. cban•re: 1200 k. 

reıine : 100 k. ıiccatif marque lriı: 
200 k. huile de lin : 260 k. 

Materiel pr. voiture. 
Vrillea, perceuıea et eeintureı pour re· 

ıeau telepbonique. 
Materiel conatr. 16 lota. 

• ,, 7 lotı (aj.). 
Dinrs etablis : 6 p . 
Etabli de menuiıier: 9 p. 
Cailloux pour conıtr. are: 580 m3 

Provıstona 

Noix decortiquce : 600 k. piıtacbe : 250 k. 
raiıios : 250 k. aoiıettea deeortiqucea : 
fi()() k. fi1ıueı a~cheı: 500 k. amaodeı 
decortiqueea : 50 k. 

Maqueraux : 2 t. torik: 1000 p. poalea: 
2500 p. dindeı: 1000 P· ooufı: 2000 P• 
(aj) 

Publique 
Gre A ıre 

Gr~ a ıre 

Publique 

Gr~ i gre 

" 

" 
" 

Pli caeb. 

" 

Publique 

,, 

B) Adjudications a la surenchere 
_,.__..; ------------.~-~~ 

Far ine : 1 1 HCI. Publique 
Copeaux mince1 dt. noyer. • 

lap. 5 -

lap. 4 20 

lap. 3 ~o 

la p. 1 40 

la p. l 75 

lap. 2 55 

la p. 1 84 

la P• 2 15 

la p. 1 75 

lap. 2 45 

4028 

63600 -

480 -
2088 -

4i 75 
486 10 

4000 -
12000 -

26 3J 

'4006 25 

1006 42 

1585 92 

2613 66 

778 18 

1 ı2.ı 55 

6837 93 

2059 3~ 

3456 21 

12s 1 3a 

ao2 ıo 

4770 -

36 -
155 60 

7 16 
72 92 

300-
900 -

146 25 

358 65 

9 85 

Com. Ach. lnt. Tophane 

Admin. Gen. Cheminı de fer Etat 
Anlı. Bureau Expid. l'laydr. 
Maga1in lzmir et Eıkiıebir 

,, ,, 
" 

" " " 
,, ,, 

" 

" " 
,, 

" " " 
,, ,, ,, 

n ,, " 

,, 
" 

,, 

,, ,, ,, 

Dlr. Fabriques P.T.T. İıt. 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 

Dır. Fabriquea P.T.T. İ.t. 
Com. Aeh. Mil. Selimiye 

Com. Acb. lnt. Tophane 
Com. Ach. DiY. Kırklareli 
Dir. Fabriquea P.T.T. lst. 

Cem. Perm. Monicip. İat. 

" " 

Com. Ach. Command. Milit. Fındıklı 

" " Com. Acb. Miniıtere Def. Nat. Ankara 
,, 

Adm. Eaux Munieip. İ~t. 
,, 

Com. Ach. Lych Galataaaray 

Reoteur lnatitut Aıricol• Ank. 

28-2-39 14 10 

10-3-~9 15 39 

10-S-39 ·~ 30 

10-~·39 li 30 

10-3-a9 li ao 

10·3-39 15 3Q 

10-3-39 li iO 

10·3-J9 15 30 

10-3-39 15 30 

10·1·39 15 30 

ıo .a-39 15 ao 

10·8-39 10-

10·4-39 15 -

10-3-37 1 ı -
27-2-39 14 -

28·2·39 14 -
3-3-39 

10.3-39 11 -

24-2-39 14 30 
24·2-39 14 30 

27-2-39 ıı 30 
27-2-39 ıo 30 
11-4-39 11 -
ı 1-4-39 15 -
l~-3-39 16 -

13-3-39 14 30 

25-239 12 -

Mun. Ank. 24-2-39 12 -
Com. Acb. Dir. Gb. Fab. Mil. Aak. 17-2-39 14 -

' \ 

Müteahhitlerin Takvimi 

CUMA 24.2.939 

Sariı bezi (M· M. V.) No. 935. g..t' 
Kablo arka tezkeresi, ç.?virecek kolu •· ı. (M. M. V.) No· 
Bodrumda yap. elektrik teıiaatı (Bodrum Beled.) No. 945. 
Tamirci kulübesi inşası (lsparta Vil.) No. 956. 
Bayramiç kasabası haritaıınıo alıomaıı işi (Bayramiç Bel.) ~o 
Silindir tamiri (İst. Beled.) No. 96~. 
Kırıkkalede yap. tnf. (Ask. F ab ) No. 961. 
Sığır eti (l}rfa Tiimeni) No. 961. 
Tat nakli (lat. Beled.) No. 962. 
Biıiklet (P. T. T. Ankara) No. 962. 
Çam telgraf direti (O. D. Y.) No. 963. 
Ağaç fi danı, kazık, ioce ip n kanaviçe (İat. Bel.) No. 96-1· 
Sivıl palto (Ankara Emniyet Müd.) No. 963. 
Garaıe inş. (M. M. V.) No. 963. 
Lastik malzeme (Tophane Lvz.) No. 963. · 
Defter ciltleamesi (İst. Beled.) No. 963. 
Dıvar tamiri ve heli inş. (Kayseri Beled.) No, 967. 
Paviyon tamiri (Kayıeri Kor) No. 967 . 
BetoD arme tabliyeli köprü inş. (Konya Vil.) No. 967. 
Motopomp (Zonıuldak Beled.) No. 968. 
Faıulya, pirinç ve makarna (Afyon Kor) Ne. 969. 
Parke yolu inş. (D. D. Y. Afyon) No. 969. 
Tıbbi ecza (M. M. V.) No. 969. 
Balast ihzarı (O. D. ·y. Balıkeıir) No. 972. 
Madeni fapka (Orman Koruma Gen. Komut) No. 972. 
HaH kezi (Sivas ErK:ek Liıesı) No. 972. 
Un nakli (Bergama Aık. S. A. K.) No. 973. 
Beazin ff opbane Lvz ) No. 974. 
Telefon tesisatı (Diyarbakır Meteroloji İstaa.) No. 974. 
Kasa (M. M. V.) No. 97.ı. 
Grafıt (Ask. Fab.) No. 974. 
Grobeton gömme postaları int· (Denizbank İzmir Şub.) No•(ış 
Portatif çadır ve battaniye (Jand. Gen. Komut. Ank.) No. ) 
Müzik alit milb~yaa ve tamiri (Selimiyc Aık. S. A. K.) l"JO· 
Çocuk bahçesinde >:•P· tamir (İst. Beled.) No. 976. 
Risole baatırılmuı (lat. Beled.) No. 976. 
Doıya dolabı {İ,t. Bcled.) No. 976. 
Boya levazımı, yanğın ıoodürme aletı,kova, kanca v. s. (İıt. 8 

No. 976. 
Zeytin tanesi (Tophane Lvz.) No. 976. 

Memento des Fournisseurs 

VENDREDI, 24.2.939 

Toile pr. bandare (Mia. Def. Nat.) No. 935. 
Articlea teleıraphe (,, ,, " ) No. 936. 
lnstaU. ~lictr. a Hodrum (Municip. Bodrum) No. 945. 
Constr. 1ıuerite pr. ouvriera (Vil. İıparta) No. 956. 
Dre11ement carle ville Bayramiç (Mu11. Bayramiç) No. 958· 
Rep. cylindrc (Muaicip. lst ) No. 962. 
Constr. a Kırıkkale {Fab. Mil.) No. 961. 
Viande boouf (Dıv. Urfa) No. 9tH. 
Transpon pierres (Municip. lat.) No. 962. 
Bıcycleltes (Oir. P. T . T. Aakara) No. 982. 
Poleaux telegr. en sapin (Cb. fer Etat) No. 963. 
PlaDU d'arbre poteaux, fıcelle et canena (Muoicip. lıt.) ~o
Paletots eivils (Oir. Sürete Ank.) No. 963. 
Cıııstr. ıaraıe (Min. Def: Nat.) No. 963. 
Articlu en caoutchouc (Iot. Tophane) No. 963. 
Reliure reı11tre1 (Munıcip. lıt.) No. 963. 
Repar. mur et conıtr. W. Ç. (Municip. Kayseri) No. 967. 
Repar. pavıllon (Corps Armee Kayıcri) No. 967. 
Conıtr. pont avec tabliers en beton arme (Vil. Konya) No· ' 
Motopompe (Munıcip. Zonguldak) No. 968. 
Haricotı, riz et macaronis (Corpa Armee Afyon) No. 969. 
Conıtr. pave ,cb. fer Etat Afyon) No. 969. 
Preduits pharmaceutiques (Mıo. Def. Nat.) No. 989. 
Fourniture ballaat (Ch.fer füat Balıkesir) No. 972. 
Cbapeaux metalliques (Commend. Gen. Protection Foretl) rJ~ 
Toile (Lycee ıarçonı Sıva1) No. 072. 
Tranıport farıne (Com. Ach. Mil. Bergama) No. 973. 
Benzine (lot. Tophane) No. ()74. g 
loıtall. telephonique (Station Meteorolo~ie Diyarltakır) No· 
Coffre fort (Mio. Def. Nat.) No. 974. 
Graffıte (Fab. Mıl.) No. 974. 
Conatr. ~roııo beton (Denizban1'. Suc. İ:ımir) No. 975, 
Tenteı putativeı et couverturea en laine (Cemmead. Geıı• 

Ankara) No. 975. ~C' 
Acbat et repar. inatr. muıique (Com. Acb. Mil. Selimiye) 
Rep. au jardio dea enfanb (. unicip. Iat.) Ne. 176. 
lmpruıion rnue (Municip. lst.) No. 971. 
Armoire• pr. doaaier (Municip. Iıt.) No. 976. 
Appareıl pr. exünctioa d"incendie ıeau, crochet 1articl•• 

ture ete. (Municip. lıt.) No. 976. 
Oliveı (lat. Tophane) No. 976 • 


