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Umum Tü~carları ve üteahhitlerln mesleki Organıdır 

Malzeme-Harita 

Doğu Beyazıd Malmüdürllığünden: 

hatı)~ i:tmiye konan iş: (Doğu Beyazıd Hükumet binası in
hakıy ~~ıf bedeli 56326 lira 3 l krş. olup ou bin lirası hu yıl 
~ftı esı 19ıQ mali yılında ödenmek şartile eksilımiye çıkarıl· 

t. 

tleı ~ tiyenl !r bu işe ait şartnameleri ve evrakı 282 kuru~ be· 
t~k~bilinde Doğu Beyazıd Maliye inde alabilirler. 

f ..ı Oo ıltme 7.9.939 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 
rapı! ğu Beyazıd Maliye Dairesinde müteşekkil Komisyonda 

acaktır. 
ek ·ı · Ek 8•1 trn~ kapalı zarf usulile yapclacaktır. 

tcllıiıı tıltmıye girebilmek için isteklilerin 4066 lira 32 kuruş 
&o le at Vermesi, bundan ba~ka aşağ1ılaki vesikaları bai1, olup 

rı:rıe . 1 1 sı izımdır. 
~iı ~klilerin eksiltmiye girebilmeleri için ihale güoüoden 

er
10 

gun evv 1 Ağrı Vilayetine nıüracaatle bu işi yapnbilecı:k· 
~~air ehliyet vesikası almaları mecburidir. 

thtıy ır defada yirmi bin liralık inşaat yaptığına dair fenni 

~· vesikası. 
ıcaret Odası vesikası. 

lt. ---

lrnır levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
' ı . )t~d ~ı Müstahkem Mevki Komutanhğmca gösterilecek 

t•j ie theri 27204 lira 95 kuruş bedel keşifli iki adet ga· 
liı, ~~a ettirilecektir. İkisinin tahmin bedeli tutarı 54408 
''•t 

16 
kuruştur. Kapalı z!rfla ihalesi 12.9.939 sah günü 

~ Yıl da İzmir Levazım Amirliği Satınalmn Komisyonun· 
\llttı f1lacaktır. Teminatı muvakkate akçesi 3970 lira 50 
~~ 1 ~r Ş~rtname, keşifname ve projeleri İzmirde Müstah
~ak· evkı inşaat Komisyonunda ve Ankarada M. M. V. 
~da. ırı inşaat Şubesinde görülebilir. istekliler Ticaret 
~~t dırı~a kayıtla olduklarına dair ve bu işi yapabilecekle· 
'1 Qır .b 1 . thti ı a eden en az bir hafta evvel lzmir Nafıa Fen 
dtdirı ilden olacakları vesikaları göstermek mecburiyetin· 

er. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

İhale 28.9.939 perşembe günü saat 15 te İstanbul Dai· 
mi Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedel 56,529 lira 
ve ilk teminatı 4~76 lira 45 kuruştur. Şartname 283 kuruş 
mukabilinde Fen işleri Müdü~lüğünden alınabilir. Talihlerin 
939 yılma aid Ticaret .Odası ve ihaleden 8 gün evvel Is· 
tanbul Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne müracaatle ala
cakları fenni ehliyet ve!ıikaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektublarile :l490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları 
kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar İstanbul Bele· 
diyesi Daimi Encümenine vermeleri. 

Nafıa Vekaletinden : 

Ek.siltmiye konulan iş: 
Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj şebekesile sınai ima· 

latı ve işletme binaları inşaatı keşif bedeli 2,400,000 lira 

dır 
Eksiltme 28.9.39 tarihine rashyan perşembe günü saat 

IS de Nafıa Vekaleti Su işleri reisliği Su eksiltme komisyo· 
misyonu odasında kapalı znrf usulile yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, ba
yındırlık işleri gen~l şartnamesi fenni şartname ve proje· 
leri 50 lira mukabilinde Su işleri reisliğinden alabilirler. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 85,750 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün· 
den en az 8 gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlik
te bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika .talebinde bulunmıyan1ar ek· 
siltmeye iştirak edemezler. 

İsteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı saatten 
bir saat evveline kadar su işleri Reisliğine makbuz muka· 
bilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Karacasu Belediyesinden : 

Karacasu kasabasmın IOOO lira muhammen bedelli su 
projesi tanzimi işine talip çıkmadığından evvelce ilan edil· 
diği şartlar dahilinde 23.8.939 tarihinden itibaren on gün 
daha eksiltme müddeti uzatılmıştır. Fazla malumat almak 
istiyenlenin Karacasu Belediyesine müracaat etmeleri ilin 
olunur. İd~~Çb~ınra V4e Armağan istasyonlarında yapılacak ambar, 

~tf \la llı.asile buna müteferri işler götüril olerak kapalı 
S 1( ul~le ek iltmiye konulmuştur. 
1,15

9 
~ıf bedelleri Çumra için 66,030,58 Armağan için Aıikara Valiliğinden: 

ı, ~k ? liradır. Keşif bedeli 10693 lira 32 kuruştan ibaret bulunan Po-
ı.ııı,... aıltme k 61. k b·ı· d Of· U .. d .. 'litıd evra ı ıra mu a ı ID e ıs mum mu ur- !atlı hükumet konaği üçüncü kısım ikmal inş ah t 1 9 939 
\j ~k:~İı!•tanbul ve lz~i~ Şubelerinden alınabilir. . pazartesi günü saat 15 te VilAyet binasında ~.f:a Ko;,,is· 
~'•ıtıda e 31.8.39 tarıbınde saat 15 de Ankarada Ofıs yonunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt· 

(} 'l'ekı·Yap~lacaktır. 1 meye konulmuştur 
Iiaitı ~ ıf mektupları~ı. havi z~rflar makbuz mukabilinde Muvakkat te~inatı 802 lira 10 kuru tur. 

. ı. uhaberat Servısıne teslım edilecektir. t kl'l · kl.f k 1 ~ h "''Uvakk t . .k Ç . . ste ı erın te ı me tup arını temınat mektubu veya 
ili . a temınat mı tarı umra ıçın 4551 53 Arma· kb T' Od 'k · · Çın 395

7 118 
. d ' ma uzu, ıcaret ası vesı ası ve bu ışe a1t Nafıa Mü· 

l 
1 ,..., hra ır. d .. ı··v·· d 1 ki f ~ hl' 't 8ttklil t kl.f k . d. k d k ur ugun en a aca arı ennı e ıyet vesikasiyle birlikte 

. ıh er e ı evrn ı meyanına şım ıye a ar yaptı - .. ·· ·· d d k d · · · v. içi .. ı.ı gibi i 1 ·d 'k 
1 

k .
1 

. . b·ı k sozu geçen gun e saat J4 e a ar Komısyon Reıshgıne 
,. Qf· Ş ere aı vesı a arı ve e sı mıye gıre ı me vermeleri. 

t,
1 

y
1
:skten alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. Buna •t k •f Ilı İt .. ard 

1 
. k. 

1 
.h 

1 
d.l aı eşı ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlü-

. a yazı ı ınşaat ayrı ayrı ımse ere ı a e e ı e· ğünde görebilecekleri. 

V f Vefa Liıeei Direktörlüğünden: 
hk ~ ~isesinin tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

'tl tk . tfıf muhammen bedeli tutarı 1326 lira 34 kuruştur. 
llh,8,~lt~e 11.9.939 pazartesi günü saat 15 te liseler 

~ l' , 1. tcıli~inde yapılacaktır. ~l Uaeı1 Plerın yözde 7,5 teminat ı.kçesini eksiltmeden ev
t l\e t·~ ı:nuhasebeciliğine yatırmaları şarttır. 
t~Ötl(i ! Ve artnameyi görmek isti yenler Vefa Lisesi Di· 

hlııiline müracaat edebilirler. 
at noter ve diğer masraflar müteahhide aittir. 

C İstanbul Belediyesinden : 

:~ Ç\~:'"bp~aşa hastanesi soğukhava tesisatı ile mutfak 
\~'•in§ırlıgının dahili inşaatının ikmali iıi kapalı zarf ek 

e koııulmuıtur. 

Devlet Demiryolları 2 nci işletme Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Ankara istasyonunda yapılacak Askeri rampa ve hafriy.-ıt 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif 
bedeli 12800 liradır, 

ihalesi 13 9.939 tarihine rnstlıyan çarşamba günü saat 
l 6 da An karada ikinci i~letme binasında toplanacak Komisyon· 
da yapılacaktır. 

Taliplerjn 960 liralık teminat makbuz veya banka mtıktu· 

bu ve kanunun tayin ettiği vesaik ile teklıflerini ihtiva edecek 
kapalı zarflarını aynı gün saat 15 e kadar Komisyona tevdi et
miş olmaları lazımdır. 

Şartname, ruuka \ele projrsi ve fenni şartname ikinci işlet· 
me kaleminde parasız olarak verilmektedir. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

P. T. f. Umum Müdürlüğünden : 

Münakasaya çıkarılıp talibi zuhur etmiyen 20.000 adet 3 
ın/m ve 80.000 adet 4 rrı/m ki ceman 100.000 adet alümin
yum manşon bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedel 8000, muvakkat teminat 600 lira olup 
pazarlık 16.9.939 cumartesi günü saat 11 de Ank.arada P. T. T. 
umumi müdürlük binasındaki Satmalma Komisyoauuda yapı· 
lacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere mesai saatleri 
zarfında her gün Ankarada P. T. T. Levazım ve lstanbulda 
Kınacıyan hanında P. T. T. Levazım ayniyat şube müdürlükle
rine mürncaatları ve pazarlığa iştirak etmek üzere yukarıda ya· 
zılı gün vo saatte Komisyonda hszır bulunmaları ilAn olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaıır v. s. 

ı~tımbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

2375 metre 701 kalite bez alınacaktır. Pazsrlıkla eksiltme
si 7.9.939 perşembe günü eaat l4 te Tophanede Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
2137 lira 50 kuruştur. Kati teminatı 320 lira 62 kuruotur. 
Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satıoalma Komisyonundan : 

Kapalı zarf usuliyle 2 bin adet battaniye s<ıtın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 16400 lira olup ilk teminst miktarı 
1230 liradır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi JS.9.39 cuma günti aaat 15 de 
Veklilf't satınalma ko. da yapılacaktır. 

Şartname ve evsaf her gün ko. dan alınabilir. 

• • • Müteahhid namıhesabına 4 bin adet iı elbiseıi açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli 12800 
lira olup ilk teminat miktarı 960 Jir&dır. 

Açık eksıhmesi 13.9.39 çarşamba günü aaat 15 de veki· 
let satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve evsaf her gün komisyondan alınabilir. 

• • • 3 bin metre hava rengi kışlık elbiselik kumao kapah 
zarfla eksitım.eye konulmuotur. 

Muhammen bedeli 9600 lira olup ilk teminat miktarı 
720 liradır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 13.9.93lJ çaroamba günü saat 1 l 
de vekalet satınalma komisyonunda yap1lacaktır. 

Şartname ve evsaf her gün komisyondan alınabilir. 

İstanbul Komutanhğ1 Satınal~a Komisyonundan : 

! Komutanlığa bağlı birlikler için 150 adet girme 150 adet 
çıkma ve 150 adet sırt havlusu satın alınacaktır. Pa11rlı&ı 

ll.9.939 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 405 liradır. ilk teminatı 61 liradır. Şartnamesi hergün 
Komisyonda görülebılir. lsıeklilerin belli gün ve saatte teminat 
makbuzu veya mektuplarile beraber Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Türkkuşu Genel Direktörlüiünden : 

Türkkuşu talebelerine harici elbise yaptırılmak üzere 
nümunesi veçhile 60-200 metre haki kumaı açık ekailtme 
suretiyle alınacaktır. Muhammen bedeli 1480 lira olup ilk 
teminatı 111 liradır. ihalesi 11.9.939 pazartesi günü 1&at lö 
te T.H.K. Genel Merkezi binasında Türkkuıu Genel Direk· 

törlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 

1 

sözü ge~en gün ve saatte Komisyonda haıır bulunmaları. 

• • • Türkkuşu talebelerine 50·60 takım kaıketiye bir· 
likte harici elbise diktirilecektir. Beher takımma tahmin 

1 edilen dikiş ücreti 15 lira olup ilk temiuat 135 liradır. İba· 
lesi 11.9.939 pazartesi günü saat 16,5 da açık ekıiltme ıu· 
retiyle yapılacağmdan, taliplerin sözü geçen g6n ve ıaatte 
T H.K. Genel Merkezi binasında Türkkuıu Genel Direkt&r-
l lüiü Satınalma Komisyonunda haJur buhuımalar1. 



2 Münakasa Gazetesi 

Bu gün ilan o unan •• mun kasa ve müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Muhm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

İzmirde iki garııj inş. 
Vefa lisesiı:ıin tamiri 
Doğu Beyazıd hükumet binan inş. (şart. 

282 krş.) 
Mezbaha buz fabrikasına ilave edilecek 

buz hııvuzu 

Kapalı m. 
Aç. eks 
Kapalı z. 

Aç. cks. 

Çumra istasyonunda yap. ambar ve idare Kapalı z. 
binası inş. 

Armağan istasyonunda yap. ambar ve ida· 
re binası inş. şart. 2 gurup için 6 L.) 

Cerrah paşa hast. soğuk hava tesisatı ile 
mutfak ve çamaşırlığının dahili inşa· 

alının ikmali işi (şart. 283 krş.) 
Seyhan sağ sahil sulama tcbekesile ıinoi 

imal ~ti ve itletme binalan inş. (şart. 

50 L.) 
Ankara istasyonunda yap. askeri rampa 

ve hafriyat işi 
Polatlı Hükumet konağı 3 cil kmm ikmal 

inıuatı 

Karacasu kasabası su projesi tanzimi (temd.) 

" 

" 

" 

,. 

" 

5:1408 9() 
1326 34 

56326 31 

2483 65 

66030 58 

54159 90 

56229 -

2400000 -

12800 -

10693 32 

1000 

- - --- - - ----- ----------
3970 50 M M.V. SAK. 

V.efa Lisesi Direk. 
4066 32 Doğu Beyaı.ıd Malmüd. 

186 28 İzmir Belediyesi 

4551 53 Toprak Mahsulleri Ofisi Ank. 

3957 98 " " 
4079 45 İst Beled. 

85750 - Nafıa Vekiilt.li Su İşleri Reisliği 

960 - D.D.Y. 2 ci İşletmesi Ankara 

802 10 Ankara Valiliği 

ıı.9.39 16 -
11-9-39 15 -
7-9-39 16 -

11-9-39 16 -

31-8-39 15 -

31-8-39 15 -

28-9-39 15 -

28-9-39 15 -

13.9.39 16 -

11-9-30 15 -

Üç sınıfla ilk okul binası inş. Kapalı z. 14392 12 1079 41 
Karacasu Belediyeıi 
Ank. Valiliği 

23-8-39 itib. ıo gün 
7-9-:19 15 -

Elektrik Hava azı-Kalorifer ,te i at ve malzemesl) 

Alüminyum manşon 3 m m: 20.000 ad. • Paz. 8000 - 600 - P. T. T. U. Müd. Ank. 16·9-39 11 -

4 mm: 80.000 ad. 

Mensucat, Elbl b, Kundura, Çama ır t·. A. 

701 kalite bez: 2375 m. 
Kaput beı.i: 1200 m. 
Sargılık bez: 800 m. 
Şayak: 40 m. 
Battaniye: 2000 ad. 
lı elbisesi: 4000 ad. 
Hava rengi kışlık elbiselik kumaş: 3000 m. 
Haki kumaş: 160-200 m. 
Kaıkelile birlıktc: harici elbise diktirilmesi 

50-60 tak. 

Paz. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 
Aç· eks. 

" 

2137 50 
m. O 30 
m. O 23 
m. 2 75 
16400 -
12800 -
9600 
1480 -

beb. 15 -

Girme havlusu: 150 ed. - çıkma havlusu: Paz. 405 -
150 ad. • sırt havlusu: 150 ad. 

Poatal: 416 çift Paz. 2328 05 

Matbaa işleri - Kırla iye Yazıhane Levazımı 

Mukavva: 1250 ad. 
Evrakı matbua: 9 kalem 

Kere te. ta vehta alre 

Paz. 
Aç. eks. 

375 -
1945 -

Kiriş ve doşcmelik ç m kereste:103,200 m3 2012 -

Mobilya bUro ev e yas , Muşamba -Hah v. • 

Llnoleyom muşamba: 250 m2 
K ryola: 60 ad. . 

Aç. eks. 

" 
ahrukat, B nzln, Makine yağları v •. 

Semikok: 50 t. 
Kriple maden kömürü: 50 t. 
Benzin: 13.000 litre 
Türk antrasiti: 272 t. • lavamarin kömürü-

73 t. • kriple kömürü: 17 t. - gürgen 
odunu: 72,5 t. 

Maden kömürü: 150 t. (temd) 

Uteferrlk 

Nakliye koşumu hayvanı 
Reaim malzemesi: 21 kalem 
Yuvarlak taşlama tezg hı: 2 ad. 
Alüminyüm boru ve levhası: 5 kalem 
Üniversal yuvarlak fireze tezgahı: 1 adet 
Vida açma tezgahı: 1 ad. 
Zımpara taşı tezgahı: 3 d. 
Otomatik rend~ tezgahı: l ad. 
Ş kuli ,, " 2 ad. 
Bileme tezgahı: 2 ad. 
Satıh taşlama tezhahı: 4 ad. 
ispirto varili: 200 ad. 
Makkap: 164 kalem 
Şase molörü üzerine karo.eri yap. (temd.) 
Buz mıhı (temd.) 
Çelik dolap onar gözlü: 8 ad. 
Çalı süpürgesi: 10800 ad. 
Motopomp (temd.) 
Film: 3 rulo · fotoğraf kağıdı: 1000 adet 
Kolan şeridi: ~750 m. • ip yular sapı: 

1250 ad. 
K çi kılı: 7,5 t. 
Çelik susta: 1250 ad.-kantarmn: 1250 ad. 
Keten ipliği dört katlı 16 No: 312,5 k. 
Bakır pulu: 2~ k. • bakır çivi: 54 k. • to· 

ka: 6250 ad. halka v.ı. 
Kum ve çakıl 
Köşeb nd v.s. demir malzeme 
M nganez cevheri 
Taksim·Başiktaş yıldız hattına 4 otobfiı 

işletilmesi imtiyazı 

Erzak, Zahire Et, ve 

Pirinç: IOOOO k 
Sadeyağı: 4000 k 
Nohud: 80 t. (temd.) 
Kuru ot: 40 tı 
Saman: 57 t. 

, ot: 76 t. 

Paz. 

" Aç. ekı. 
Kapalı z. 

Pa:z:. 

" 
" 
" 
" 
n 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 
" Aç. eks. 

Paz. 

" 

Kapalı z. 
Paz. 

n 

" 
Aç. eks. 

" 

Paz. 

" Kapalı z, 

Paı.. 

n 

m. 3-
510 -

1500 -
IOOO -
1950 -
8891 50 

700 -
15000 -
2100 -
4000 -
1500 -
1500 -
2630 -
9000 -
5300 -

10600 -
2650 -

13000 -
1200 

1280 -
1350 -

1087 50 

5250 -
1031 25 
1906 25 
1054 50 

2ı32 -
1805 25 

2300 -
3708 -
k. o 12 
k. o 03 
1140 -
2280-

320 62 
27 -
13 80 
8 25 

Tophane l vz. SAK. 
Çorum Vilayeti 

" " 
" ,, 

M. M. V. SAK. 

" ,, 
,, " 

1230 -
960 -
720 -
1 il - Türkkuşu Gen. Direktör!. Ank. 

it " 
61 - İst, Komut. SAK Fındıkh 

174 60 

56 25 
145 SB 

Ankara Beled. 

Tophane Lvz. SAK. 
lst. Belediyesi 

151 - Bolu Nafıa Müd. 

56 25 Çorum Vıl. 
38 25 İst. Belediyesi 

l 12 ·50 Çanak. Vil. 
75 -

146 25 
667 -

. " " 
Ist. Belediyui 
fst. Defterdarlığı 

Gelibolu Belediyesi 

lst. Komut. SAK. 
52 50 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

1125 -
157 50 
300 -
112 50 
112 50 
197 25 
675 ~ 
397 50 
795 -
198 75 
975 -
90 -
142-
96 -

IOI 25 

" n 

" 
,, 

" " 
" ,, ,, 
" 
it n 
,, ,, 
" it 

" " 
" " 

İst. Komut SAK. Fındıklı 
Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK. 
Ank. Beled. 

,, " 

7·9-39 14 -
5-9-39 15 -
5.9.39 15 -
5-9-39 15 -

15-9-39 15 -
13-9 39 15 -
13-9-39 11 -
11-9-39 15 -

11-9·39 16 30 

11-9-39 11 -

29 8-39 10 30 

4-9-39 ·~ 10 
11-9 39 14 -

6-9-39 15 -

5.9.39 15 -
11-9-39 14 -

15-8-39 itih. 1 ay 
l~-8-39 ,, 

7-9-39 14 -
14-9-d9 13 -

21..S.39 itib. IO gün 

4.9.39 14 -
14-9-39 14 -
14 9 39 14 -
14-9-39 15 30 
14-9·39 15 -
14-9-39 14 30 
14-9-39 11 -
12-9-39 l5 -
12-9-39 14 30 
1 ı.9.39 15 30 
12-9-39 16 -
l2-9-39 14 -
8-9-39 16 -
4·9-39 15 -

31-8-39 ıo -
29-8-39 l o 30 
12-9-39 l o 30 

37 50 
163 12 

Gelibolu Belediyesi 
Tophane Lvz, SAK. 

" " 

21-8-39 itib 10 gün 
3l-8-j9 15 l5 
5.9.39 15 15 

393 75 
154 69 
285 94 
158 17 

n 

" 
" 
" 

,, 
" ,, 

159 30 İst. Beled. 
135 40 ,, " 

345 -
556 20 
720 -
90 -

171 -
171 -

Türkiye Demir v~ Çelik Fabr. Müeı. 
lıt. Beled. 

Deniz Lvz. SAK. Kasımpaşa 

,, " 
Kırklareli Ask. SAK. 
Bolu Alay ,, 
lıt. Komut. SAK. Fındıkla 

" n 

11-9-39 14 45 
6-9-39 l4 15 
7.9.39 14 30 
6-9-39 15 -

7-9-39 14 -
7-9·d9 14 -

1-9-39 

29-8-39 14 -
29-8-39 14 -
11-9-39 17 -
3.9.39 15 -
4·9-39 10 30 
4-9-39 ti -

28 Afuı~ 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Lev~ 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomiıyonundsD.: 
Nünıuoe i gibi 1250 adet mukavva 4.9.939 pazart~l 

nü saat 15.10 da Toph nede İstanbul Levazım Amirliğ' 
tıııalma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. T ubmin be 
375 lira, kati teminatı 56 lira 25 kuruştur. Nümunesi k0ııı 
yondadır. Göriılür. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İstanbul Defterdarbğmdan: 

Defterdarlık dairesile İstanbul Maliye te~kilatına .~; 
müdüriyetler ve şubeler için mahallerine teslim ed1

• 

şartile mübayaası tal·arrür eden 272 ton Türk Anrrssitı 
mikokun beher tonu muhammen 24 liradan, 73 ton f)'J 
marin kömürünün beher tonu muhammen 16 lira 50 ~1 

tan, 17 ton kriplenin beher tonu muhammen 17 lir'1 
ve 72500 kilo keşilm.iş gürgen odununun beher 250 ~10 
muhammen 3 lira üzeriadeo k lpalı zarfla eksiltmeye ~o 
muştur. Şeraiti öğrenmek istiyenler her iÜn Milli ~ıııcf' 
idaresine müracaat edebilirler. Eksiltmeye iıtirak ede 
lerin de mecmuunun muhammen tutarı olan 8891 lir• b 
kuruşun % 7.5 çuğu 667 liralık muvakkat teminat IP8~ 
ları ve 939 sen~si 'icaret odası vesikalarile teklifnalllel: 
14.9.39 perşembe günü saat 13 e kadar Defterdarlık . 
ında Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak kolll~ 

na vermeleri ve ayni günde saat 14 te zarflar açıl 
eklifoame verenlerin hazır bulunmaları. 

* * • 
13.000 litre benzin alınacaktır. Bak : Müteferik ıütunııod• 

Bel.:diyesi ilanına. 

Müteferrik 

Turkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mücssesesindeıı 
Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi içjıırt" 

zumu olan Manganez cevherj derhal teslim edilmek f' 
satın alınacaktır. ~ 

Derecesi her ne olursa olsun kurıun, çinko, 1'6 

arsenik, bakır vesair mevaddı ecnebiyeyi ihtiva eto:ı'sı 
şartile ve bir vagondan aşağı olmamak üzere dlotl 
sahasında teslim fiatının doğrudan doğruya Müesseie 
dürlüiüne bildirilmesi ilan olunur. 

lstanbul Levazım Amirliği Saıınalma Komiıyonuodall: 
1250 adet çelik eusta 
1250 adet kantarma 

1 
6.9.939 çarşamba günü saat 14.15 te Tophanede L~' 

Amirliği Satmalmn Ko. da pazarlıkla alınacaktır. TahıJl11\ 
deli 1031 lira 2S kuruş kaH teminatı 1 S4 lıra 69 kurut

10 

• • • 312 buçuk kilo l 6 No. ve ıJört katlı keten ip~~. 
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7.9.939 perşembe gü0 ~ 
14,30 da Tophan~de lst. Lv. Amirliği Satma)ma Koıııi5!~ 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1906 lira 25 kuruş, katı 
natı 285 lira 94 kuruştur. 

* • • 2500 adet 3,5 saııtim mat dört kö§e yataklı 1181~' 
2500 adet 3,5 santim paldum tokası 
8750 adet 2,5 santim çıft yanlı toka 
1250 adet demir yuvar! k halka 
2500 adet demir üç kö e halka 
2SOO adet demir dökme dört köşe halka 
l.l50 adet 2 .. anlimlik. çift yanlı toka 
SOOO adet 3 antimlik çift yanlı toka 

54 kilo bakır çivi 
28 kilo bakır pul 15 

Yukarda maJzemeler 6.9.939 çar§amba gttoü 59ııt t 
Tophanede Lv. Amirliği Satınalına Komisyonunda pa~, 
alınacaktır. Tahmin bedeli 1054 lira 50 kuru~tur. Kati ıe 

~ ·-1 
158 lira 17 kuruştur. Şartname ve oümuncleri KoIJl1• 

görülür. )' 

• * • 7500 kılo keçi kılı alıııacab.tır. Kapalı zarffs l· 
mesi l l.9.939 pazart<>sı günli saat 14 45 le Tophanede ~~ 
bul L»vazım Amirlıği Satınalma Komis) onunda yapıl~~' 
Tahmin bedeli S250 Jira, ilk teminatı 393 lira 75 ıııt 
Şartname ve nüm nesi Komisyonda görülür. 

• • • 2750 metre kolan şeridi 
1250 adet ip yular sapı . 

Yukarda yazılı iki kalem malzeme 5.9.939 sah güııiJ~ 
lS, 15 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği S~tı pi 
Komisyonuudıı pazarlıkla eksiltmesi yapılacakttr. Tahl'.Jl10 

li 1087 lira SO kuruş. kati teminatı l 63 lira 12 kuruşıııt· 
9 
~ 

* • • 1 ki role fılın ile bin adet fotoğraf kftğıdı 31.sJ>S~ • 
oembe günü saat 15, 15 te Tophanede Amirlik Sauoalıtlıı~ 
mi yonunda pazarlıkla alınacakttr. Kati teminatı 37 btJ~ 
radır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın AIJ'.Jl' 
Komisyonundan : . sU;. 

Bir tanesine 0,234 mılim kıymet biçilen çeşidlı e,J 
adi ve 42500 buz mıhına aid ve müteahhidi nam ve b 



~ ...... 
'l',,,.lıt • 

2 di: 200 k.·bahk: 200 k.-koyun eti: a.
1 

t.-kuzu eti: 2 t.-ekmek: 7 t. l... beynir: 1980 k.-kqar peynir: 360 
l la •çel: 3400 k. 
~'-· erik, kay111 ve serdali 
lt: 1 ~ 600 t. (temd.) 't. : 860 t. (temd.) 
• " 715 t. • 

---..!Uzayedeler 

~ tiyatroııa tarafından 1·I0-939 tarihin· 
940 •onuna kadar her 15 gilnde bir 

cılıt.nıacak Türk Tiyatroıu adla mec· 
~1• konulacak iliDlar 

$42 toınruğu: 1000 ad. (447 mJ ve 
t..; cl.e.aı3) 

l0 •rutu: 1099ad. (636 ml221 d.c.m3) 
Ilı lt " 516ad.(429m3962d.c.m3) 
~ llal&azı 

to•rutu: 679 ad. (528 m3 468 d.c.m3) 

'!!-r lonırutu:455 ad (379 m3 488 d.c.m3) 

Paz. 

Aç. ekı. 2530 - 189 75 

" 
3117 - 233 78 

Paz. 16500 - 1237 50 

" 
665- 50 -

Aç. ekı. &485 - 112 -
P&1. 14300 - 1073 -

Aç. art. 390- 29 25 

Aç. art. 12 50 

" 
13 65 

,, 13 65 
150 -

Aç. art. 13 65 

" 13 -

Münakua Gazete1l -
Çanak. Vilayeti 15-8-39 itib. 1 ay 

iıt. Belediyesi 11-9 39 14 -

" 
,, 11-9-39 14 -

Erzin-un Ask. SAK. 7-9-39 10 -
Ank. Belediyesi 1-9-39 ıo 30 
lıt. Komut. SAK. Fındıklı 4.9.39 15 30 
,, ,, " 

,, 5-9-39 15 -

lıt. Belediyeıi 11-9-39 14 -

Devlet Orman İşletm. Karabük 6·9-39 1~ -
Revir Amirliti 

,, 
" 

6-9-39 25 -

• " 6-9-39 11 -
Ank. Beled. 30-6-39 15 -
Devlet Orman ltletm. Karab6k 2 9-39 11 

Revir Amirliti 

" ,, 31-8-39 il - " #?"±i+9 SES 

:ı•tı açık ı:-ksiltmeye istek )j çık'lladığından eksiltme müddeti 
.._1Un uzatılmış v~ 3 l.8.39 perşembe giinü saat onda yllpıl-

1 kıırarlaştırdmıştır. 
•ka· Şartnamesi parasız olarak komisyondan ahnabilecck bu 
~hnıeyP. girmek isteyenlerin 142 lira ilk teminat ve şartııa
t.., e Yazılı belgelerle tam eksiltme saatinde komisyona b!lş 

ltıılırı. 

lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

hee lıtanbul merkez Komutanlığı kapama evi için mevcut bir 
lak lllotör üzer~ne ya.ptmlacak bir karoseriye ihal~ gün~ t~libi 
le ."adağından ıhalesı on gün uzatılarak açık eksıltme ıle ıha
~ 114·9:939 pazartesi gü il saat IS de yapılacaktır. Muhammen 
Jrııetı 1200 liradır. ilk teminatı 90 liradır. Şartnamesi her 

11 k.oı:nisyonda görülebilir. 

~~ktri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

~ ~abmin edilen bedeli 700 lira oları 2 l k.alem resim mal· 
~o '_81 askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma 
İllt~ısy~nunca 14.9.39 perşembe günü saat I~ da pazarlı.~la 
il e edılecektir. Şartname parasız olarak komısyondao verılır. 
'•akkıt teminatı 52 lira 50 kuruştur. 

~k • • • T4hmin edilen bedeli 15 bin lira olan 2 adet yuvar
~ laflama tez~Ahı askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer-
4e •atınalma komisyonunca 14.9.39 perıembe günü saat 14 
) P•zırlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarap komis-
Oladan verilir. Muvakkat teminatı l 125 liradır. 

lat • • • Tahmin edilen bedeli 10600 lira olan 4 adet Satıh 
S.lallla tezgAbı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
'-tınaı1111 Komiıyonunca 12.9 939 sah günü saat 16 da pa
t rl~~lı ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
erilir. Muvakkat teminat 795 liradır. 

le • • • Tahmin edil·m bedeli 5300 lira olan 2 adet takım bi'-7e tezgahı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa
ı,~1rııa. komiıyoouoca 12.9.939 salı günü saat 15,30 da pazar
'tttj'. ıbale edilecektir. Şartname parasız olar k Komisyondan 

lır. Muvakkat teminat 397 lira 50 kuruotur. 

lr • • • Tahmin erlilen bedeli 4 bin lira oıan 1 adet üııiversal 
'-itte tezgahı askeri fabrikalar umuu müdürlüğü merkez satı
~~ koı:nisyoounca 14.9.39 perıembe günü saat 15 de pazar· 
"•ru· ihale edilecektir. Şartname parasız olarak k.omiRyondan 

ır. Muvakkat teminatı 300 liradır. 

lıtanbal Belediyeainden : 

" ~ M11hammen 

~ 
IS ıeso - Büyiikdere Meyn lılih latuyonu kamyonu 

ve motopo•p için alınacak 13.000 litre 
benzin. 

1805 25 Köprü tamiratı lçia alınacak kötebend ve 
Hir demir malzeme. 

2132 - Atatilrk k<Sprlail kenar ayakları imli itleri 
l" için alınacak kum ve çakal. 

'41o .:alı•in beclellerile ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı itler 
~' ·h kanunaa 43-lncl maddeaine ılre lemdiden açık ekıilt
~ Plıtarılnıııtır. ihale 7.9.939 perıembe ıGnG ıaat 14 te Daimi 
h ·=-de yapılacaktır. Şartnameler Zabıt H Muamelat MQdilrlü
"tl "• •ııııaiade ı<Srlllebilir. K<Sprü tamiratı için kere1le, kum ve ça· 
S""•lı Clzere ekıiltmlye girecelrluiu Fen lılui MGc!Grliltllnden 
"'t, • .. ilcuı almaluı lbırndar. Taliplerin ilk teminat makbuz 
~ "•lıt'1bluile lbale ılnü m'1ayyen Halle Daimi Encümende 
~ 

'Zahire, et ve Sebze: 

ıc., .. ri Aıkeri Sabaalma Komiayonu Riyuetinden : 

~ t.._laoa kıt'a ve mlleıHaat ihtiyacı için qajıda cinı Ye mik
~ ~llhatnmen bedelleri ve teminah mavalcl&ateleri göıterilen 
~ etaalı bizalarıada yazılı ,an ve aaatlerde açık elrailtmeye 

~ ••• r1 ... , ,an aataaalma komiayonunda r<Srillebilir. 

İstekliler kanunun 21 3 cü maddelerinde yazılı vesaik ve ilk 
teminatlarile birlikte belli gün ve saatte komiıyona müracaatları • 
Cinsi Miktarı Muh, be. ltk te. İhale tarihi günü Saat 

kilo lira li. kr. 
----- --------- ---- --- - --- --
Şehriye (arpa) 3000 2550 273 75 7 9-39 perıembe 15 
Keıme makarna 116 o 
Beyaz peynir 7400 2590 194 25 ,, ,, 16 ,, 
Kırmızı mercimek 17000 1700 127 50 J 1-9-39 paurte1i 15 
Nohut 27000 1890 141 7J ,, 16 ,, ,, 

11. nir Levazım Amirliği Satınalma Komi .,yonundan: 

İzmir Tayyare alayı kıtaatının 198,000 kilo ekmek ihti
yacı kapalı zarfla ekııiltmeye konulmu~tur. ihalesi 11.9 939 
pazartesi günü sa!lt 16 da lzaıirde Levazım Amirliği Satınal
ma Koruisyonunda yapılacaktır. Tahmin ediJen tutarı, 20,790 
lira, ilk teminatı 1559 lira 25 kuru~tur Şartnamesi her gün 
Komisyonda görülebilir. 

Yatı mekteblerine gelecek 1 
çocuklarınızın 

Yatak, yorgan, battaniye, çartaf ve 
çamatırlarını 

(f1' SIVAt1 İZilD~ ~ B u R s A p A l A R 1 
. ~tf'~SAll lfiİSN~~ HÜSEYiN HÜSNÜ 

... ' '1rsa Paıa.< ~~ Mağazalarından arayınız 
'.,~·1~~ /ı ~~~~·~, fatanbul Sultanhamam cad.4 
~;,t-:~~ ~ ... ~". Telefon : 20625 

~~~~~ ~ Beyotlu, lıtiklil caddeal 376 
-, Telefon : 40007 

Değirmen Taşı imalathanesi 
. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 

Her nevi Un, Taban, Fındık, Kahve, Tuz, Niıasta, 
Alçı ve Sübiye taşları 

aa senellk tecrUbe ve ihtisas sahibi 

BEVlıER USTA BAKlıACI 
tarafından gayet ehven ve itinalı olarak imAl edilir 1 . .. . . .. .. .. . . . -. . . ------... . . . ......_... ____ _ 

Adreı : Sirkeci, Ebüıüüd Caddesi No. 60 1 

~111•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Nafıa, Yapı, Temizlik İşlerinde Elverişli ~ - -- -- -- -- -- -: SAGLAM : --.. -----------
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= " 
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1 - Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin 
Diızc~de yaptıracağı ,, Tütün bakım işleme evi" kapalı zarf 
usu if,.. eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 258, 147,58 lira muvakkat teminatı 
14, 1 ) 7 37 liradır. 

IH - Eksiltme 5.IX.939 salı günü aaat 15 de Kabataı
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesin· 
den ve Ankara, izmir Başmüdürlüklerinden ve Dilzce Me· 
murluğundan 1291 kuruş mukabiJinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektup
larını kanuni vesaikle % 1,5 güvenme parası veya banka 
teminat mekt ıbu ve şartnamenin ,,F" fıkrasında bildirilen 
vesikayı ihtiva edecek olan kapalı .-zarflarıoı ihale saatin
den bir saat evvel mezkur Komisyon Baıkanhğına makbuz 
mukabilinde vermeleri ilan olunur. (6338) 3-4 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için Vekalet binasında teslim f&rlile 10 adet 

4 gözlü çelik dolap açık ekıiltme ıuretile satın alınacaktır. 

Ekıiltme 4.9.939 tarihine müıadif pazarte.i ıünü saat 15 de 
Vekalet Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 

IO adet çelik dolabın bir tanesinin muhammen bedeli 120 lira 
Umum muhammen bedeli 1200 liradır. 

Muvakkat teminat temiaat 90 liradır. 
Çelik dolaplara ait şartname Vekalet Levazım Mldilrlütünden 

parasız olarak verilir. (3759) (6253) 3-4 

:oEvL.Et a·EMiRYD.LLARı VE LiMANL.Anı ~.·. 
· İSLETME 6ENE~ DİREKTÖRLÜGÜNDEN 
Muhammen bedeli 2~050 lira olan 21 kalem muhtelif teDYirat 

ampulu 6.10.1939 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada İdue binasında satın alınacaklar. 

Bu iıe girmek iıteyenlerin (1803,75) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti ve.ikalan ve tekliflerini aynı gün ıaat 
14,30 a kadar Komiıyon Reiılij'İne vermeleri lhımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve ı;evk şefliğinden dağıblacaldır. 

(6479) 4-4 

Karagümrük Orta Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

İşin cinai Mikdan Tahmin bedeli 
------ ------ --------

L K. 
Sıra 100 1400 
Kürsü 9 126 
Yemek masası 15 150 
iskemle IO 70 
Tabure 60 210 

Okulumuz için yukanda cinai, mikdarı ve muhammen bedel
leri yazılı f'Şya ayn şartnamelerle 8.9.1939 pnü •aat onda Liaeler 
Muhasebecilitiode açık eksiltmeye konulacaktır. 

Taliplerin, 939 yılı ehlıyet vuika11 ve yilzde yedi buçuk te
minat makbuzlarile mezkür gün ve saatte Komiıyona gelmeleri 
ilin olunur. (6627) 2-3 

Kabataş Erkek Lisesi Satınalma Komisyobu 
Başkanlığından : 

Okul binası yanındaki Feriye ıarayının 1615 lira 68 kurut ke
şif bedelli tamiratı açık eksiltmeye konmuıtur. Ekııltme 8 eylül 
939 cuma günü saat 15 de Beyotlu İstiklal Caddeai lıtıınbul U.eler 
Muhasebeciliğinde toplanan Komiıyonda yapılacaktır. Mukavelena
me, ba ındırlık işleri g-:nel, huıuıi, fenni ıartnamui, ketifname 
okul i dareıinde görülebı lir. İık teminatı 122 liradır. lıteldıleria en 
az 1000 liralık buna benzer it yapmış olduklanoa dair eluiltmeden 
sekiz gün evvel İstanbul Viliyetinden alacakları taadikli ehliyet ve
ıikasile ılk temınat makbuzu ve 939 yılına alt Ticaret Odası belp 
aile birlıkle müracaatlan. (6.B) 2-4 

lstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel 1 
işletmeleri Omum Müdürlüğü 

i 1 an 
Eıki Tramvay tirketi tarafandan verilmit olan paaolar 

26 Ağustos 939 tarihinden itibaren meriyetden kalkmııbr. 
Es i paso hamillerinin, Belediye mecliıince teabit edilen 

yenı listeye dab 1 olup olmadıklarını anlamak ve ealcl paıola
rını geri vermek üzere idareye müracaaUan rica ve eaki pa
ıolar kullanıldıtı takdirde biletçilerimiz tarafından istirdat edi· 
leceği ilin olunur. 

(6667) 3-3 UMUM MÜDÜRLÜK 
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ADl\JINISTRATION 

Yoghourtchou Han 

1 er Etage, N. 3-1 

f;alata, Percheınbe Hazar 

Pour la Publicile ::ı'ndrcsber 

a ı· Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat . 

ljoite Postale N. 1261 

Telephone : 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourdfhui 

Objet d' .. l'adjudication 

• 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudicıation et du 

Cabier dea Cbargea 
Jours Heure. 

d'adjudicat. estimatif proviaoire 

A) djudications au Rabais 
- l'rav. PuhUc -Mat6rlel d --~.;.,__.;..~~--;.;.;;._..;;;..;;.;;..;.,;;~..;;;:;~~ 

Const. de deux gaı ages iı l:ımir Pli cach 
Rep. bat. lycee Vefa Publique 
Const. konı:ık gouvcrnem. iı. Doğu Beyazıd Pli cacb 

(cnb eh P. 282) 
Const. hangar et batisse Adm. il la Station 

de Çumra 
Const. hangar et n n n n n 

d'Armagan (cah eh pr. les 2 group. 6 L) 

" 

" 
n 

5~408 90 
1326 34 

56326 31 

66030 58 

54159 90 

Ach~v. const. buanderie et cuısine et ins
tall. depôt frigorif. bôp. Cerrahpaşa 
(cab eh 283 P.) 

Trav. irrigation littoral droit Seyhan et const. ,, 
reaeau deeharge, trav. d'arts et eonst. 

2400000 -

bat. Exploit (cah eh 50 L.) 
Conıt. rampe milıt et trav. crcusement 8 

la Station d' Ank. 
n 12800 -

Achev. const. 3 me partie konak gouverocm. Pıi cach 10593 32 
Polatlı 

1000 -Drc11em. projet ndduction eau ville K ra· 
eaau (aj) 

Const. bat eeole pri:n. de 3 clanea PH cach 14392 12 

E16ctrlclt6·0 z-Chnuttaa C ntral (fn t il tlon • Mat rl 

Manchon en aluminium de 3 m m: 20000 p. Gre iı gre 8000 -
et de 4 m/m: 80000 p. 

- Tlsaus - Culr 

Toile pr. eapole: 1200 m. ie m. O 30 
,, " bandage: 800 ,, ,, O 23 

Serge: 40 m. ,, 2 75 
Toile qualite 701: 2375 m. Gre a gıe 2137 50 
Couverture en laine: 20 O p. Pli cach t6rnO 
Habits de travail: 4000 p. Publique 12800 -
Eroffe pr. b bit d'hiver couleur uure: 3000 m. Pli cacb 9600 -
Etoffe haki: 160-200 m. Publique 1480 -
Confection habita avcc caaquettes: 50-60 eomp. ,, le co&t. 15 -
Esauie·mein (peştimal): 450 p. Gre il gre 405 -
Chau11ureı: 416 paires ,, 2328 05 

Amaub1emont pour Habltatlon 

Linoleum: 250 m2 
Lits: 60 p. 

Publique le m. 3 -
510 -

Travaux d'lmprlm 

Cartoo: 1250 p. 
lmpri b: 9 lotı 

Bola d Constructlon 

Bois de const. en aapin: 103,200 m3 

Combu tlbl - C rburant - Hull • 

Gre a ~re 
Publique 

ux ole.,, 

d75 -
1945 -

2012 -

Semi-coke: 50 t. 
Cbarboo crible: 50 t. 
Benzine: 1300 litreı 

Gre a gri 1500 -
,, 

Publique 
Charbon de tene: 150 t. (aj) 
Anthracite turc: 272 t.-ebarbou lavemarin: Pli cach 

73 t -id. crible: 17 t.-bois d 'orme: 72,5 t. 
ON a 

1000 -
1950 -

8891 50 

Film: 2 rouleau-papier photograph.: 1000 p. Gre iı gre 
Ruban pr. sangle: 2750 m -bridcs: 1250 p. ,, 1087 50 
Crin de ch~vre: 7 ,5 t. Pli caeh 52j0 -
Re11ortenacier:l250p.-aeierpr baacul.:1250p Gre iı gre 1031 25 
Fil de lin: 312,5 k. ,, 1906 25 
Boudeı roudelles et clouı ,. 1054 50 
Sable et eailloux Publique 2132 -
Corniere, fer ete. 1805 25 " Mineraiı de nıangan~se 
Chevaux d'attelage pr. transport 
Materiel pr. dessin: 21 lota 
Machino-outil ronde pr. polissage: 2 p. 
Tuyaux et plaques en aluminium: 5 lota 

Gre a gre 

" ,., 
n 

Macbine·outıl iı fraiıer universal ronde: l p. ,, 
,, ., pr. ouverıure vis : 1 p. 
,, ,, de pierre a aiguiser: 3 p. 
n " automatique il raboter: 1 p. 
,, ,. perpendie. it raboter: 2 P• 
,, ,, a iguiıcr: 2 p. 
,, ., pr. poliHag surface: 4 p. 

Barilı pr. aleool: 200 p. 
Forreuııe: 164 lota 
Poıe car1oucrie aur chaa1is (aj) 
Motopompe (aj) 
Armoira en acier iı 10 tiroirs: 8 P• 
Balais en brouHailles: 10800 p. 
C\ouı (aj) 

• 
n 
,, 

" ,, 

" 
" 
n 

" 
Gre a gre 
Publiquo 
Gre l gre 

700 
15000 -
2100 -
4000 -
1500 -
15 o -
2630 -
900J -
5300 -

10600 -
2650 -

13000 -
1200 -

1280 -
1350 -

3970 50 

4066 32 

4551 53 

3957 98 

4079 45 

85750 -

960 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Dir. Lycee Vefa 

,, F'ııc Doğu Beyazıd 

Office Cerealeı Ank. 

.. " 
Com. Perm. Municip. lst 

12-9-39 16 -
11-9-39 15 -
7.9.39 16 -

aı-S-39 15 -

31-8-39 15 -

28-9-39 15 -

Miniı. Trav. Pub. Presid. Aff. Hydr. 28-9-39 15 -

2eme Expl. Ch. de fer Etat Ank. 13-9-39 16 -

02 10 Vıl. Ank. 11-9-39 15 -

1079 41 

1) 

6GO -

27 -
13 80 
8 25 

320 62 
1230 -
960 -
720 -
111 -

61 -
174 60 

tc. 

56 25 
38 25 

56 25 
145 88 

151 -

Muoicip. Karncaau lO j. iı pnrtir du 23-8-39 

Vil. Ank. 7-9-39 15 

Dir. Gen. P.T.T. Ank. 16-9-39 11 -

Vil. Çorum 

" 
n 

Com. Ach. lnt. T ophnne 
Com. Adı. Minist. Def. Nat. Ank. 

5.9.39 15 -
5-9-39 16 -
5 ·9-39 15 -
7-9-39 14 -

15-9-39 15 -
13·9-39 15 -
13-9-39 11 --
11-9·39 15 -
11-9-39 16 30 
11-9-39 11 -

n " 
n n 

Dir. Gen. Türkkuşu Ank. 

n n 
Com. Aeh. lot Tophane 
Municip. Ank. 

Vil. Çorum 
Com. Perm. Mun. l.t. 

Com. Ach. Int Tophane 
Com. Perm. Municip. lat. 

Dlr. Tru. Pub. Bolu 

29-8-39 ı o 30 

5.9.39 15 -
11-9 39 14 -

4-9-39 15 10 
11-9-39 14 -

6-9-39 15 -

1 12 50 Vil. Çanakkale 1 moiı iı p rtir du 15-8-39 
75 -

146 ıs 

667 -

37 50 
163 12 
393 75 
154 69 
285 94 
158 17 
159 30 
135 40 

52 50 
1125 -

157 50 
300-
112 50 
112 50 
197 2J 
610 -
397 50 
79J 
198 75 
975 -
90 -

96 -
101 25 
142 -

" 
" Municlp. Gelibolu 

Dir. Blen Nat. ht. 

Com. Acb. lnt. Tophane 

n n 

n n 

" " .. n 

" " Com. Perm. Municip. lst. 

n " 

n " 
7-9-39 14 -

10 j . ıi partir du 21-8-39 
14-9-39 13 -

31-8-39 
5-9-39 

11-9-39 
6·9-39 
7-9-39 
6-9-39 
7-9-39 
7-9-39 

15 15 
15 15 
14 45 
14 15 
14 30 
15 -
14 -
14 -

Fabriques Fer et Acier de Turquie 
Com. Ach Comm. Mil. lst. Fındıklı 4-9-39 14 -
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 14-9-39 14 -

" n 14-9-39 t.I -
ı> n 14-9-39 15 30 
n ., 14-9-39 15 -
n n 14-9-39 14 30 
" n 14-9-39 11 -
,, " 12-9-39 15 -
n n 12-9-39 14 30 
,, ,, 12.s.39 15 ao 
" " 12-9-39 16 -
n n 12-9-39 14 -
,, " 8-9-39 16 -

Com. Aeh. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 4-9-39 15 
Muuicip Gelıbolu 10 j. iı partir du 21-8-39 

,, Aak. 29-8-39 10 30 

" n 
C. A. Comm. Gb. Gendr. Ank. 

ı 2-o-a9 ı o ao 
3t-B-39 ıo -

Müteahhitlerin Takvimi 

Sah 29.8.9a9 

Kuru ot (Konya Kor) No 1160 
Çift nikilli kurşunlu kablo (PTT. U. MGd.) No 1l14 
Ölçü aletleri (D. D. Y.) No 1118 
Çukur iksa mnlzameai (Nafıa Vek.) No 1l19 
Hidro elektrik tesisııh (Muğla Beled.) No 1126 
Patates (Ank. Lvz.) No 113() 

" ve ıa~un (Tekirdağ Tümeni) No 1142 
Hangar inş. (lst. Komut.) No 1146 
Pirinç (Lüleburgaz Tümeni) No 1147 
Buğday kırdmlme.sı (Tophane Lv:ı.) No l 147 
Arka çantası (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1147 iV 
Torba, ı ç mangal ve leğen (fıt. Limanı Sahil Sıhhiye MTk.) N° 
Sadeyağ (Deniz Lvz.) No l 149 
Kuru ot (Vize Tümeni) No l 149 
Tevhit semeri iskeleti (Tophane Lvz.) No 1149 
Soğan, pat tu ve k. üzüm (Adan& Tümeni) No 1149 
~avyon ioş. (Yozgat Nafıa Mud.) No 1149 
lllç ve sıhhi malzame (lıt Liman Sahil Sıhhiye Mrk.) 1152 
Posta nakliyatı (Ank. PTT. Mud.) No l 152 
Yol inş. (Adana Beled.) No 1151 
Saman (Afyon Kor) No 1151 
Faıulya, peynir, makarna ve şehriye (Mersin Ask.) No 1151 
Parke taşile yol inş. (Adına Beled.) No 1153 
Helii ve camlı pasaj inş. (İzmir Lise ve Orta okulları) No 115' 
Köprü tamiri (Çorum Nafıa Müd.) No 1156 1 
Okul binası tamiri (Burhaniye Ağacık Kayü Muhtarlıtı) No 1 ı~ 
• Kanape, sandalya, soba ve mangal (Afyon Liseai Direk) No I 
Yatak kılıflığı bez (Tophane Lvz.) No 1158 el 
Sünier, gelJr.e, kıl kolan, yular aap "'· (GümrGk Mubafaı• G 

Komut lst.) No 1159 
Elektrik ve asansör teıi~atı (Çankırı Vil.) No 1160 
Makarna ve mercimek (lst. Komut.J No 1161 
Koyun eti (Ankara Vıl .) No l 161 
Motör ve dinamo (İıt. Komut.) No 1161 
Kuru ot (Ankara Lvz.) No 1159 

Mernento des Fournisseu~ 

Mardi 29.8.939 

Foin (Corpı Armee Konya) No 1160 
Cable en plomb a double rheophore (Dir. Gea. PTT.) No ıJI' 
lnstruments de mesure (Ch. Fer Etat) No 1118 
Matcriel pr. aiiuillea (Miniıtere Trav. Pub.) No 1119 
lııstall hydro·electr. (Municip. Muğla) No 1126 
Pomme de terre (lnt. Aok) No 1130 

n n n et savon (Div. Tekirdat) No 1142 
Constr. haogar (Command. Mil. lst) No 1146 
Riz (Div. Luleburgaz) No 1147 
Broyage ble (lut. Tophane) No 1147 
Havresaes (Command. Gen. Surv. Douan. Iat.) No 1147 I~ 

Sacs, rechauds a t6le et cuvettea (Offiee Saııit. Littoral potl 
No 1147 

Beurre (lnt. Marit.) No 1149 
Foln (Div. Vize) No 1149 
Squelettes de harııais (lnt. Tophane) No 1149 
Oignonı, pomme de terre et raiıia He (Div. Adana) No l 149 

Coııstr. pnillon (Dir. Tru. Pub. Yozgat) No 1149 ~ 
Medicaments et arlıclcı sanitairea (Office Saııit. Litt. part 

No 1152 
Trnnıporlı postaux (Dir. PTT. Ank ) No 1151 
Conıtr. route (Municip. Adana) No 1151 
Paill (Corps Armce Afyon) No 1151 ~ıl 
Haricots, ftomage, macaronis et vermicellea (Com A cb. rJil· 

aiu) No 1151 

Constr roule en pi rr • parqueta (Municip. Adana) No 11~ I 
,, W. C. et pa11age en vittine (Com. Ach. Lychs et ee 

Second. lımir) No 1154 
Repar. pont (Dir. Trav. Pub. Çorum) No 1156 51 

,, batisae ccole (Muht"r Ağacıköy de Bürhaniye) No 1
1 

Toile pr. housse de lit (lot. Tophane) No 1158 5~' 
Eponge, gant pr. drier, ıangleı, bride ete. (Command. G~"' 

Douan. lıt.) No 1159 
lnslnll. electr. et aecenseur (Vil. Çankırı) No J 160 
Macaroois et lentilles (Command. lıt.) No 1161 
Viande de mouton (lat. Ank) No 1161 
Moteur et dynamo (Coının•nd. lıt.) No 1161 
Foin (lnt. Ankara) No 1159 

imtiyaz • bibi ye yazı işleri DirektörQ : lamall oırtt 
Ba ıldıtı yer : Merkez Baaamnl, Galata 


