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Umum Tü ;carı.arın ve üteahhitler·n mesleki Organıdır 

a) MüNAK .A 
Şaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Gaziantep Vi1Ayf"t Daimi Encümeninden : 

i Caziantep - Fevzip!lşıı volunun 1o+soo-1a+s0? ü~c~ 
10ınetreleri arasındaki 3703 lıra 93 kuruş bedelı kf'ş1flı 
aslı tamirat ~çık ekııiltmeye konulmuştur. 

Talıplerin şeraiti fenniye ve evrakı keşfiyeyi görmek üze· 
her gün ve münakas:ıya iştirak için de 10 8.939 perşeıı be 

_nü saat 10 <la 230 Jıra 54 kuruşluk muvakkat lt>mınatı ha
ılcn Vilay~t Eucıimenine miiracııatlan ilin olunur. 

G. Autep Nafıa Mü<lürlüğiinden : 

İslahiyed e yapılacak Meteoroloji binası inşaatı 12.8.939 cu
'.rtesi günü saat un hirde Nııfıa daire:;indeki komisyonca iba 
81 yapılmak üzere açık eksiltmt'yc konmuştur. 

Keşif bedeli 7871 lira 53 kuruş, muvakkat teminat 591 
tadır. İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ıemioat mektubu, 
a~buıu ile ihale günüuden en az 8 gün evvel Naha Mtidür
l~Unden alacakları ehliyet vesikalarını haoı ılen yukarıda ) u-
1 gün ve saatte Nafcadaki komisyona gelmeleri. 

.. Bu işe ait keşit ve şartname her gün Nafıa Müdürlüğünde 
rulebilir. 

İznıir levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

İzaıir mll•t•hkem mevki komut•nhğınc• ırösterilecek 
tde 47,246 lira 24 kurut bedel keşifli bir adet pavyon 
"•tı kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. ihalesi 18 8.39 

'bil günü saat J 6 da İzmir Levazım Amirliği Satına ima 
0tniıyonunda yapılacaktır. Teminatı muvakkate akçıtsı 
43 lira 47 kuruıtur. Şartname, keşifname ve projesi her 
il İzmir müstahkem mevki inşaat komisyonunda görülebi
. İstekliler, Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair ve 
iıi yapabileceklerine dair ihaleden bir hafta evvel İzmir 

f~a. fen heyetinden alacakları vesikaları göstermek mec-
tıyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı 
ııunun 2 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve 
İr nıilst~hkem mevki komutanlığına dilekçe ile müracaat 

erek emniyetçe yaptırılmış tezkiye vesikataril~ teminat 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bır saat ev· 

l konıisyona vermiş bulunacaklardır. 

Şartnameler Zabıt ve Muaınelnt Müdürlliğü kaleminde gö· 
rülöbilır. Tııliplerin 939 y•lına ait Ticaret odası, f n i~led mü
dürlüğünden alacaklnrr fı nni ehliyet vesikaları ve ilk teminat 
makbul veya m ktupıarı ıl ihale gürıü muan en saatte daimi 
encümende bulunmaları . 

Siva B~lediye Rıynsetinden: 

3582, l 7 lira bedeli keşifli hükumet meydanlığı Jaodar· 
nın dairrsi önü yolu p•u k" ferşi ve meydıınlıgın tanzim v le -
vıye .. i açık e ~ıltrne suretile m ·maka ya konulınu~tur. 

Talip olanlar bu işe aıt f uni şartname ve ke~fj hedeLiz 
olarak Feu işlen miıdiırluğündt>n alınabilir. 

Talip olanların 10.8.19 hırihıoe tPsacliif eılt>.n perşe r b~ 
günü s3at 14 de belediye encümenrne müracaatları. 

Sivas İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Baş Müdürlüğümüz mülbakatından Hargün tuzlasında 
yaptırılacak tuz ambarJarı inşaatı 22.7.939 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle ve k1tpalı zarf usulü ile eksiltmeye konul· 
nuştur. 

Keşif bedeli 1405 J lira 62 kuruştur. 
Şartname ve pllnlar bedelsiz olarak Baş Müdörlüğü

ınüzden ve Ankara Baş Müdürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat miktarı 1053 lira 87 kuruştur . 
Eksiltme 5 8 939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 

11 de Sivas İnhisarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil alım, 
aatln komisyonunda yapılacaktır. 

Teklif mektupları 5.8.939 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 10 na kadar komisyona verilmiş Vf!Y" posta ile 
lrönderilmiş olmalıdır. 

isteklilerin asgari 5000 Jiralik bu gibi inşaatı muvaf· 
fakiyetle yapını~ olduklarına dair vesika ibraz etmeleri IA· 
zımdır. İşbu vesaikin asıllarının veya birer suretlerinin ihale 
t{ününden 8 gün evveline kadar ibraz veya bilvasıta başmü 
dürlüğümüze veya inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şube
nine tevdi edilmek suretile icabeden tetkikatı müteakib iha· 
Je gününden evvel münakasaya iştirak için ayrıca fenni eh· 
liyet vesikası almaları şarttır. 

Samsun VilAyctinden : 

Elı:siltmeyu konan iş : Samsun - Bafra yolunun dördün
cü kilometresinde muvakkat ahşnp kürtün köprüsünün ke· 
restesi Nafıa dairesinden verilmek üzere imaliyesi. 

Keşif bedeli 2338 lira 89 kuruş muvakkat teminat 175 
lira 42 kuruwtur. 

ihale I0.8.939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
. Of' . d 15 de Vilayet Daimi Encümeninde açık eksiltme suretiyle 

Toprak Mahsullerı ısın en : }'apılacaktır. • 

Sandıklı istasyonunda yapılacak ambar, idare. bina~ile j Bu işe ait evrak şunlardır. 
11' lllüteferri itler götürfi olarak kapalı zarf usulıle eksılt· 

1 
Keşif defter 

Ye llonulmuştur. Eksiltme şartnamesi 
İıbu inşaatın keşif bedeli 54579,20 lira.dır. .. ~hşap köprü ve köprübaşı imalatına ait şartname 
Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofıs Umum Mu· ı Üç parça proje 

rltığünden, İstanbul ve İzmir şubelerinden alınabilir. . Mukavele sureti 
Eksiltme 16.8.939 tarihinde saat 15 te Ankara~a Ofıs Eksiltmeye girebilmek için ihale güniınden evvel Nafıa 

asında yapılacaktır. Teklif mektubların~ . havı z~rfJar Müdürlüğüne müracaatla bu işi yapabileceğine dair alacağı 
kbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat servısıne teslım e- ehliyet vesikasiyle cari sene içinde Ticaret Odasında kayıdlı 
tcektir. . 1 bulunduğuna dair vesika ibrazı şarttır. 

Muvakkat teminatı miktarı 4093,44.hra.dır. İstekliler bu işe ait evrakı parasız olarak her gün Na· 
İstekliler teklif evrakı meyanına şımdıye kadar yaptık· fın Müdürlüğünde ve Vilayet Daimi Encümeni kaleminde 

1 bu gibi iılere aid vesikaları ve eksiltmeye girebilmek görebilirler. 

n Ofisten alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. ı ihale 249U numaralı kanun hükümlerine göredir. 

lk Muhammen 
inat bedeli 

ı, 70 1622,66 

S,9() 6t2,3S 
9,95 2399,27 

İstanbul Belediyesinden: 

Cerrahpıışa hastanesi memurin ve cerrahi 
pavyonların tamiri. 
Göztepe S nci okulun tamiri. 
Silivri dispanser biuasınıa kapı pencere 
\e sıvaları inşaatı. 

. Tahmin bedeJleri ile ilk teminat miktarları yukarıde yazı. 
§ler ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 17.8 39 
ııeaıbe günü ıaat 14 de Daimi encümende yapılacaktır. 

Samsun Belı•diyesinden: 
Zahire iskelesinin ba~ tarafı beton arme döşenmek sureti

le kapatılarak iskelenin işler bir hale ge tirilmesi i~i açık ek· 
si 1 tmeye çıkarılmıştır. 

ihale 7.8 39 pazartesi günü saat 15 te belediye daimi en-
cümeni huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 807 lira 14 kuruştur. 
Muvakkat teminat 60 lira 34 kuruştur. 
lha *" 2490 ayılı kanun hükümlerine göre yapılacaktır. 
Talipler gerekli çvrak:ı görmek ve dnba fazla ınolumnt al-

mak için belediye baş wiıbendisliğine müracaat etmelidirler. 

Malatya İlbnylığından : 

1l16 lira 22 kuruş keşif bedelini muhtevi olup hususi İ· 
d reyı• ait sinema bınosındcı vüoucie getirilecek mozayık inşaalJ 
7.8.939 tarihine rasıluyan pazart"sİ günü saat 16 da ihalesi ya
pılmak iizere eksiltmeve konulmuştur. Muvakkat temieat 83 li
radır. lsteklilerın Vıllyet Daimi encümenine müracaatları ilin 
olunur. 

Elektril<, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Kırkla:eli Belediye Riyasetinden : 

Nafıa Vekaletinden musaddak proje mucibince Kırkla · 
reli Belediyesin 14144 lira 90 kuruı bedeli keşifli alç&k te· 
vettürlü şebeke malzemesi ile montajı 30 giln müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. Demir direkler Belediyece verilecek· 
tir. Talib olanların kanuni vesaik ile ihale günü olan 22.8.69 
salı günü saat 15 te % 1,5 muvakkat teminat olan 1061 
liralık makbuzlarile Belediye Encümenine müracaatleri ve 
proje, şartnameyi Kırklareli Belediyesinde ve lstanbulda 
Galatada Askürasiyon hanında yüksek elektrik mühendiıi 
Hasan Halet lşıkpıoerdan bir lira mukabilinde alabilacekleri 
ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 43200 lira olan 360<Xl metre erat 
yazlık beyaz elbiselik kumaş 17.8 939 tarihine rasthyan per
şembe günü saat 14 de kapalı zarfla alınmak üzere ekıilt
meyf'l konulmuıtur. 

İlk teminatı 3240 lira olup şartoameıi her glia komis· 
yondnn 216 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 

1 
zim edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan ko· 
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

t~tanbut Levazım Amiri iği Saıınalma Komisyonundan: 

On hin çift tire çorap alınacaktır. Açık eksiltmesi 18.8,39 
cuma günü saat 14 de Tophanede Amirlik Htınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2500 lira ilk teminatı 187 
buçuk liradır. 

Şartname ve rıürnunesi kom1 yonda görülür. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyonda gelmeleri. 

l\1atbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı • 

Devlet Demiryolları işletme U. Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 3414 lira olan bir aded tab'ı maki
nesi 31.8 939 perşembe günü saat 15 te Haydarpafada gar 
binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf uıulile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 256 lira 5 kuruıluk muvak
kaı teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla teklilJerini 
muhtevi zarflarını aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reiı
liğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Komiıyondan paraııı olarak 
verilmektedir. 

Mahr~kat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Bornovo Tümen Satın~lma Komisyonundan : 

j Tf."nen Lirlikleriniıı ihtiyacı için 248000 kilo odun açık 
c·ksiltme surutiyle eksiltmeye konulmuotur. 

1 

ihalesi 14.8.9'9 pazartesi günü saat on dörtte yapılacak
tır. 

• Umum tahmin tutarı 3968 lira olup ilk teminatı 298 lira· 
dır. 

Şartnamesi her gün komisyonda ~örülebilir. 
İsteklilerin Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

eika ibraz etnıek mecburiyetindedirler. 
l teklilerin teminatları ile birlikte yııksrıda bildirilen gün 

ve ~ atta Bornova A keri Satınalmn komis)onuna gelmeleri 
illn olunur. 



•D u gu ilan olunan münakasa ve müzaledeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Gaziantep-Fevzipaşa yolu Ül'crinde 10 kim. 
yol tamiri 

İslahiyede meteoroloji binası inşası 
Pavyon i oş. 

Tuz ambarı inş. 
Samsun-Bafra yolu üıerinde ahşap kürtün 

köprüsünün inşası 

Siva.s hükumet meydanlığında parke ferti 
Zahire iskelesinin tamiri 
Cerrahpaşa hastanesi memurin ve cerrahi 

pavyonlnrmm tamiri 
Göztepe 5 ci okulun tamiri 
Silivri dispanser binasınm kapı, pencere 

ve sıvaları inş. 
Sinema binasında mozayik inşaatı 
Sandıklı istasyonunda yap. ambar, idare 

binasite buna ruüteferri i~ler (şart. 3 1.) 
Kartal-Yakacık yolunun asfalt tamırah 

(şart. 115 kr.) 
Erenköy-İçerenköy-Boıtancı-Kazasker Ca

mii yolu eıa1h tamiratı 

Aç. ekı 

,, 
Kapalı z. 

,, 
Aç. eks. 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

Kapalı z. 

,, 

,, 

3703 93 

7871 53 
472m 24 
14051 62 
ı338 89 

3582 17 
807 14 

1622 66 

612 35 
2399 27 

1116 22 
54579 20 

23017 9 

230 5t 

591 -
3543 47 
1053 87 

17J 42 

60 34 
121 70 

45 90 
179 95 

tı3 

4093 44 

1726 29 

1465 12 

-------- _______ ....,... -

Gaziantep Vil 

Gaziantep Nafıa Müd. 
İzmir Lvz. SAK. 
Sıvaı İnhisarlar Başmid. 
Samsun Vil. 

Sivas Beled. 
Samsun Beled. 
İst. Belediyeıi 

,, 
" 

n " 
Malatya Vil. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Ank. 

İılaıı bul Belediyesi 

" • 

10-8-39 ıo -

12-8 39 11 -
18·8·39 16 -
5·8·39 11 -

I0-8-39 15 -

10-8-39 14 -
7-8-39 15 -

17-8-39 14 -

17-8-39 14 -
17-8-39 14 -

7-8-39 16 -
16-8-39 15 -

2t·8 39 15 -

24-8-39 15 -

Elektrik·Havagazı-Kalorifer ~tesisat ve malzemesi) -- - -
Alçak teveltürlü şebeke malzeme.si ile Paz. 14 l4t 90 

montaj (şart. l L) (lemd.) 

Mensucat, Elblstı, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yazlık beyaz elbiselik kumat: 36000 m . Kapalı z. 43200 
(şart. 216 krş ) 

Tire çorap: 10000 çift 2500 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Tab'ı makineıi 

Nakliyat Boı,atma_:_ Yükletme 

Kereste nakli: 129,008 m3 
Kömür tahmil ve tnh iyui: 21000 t. 

Kapalı z. 

Aç. eks. 
Kap. z. 

Mahrukat, Ben~in, Makine yağları v.s. 

Gaz: 34 t. Kapalı z. 
Benzin: 12001'.-gaz: 1400 k. (bak: erzak ıütun.) 

MUtelerrik 

Hacıkırı taşı: 250 m3 
Souk asfalt: 25 t. 
Su borusu: 25GO m. 
Sarraciye malzemeıi: 29 kalem 
Levazımı tanzifiye 

Aç. eks. 
n 

" ,, 
n 

Soğu hava mahzenleri için malzt:m~: 14 kalem 
So{luk bava mahzenleri için malzeme: 21 kalem 
Parke ta,ı: 740ö3 ad. 

" ,, 
" Çelik fa!ıo gönye marangoz nişangeci, zım

para bileme aleti, taşçı çekici, ispirto 
benzin ve petrol kaynak lambalan, 
düz ve elektrikli havya, döşemeci tok · 
mağı, tenekeci öraleri masat, mala tes
tere laması taşçı testeresi, rende maka1 
orak tırpan v. ı. 80 kalem 

İlkokulların 4 cü ve 5 ci ııoıflan ~çin 2 
ciltlik bir Tarih kitabı yazılması muıa
bakası 

Su şebekesinin tecdidi için malzeme 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Sebze ve meyva: 8 kalem 
Sı~r eti: 155 t. 
K. ot: 370 t. 
K. ot: 250 t. 
Ekmek: 43,~ t. 
Koyun eli: 16,2 t. 
Sığu eli: 14440 k. 
Ekmek: 37584 k. 

" 

Aç. ekı. 

Aç. ekı. 
Kapalı z. 

" Aç. elu. 

Arpa: 17820 k.-umıın: 7920 k.-k. ot: 11800 k. 
Yulaf: 81 t.-yemlik ot: 81 t.-yataklık Hp sa- Aç. ekı. 

manı 65 t. 
Sığır eti : 260t. 
Yulaf: 635 t. (temd.) 
Sadeyağ: 36 t. (temd.) 
Buğday öğütmesi: 1350 t 
Sığır veya keçi eti: 95 t. (temd.) 
Sığır veya keçi eti: 140 t. 

Sığır veya keçi eti: 100 t. 

Keçi veya ıığır eti: 100 t. Karaman kıtaatı için 

Kapalı z. 
Paz 
Kapalı z. 

" Paz. 
Kapalı z. 

veya 
,, ,, 

,, 
,, • ,, 

Ekm k: 41) t.-buliur: 5 t.-fa1ulye: 2 t.-ıoğan: Aç. elu. 
3 t.-patatea: 5 t.-pirinç: 500 h.-toz şeker: 
5t O k -tuz: 1 t.-1abuo: 200 k ·mercimek: 
2 t.•domatu 1alçaıı: 50 k.· ~eozin: 1200 
k.-gaz: 1400· k. 

Kuru yonca: 109j0 k. 

B) Müzayedeler 

Çubuk halinde demirler: 65610 k. Aç. art. 

3414 -

1001 lO 
6300 -

50i5 -

IOOO -
3250 -
4125 -
1848 50 
3867 25 

664 80 
2165 50 
6665 67 
3838 10 

• 

2211 35 

16650 -
11250 -
4320 -
5670 -
2.149 -
3758 -
2014 80 

52000 -

27000 -

34000 -
28000 -
25000 -
20000 -
25000 -
20000 -

4680 -

1061 Kırklareli Beled. 

32-tO -- Deniz Lvz. SAK. Kasımpaşa 

187 50 Tophane Lvz. SAK. 

256 05 D. D. Y. Haydarpafa 

75 08 Samsun Vil. 
4i2 50 D.D.Y. 5 cı İşletme Malatya 

376 13 İst. Belediyesi 
Sultansuyu Harası Müd. 

75 -
243 75 
3l0 38 
13~ 64 
290 05 
59 86 

16! 42 
499 92 
287 86 

Adana Be!ed. 
,, ,, 

Taksinı-Ayazpaşada fst. Jandr. SAK. 
İıt. Belediyesi 

,, ,, 

" " ,, ,, 
Sıvas Belediyesi 
D . . D. Y. Haydarpaşa 

u 8-39 15 -

17-8-39 14 -

18 8-39 14 -

31-8-39 15 -

10-8-39 15 -
16·8-39 11 -

17..g.39 15 -
4 8-39 14 -

14-8-39 10 -
17-8-39 10 -
17-8-39 15 -
17-8-39 14 -
17-8-39 14 -
17-8-39 14 -
17-8-39 14 -
10-8-39 14 -
17·8-39 10 30 

Maarif Vekileti Aok. 20-11-39 a kadar 

165 85 Samsun Beled. 14-8-39 15 -

1245 -
843 75 
324 -
425 25 
176 18 
281 88 
151 14 

3QOO -· 

2565 :--
20 .?5 -

325) 2J 
2100 -
2343 75 
1875 -

234.i 75 
1875 -

351 -

40 -

Adana Tümen SAK. 
Gaziantep Aık. SAK. 

n ,, 
" 

" ,, " 
Ank. Lvz. SAK. 

,, 
" 

" " ,, 
" 

,, 
., ,, .. 

Ank. Atlı Spor Kulübü 

Diyarbı.lm Levazım SAK. 
Tekirdağ Tümen SAK. 
Çorlu Kor SAK 
İımir Lvz. SAK. 
Siird Tümen SAK. 
Konya Kor SAK. 

" 
,, ,, 

" " ,, 

Sultaıııuyu Harası Müd. 

Malatya Vil. 

1 !S-8-39 15 -
15-8-39 il -
9-8-39 11 -
9 8-39 il -

17-8-39 13 -
18-8-39 14 -
l 8-8-39 l f> -
17-8-39 14 -

15-8-39 17 -

21-8-39 10 -
l ay içinde 

17-8-39 16 30 
18-8-39 16 -
23-8-39 11 
2 1-8-39 l 1 -

17-S.39 15 -

16-S.39 15 -

4-8-39 14 -

7·8-39 16 -

lat. Aıliye 2 ci Ticaret Mabk. Karaa- 3·8-39 
taç cad. 118 No General Nuri 

9-

Maden itleri Fabrikası 

Çanakkale Mst. Mvk. Satınalma Komisyonundan: P 

Çanakkale Mst. Mvk. furunu ihtiyacı için 156000 ~ 
odun açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

14.8.9'39 pazartesi günü saat 1 l de Çanakkale ; 
Mvk. satınalma komisyonunda yapılacaktır. L 6 

Odunun beher kilosu bir kuruştan 1560 lira kır 
taktir edilmiştir. İsteklilerin ihaL kanununun 2 3madde1~ 
deki vesaik ve muvakkat teminatları olan 117 lira ile bı 
te belli gün ve saatte komisyonumuza müracaatları if!JI 
lunur. 

İstanbul Belediyeı;inden : 

Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ve Adalar kazaları 6~ 
ye hududu dahilindeki tenviratı umumiye lambaları İ~1~ 
zumu olan 34 bin kilo gaz kapalı zarfla mübayaa edıl 
tir. Muhammen bedeli 5015 lira ve ilk teminatı J76 
13 kuruştur. İhale 17.8.939 perşembe günü saat 1 rı 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname Zabıt ve Mtıli 
lat Müdürlüğü kalemınde görülebilir. Taliplerin ilkte~ 
makbuz veya mektupları ile 2490 numarnh kanuna ı J 
hazırhyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 15 e 
Encümene vermeleri. 

Goz ve benxin 
. . . ; 

Dlınacakhr. Bak, erzak ıütununda Sultl 
Hararıı Müd. ilinıoa. __,,/ 

-w~~--·~~--~-------------.....,..---------------
Müteferrik 

Adana B"ltdıye Rı• a::ıdınden: 

Asf..ılt yolldr tanıir i~inde k ullanıl mak ib:ere 250 
mik'ıtp Hacıkırı taşı nçık eksiltme ıle satın alınacaktır. 

Muhammen bedı>li lOOU Jıradır. ğ, 
Mu\·akkat tem ıratı 75 lira<lır. li 
ltıalesi ağustosun 14 üncü p:ızart,.si günü saat ond:l ı 

<lıye encümr.!nind~ yapılacuktır. ıJ$ li 
Şartııame:;i yaıı işleri kalemiudedir İstıı:yenler or8 

re bilirler. 
Taliplerin ihale günü muayyen saatte temin1t makbll 

ve Ticaret OJası kayıt ve'ikalari!e encümene müracaatlat1 

olunur. li 
• • • A f lt yolların tamiri için gerekli olan 25 toll ın 

e:uil::ıl\ on (Souk a::ılaltJ açık ek::ıiltrne ile ı;atın alınacaktı'' 'i 
Muhammen becicJi 3~50 liradır. 
Muvakkat teminatı 243, 75 liradır. llt 

İhalesı Ağusto~un l 7 inei perşembr. giinü saat ondJ 
diye P.nciimeninde yapılacaktır. 

Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. f; 
ler orada parasız ıılabi!irler. te 

Ta!iplernı ıhale günü ruu tVVl'!n sı:tatte tf'minat rJJll ıtıl 
rile .. c Tıcrıret Odası kayıt vesikalarile bir ikte hel~dıye e ~ 
niue müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Brlediyesinden : 

İlk Muhammen 
teminat bedelı 

J 38,64 1848,50 Temizli'< hayvanatı koşum 
]atı için alım:cak 29 kalem 
zemesi 

290,05 :1867;.!5 Temizlik işleri için alınacak levazııı1 
zifıye. 

59,86 6154,80 M zbahe huz tabrika ı so&uk hD'~ ih 

zenlı ri i~in 14 kalem malz~ıne miib d 

16 ',42 2165,50 1\1 zlıı-ıha buz fabrikası soğuk h8'' 

zeııleri ıçin 2 i kalem malzeme ~ la 
T uhnıiu bedelleri ile ili\: t ınirıat ınikdarları yuklll°1

( ta 
1ı i~lı::r 8} rı ayrı u~ ık eksiltınP\ e konulmuştur. lhah1 •y 

p€>rşemhe f!iirıii saat J4 dt> Dain i ~nctimrnde yeP1 

Şartnamt>ler Zabıt ve Muanıeltit Müdürliiğü kulemirıde t.t· 
bilır. Tı-ıliplerin ilk teminat ınakbuG veya mektupları j)e 43

1 

gLini' muaneıı saatte Dııın1i Encümende bıılurımaları· it> 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idare* 37 

Muhammen bedeli 3838 lira 10 kuruş oları ~ 14
' 

cins ve eb'atta çelik falso nönye. marangoz nişa11g~ 
para bileme aleti taşçı çekici, ispirto, benzin ve pe o l7 

mık lambaları, düz ve elektrikli havya, döşemeci \ 1 ~· 
tenekeci örsleri, masat, mala, testere laması, taŞÇ1 ı~ ' 
resi, rende, makas orak, tırpan ve saire gibi 80 t;s O 
davat malzemesi 17.8.939 perşembe günü saat l?'~o 
çukta Haydarpaşada gar binasında dahilindekı 
tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. ~ f 

Bu işe girmek isteyenlerin 287 lira 86 kuruJI~ te 
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaik le birlı~ 1~ to 
me günü saatine kade:tr komisyona müracaatları Jj: ti 

BJ işe ait şartnameler komisyondan parasıı 0 ' a 
ğıtılmaktadır. 

adet 
74063 

Sıvas Belediye 

beherinin b. 
9 

Ri7 JS ı:tioden : 

tutarı 

6665 67 
k~sl muvıı • 

499 

ru 



Y k · 1 74061 ad .. t u arıda miktarı ve bedeli muhMmmenı yazı 1 

Parke ta~ı açık eksiltme sun:tile ;Satıu alıuacaktır. 
Şartname fon işleri müdürlüğünden bedebiı alınır. .. ·· I 
Eksiltme 10.8.939 taribine tesadüf eden perşemht> gun~ 

saat 14 dPdir talip olanların yevmi mP.zkiirda t~minat paraları· 
le hekdiye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Milnakaaa Gazeteıi 
-~-~~- -~~~------

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan : 

Miktarı Cinsi 
10000 Kırmızı mercimek 
8000 Toz şeker 

10000 Makarna 
5000 Şehriye 

Çanakkale Müstahkem Mevki Birlikleri için 

B l d . R · ı·g~ı ·ndeıı. cins ve miktarı yazılı dört kalem erzak pazarhk Samsun e e ıye eıs ı · 
. . . . ''b dilecek satm alınacaktır. 

yukarıda 
suretiyle 

Su şebekesinin tecdit ve temdıdı ıçm mu ayaa e l İhaleleri 7.8.939 Pazartesi günü Çanakkale Müstahkem 
~alz~me açık eksiltmeye konulmuştur. d" d . 1 Mevki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Ih l · .. .. aat 15 de bele ıye aı· k . 
• a e 14.8.939 pazartesı guou s Vermeğe istekli olanlar ihale günü omısyona F1 

encümeni huzurunda yapılacaktır. caatları. 
Muhammen bedel 2211 lira 35 kuruştur. 
Muvakkat teminat 165 lira 85 kuruştur. 
İhale ~490 sayılı kanun hükümlerine göre yapılaca__ktır. 

l Talipler gerekli evrakı görmek ve da~~ ~az!.~ .. malum~t 
~im.ak için belediye elektrik su işletme mudurlugune mu-

acaat etmelidirler. 
••• 

2500 m. su borusu alınacaktır. 
andarına SAK. ilanlarıoa. 

Bak, Taksim Ayazpaşada İst. 

et ve Sebze: 

Sultauı yu Harası Müdürlüğünden : 

Muhammen 
Bedeli muhammen Miktım ıenelik tutarı 

Nev'i beher kilo•u kilo Lira 

E~mek 6 40000 2400 
Bulgur 8 5000 400 
F.esulya 10 20Ci0 2fı0 
Soğan 5 3000 150 
Patates 5 SOOO 250 
Pirinç 30 500 150 
Toz şeker 30 500 150 
İnce luz 7 1000 70 

Siirt Tümen Satınalma Komisyonundan: Sabun 50 200 100 

Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 95,000 kilo sığır etinin, Mercimek 480 200500 16200 

d Dom. ulça1ı 
~Ya keçi eti veya koyun eti komutanlıkça pahalı görül ~- Benzin 28 120J 336 
llnden 23.8.939 pazartesi güne saat 1 l de pazarlıkla mu· Gaz 21 1400 294 

akasası yapılac:iktır. Alınacak _sığır. eti ~eya koyu~ eti j A ---

müra-

eya keçi etlerinin hangisine teklıf edılen fıat en aşagı o· Yekun 4680 
lltsa ihale kanununa göre ona ona göre yapılacaktır. sı· Müesseııemizin bir senelik ihtiya.cı bulunan v ... e !ukarıda müf-
ır t' · b d l" 20 900 ı· k · t' · 22 800 redatı yazılı 46HO liralık erzak ve uıre 21.7.939 gununden jtibaren e ının muhammen e e ı , ıra, eçı e mm , I k 

1 
t 

İr . · . ~ . . oo b~ş gün müddetle açık ekaihmeye çı arı nıış ır. 
a, koyun etinin 28,500 lıradır. ilk temınatları sıgır etının T . t kk t 

351 1
. adır 56 . . . . . . . . emına ı muva a al!il ır • 

. 7 lıra 50 kuruş, keçı etının 1710 lıra, koyun etının 2137 ihale 2üoü 4 8.939 cuma aünü ıaat 14 tedir. 
l'a 50 kuruştur. Şartnamesini görmek isteyenlcrio Hara Müdürlü&üne müracaat 

etmeleri lazımdır. 
Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı vuaik ve teminatı mu-

Ankara Atlı Spor Kulübünden : 
1 

vakkatasile birlikte ihale günü olan 4.8.939 cuma güoü nat 14 de 
. . kadar Hara merkezindeki Koıniı.yonu mahsuıuna müracaat etme-

. Kulüp hayvanları için 81 bin kilo yulaf 81 bın kılo yem· leri ilan olunur. 
ık ot 65 bin kilo yataklık sap samanı açık eksiltmeye kon· 
Uştur • Açık eksiltme 15.8. 9J9 salı günü saat 17 de Atlı ""1•1••ii*'2ı~ i:s:ı -~ımDiıüsiiıı.-J!ıllUl1"!'!"'!!'!i!ı:ııiiE.iinw~!mıiioıiıııaiiiiiiiii~llİl!llllıoıııiiiiıiiiiii;_iıııı!ıi~~·•-i.!!!!!!!ojij~-. 

Por. Kulübü binasında komisyon tarafından yapılacaktır. M ü t e a h h i t l e r i n T a k v i m i 
istekliler şartnameyi görmek üzere kulüp muhasebesi· 

e her iÜn öğleden sonra müracaatları. 

Tekirdağ Tümen Satıoalma Komisyooundan : 

Münakasaya konulan Tekirdat topçu aiayuuu 635 tondan iba: 
et •ent:Iik yulafına istekli çıkmadığından kanunun 40 ıncı maddesı 
'lcibince 1 ay içiode tatil günleri hariç her gün 1aat 10 da pa

lltltlda satın almacatı ilao olunur. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

36,000 kilo sade yağına talip ~uhur etmediğinden yeni
en kapalı zarf usulile alınacaktır. !balesi 17.8.939 perşembe 
iinü saat 16,30 dadır. ilk pey parası 2..:>65 liradır. Evsa~ ve 
ttnamesini görmek isteyenler her gün Çorluda Kor Satı· 

alına komisyonuna müracaatla görebilirler. 

Ankara Leva:ıım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

. Kırıkkale a1keri 1&oat liıeai •talebe, Kadro er ve h .. yvaohırı 
h.Yacı olan aşağıda mıktar ve ciaıleri ve hiularında tahmin be
tlı ."e il1' teminatları yazılı yiyecek ve yem ıutın alınacaktır. 

~h11.te güo ve 1aatlerde atagıdoi yaı:ıhııır. . 
l.teldiler 2490 sayılı kanuna göre istenilen belgelerle temınat

rını l<ırıkkalede a1keri fabrikalı:tr mubıısebtcılıği yatırarak aho~
•lt llıııkbuzla birlikte belli gün ve saatte Mı:kteb Satıoalma Komı
on1.1na gelmeleri. 

Okuların : 

M. bedeli İtk temina. 
4320 3l4 -
56i0 425 25 

Eraho : 
·584 3758 281 88 
·440 ~349 176 18 

·820 
Hayvaolarıo : 

1069 20 
.020 237 60 
ı.soo 

708 -
---- -----
2014 80 151 14 

İhale ıün uat 
17.8.93~ l.1 
18.8.939 14 

17.8.939 14 
18.8.939 15 

Ciu~i 

ekmek 
koyun etı 

ekmek 
ııgır eli 

arpa 
ıaman 

kuru ot 

1Yarbakır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Diyarbakır merkez birlikleri senelik ihtiyacı için 260 
11 Sığır veya keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 52 bin lira olup muvakkat teminatı 
00 liradır. 

Eksiltme.si 21.8.939 pazartesi günü saat lO dadır. 
ı Şartnamesi her gün iş zamanında Komisyonunda gö· 
ebilir. 

...---v..-.-------------...,._-=--=---•-•~·----..._-... __ ...., __ ~_.,.-
Peı şembe, 3.8.939 

Su tesis• tı malzemeıi (Ask. Fab) Nq 109l 
Santralit ,, ,, No 1121 
Kır1kkalede bina iıı,uı ,, ,, No 1123 

Çam kerute ,, ,, No 1123 
Salmaotra " 1t No l 121 
Seyyar etüv (M. M. V.) No l091 
Sadeyağ (tlazıg Tümeni) No l l'l2 
Yulaf tVize Tümeni) No 1116 
Okul biouı inşuı (Elaz2g Nafıa Müd.) No l l 18 
Çizme (M. M. V.) No 1119 
Kuru ot (İzmit Tümeni) No 1121 
Sakarya okulu tamiri (Kooya Kültür Dir.) No 1121 
Elbise, yatak ve yorgan çarşafı (Yüksek Müb. Mektebi) No 1120 
Hortum (İst. Beled.) No i 122 
Kalorif~r tesisatı (İnhiıarJar U. Müd.) No 1122 
Çayır otu (Peodik Bakteryoloji EDBtitüıü Dir.) No 1122 
• fenezzüh otomobili (Aok Defterdarlığı) No 1122 
Uo (Erzincao Ask. SAK.J No l l23 
Ekmek ~ İst. Vakıflar Müd ) No 1123 
Otomobil beııziııi (İat. Defh:ıdarlığı) No 1123 
Trotuvıır inşası (İst. Beled.) No 1123 
İst. Ank. yolundrı köprü korkuluk inş. (Ank. Vıl.) No 1123 
Hipodrou da dlmir tribuı lerin genişlelilrnf'li (Ank. Vil.) No 1123 
Kesme ve toz şelttr (D. D Y. Ank.) No 1124 
Bcuzin (İzmir Vil) No 1125 

~ !it nia1 ~ - lltm -o 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

DIŞ DEPOSU....__ 
M. İBRA H İM BERKMEN • 

'\)&'M,.~ 
U~'0.~ T ü r k i y e n i n e n z e n g i n ç e ş i t l i s i 

v e e ıı a s r i D i ş D e p o s u d u r •. 

D a i m i b i r"s e r g i Y e m a l i k ti r • 

l~tanbul, Makulyan Han No. 2 3 4 5 , , ' 

inşaat sahiplerine 
ve inşaat rnüteahhidlerine 

BULU Fi SAT 

Sultanahmette, Tapu dairesi yanında 
Umumi Hapishane yıkılıyor 

Taş, Marsllya kiremidi, tuğla ve çok kuru 
kereste ucuz fiatrarla satılmaktadır. 

Yıı&.ım yerıne müracaat ·-·-·-·-· Telefon : 2257 4 
. . ' . ~ . ' -·. ·' .~ - -. ----lii 

2 Ağ'ustoı 193Y -----

Cinsi Mik- Muh. % 7,5 
darı be. lira te. lira 
adet kuruş 

--------- -- --- --
Y .,zı dizme makinesi 1 sif 8000 600 -
Santrifüj tulumba ve 1 " 850 63 75 
teferrüatı 

Eksiltmenin 
şekli saatı 

------
kapah z. 14 
paz. 15 

Vinç ,, 6500 487 50 kapalı z. 16 
Font boru ve teferrüatı ,, 1866 139 95 Aç. eks. 16,30 

I - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı 
yazılı 4 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle ek· 
siltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli muvakkat temir;ıatları eksiltme 
şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 4.IX.939 pazartesi günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesiu
deki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız alınabilir. 

V - Münakasaya girecek talipler fiatsız teklif mektup· 
larmı santrifüj tulumbası için ı1 gün ve vinç ve font boru
lar için bir hafta evveline kadar Müskirat fabrikalar Şu
besin~ ve yazı dizme makinesi için bir hafta evveline kadar 
Tütün fabrikalar Şubesine vererek ayrıca vesika almaları 
lAzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu· 
nu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden bi
rer saat evveline kadar mezkur Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lnzımdır. 

Vll - Diğer eksiltmelere gil'ecekler aranılan vesaik 
ve % 7,5 güvenme parasile birlikte eksiltme iç~n tayin edi· 
len gücde yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan o-

lunur. (5375) • 2-4 

• • • 
1 - Parlayıcı ve patlayıcı maddeler naklinde kulla· 

nılmak üzere münakasaya konmuş olup 16 Vl.939 tarihinde 
ihale olunamayan (1) adet saç tekne yeniden kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konmuştur. 

il ~ Keşif bedeli (16.442,64), muvakkat teminatı 
( 1 :233 19) liradır. 

111 - Eksiltme 7.VIIl.939 pazartesi günü saat 16,30 da 
Kabataşda Levazı ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname plan ve keşifnameler (82) kuruş mu
kabilinde Ankara ve fzmir Başmüdürlükleriyle fstanbulda 
Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğü veznesinden alına
bilir. 

V - İsteklilerin, mühürlü teklif mektubları kanuni ve· 
saikle % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka temi 
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatin
den bir saat evveline, yani ( 15,30 a kadar) mezkur Komis
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde· vermeleri lazımdır. 

(5374) 3-4 

Taksim Ayazpaşada İstanbul Jandarma 
~ Satınalma Komisyonundan: 

1 - Jandarma ihtiyacı için iki bin beş yüz metre demir su bo• 
ru•u açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 17.8 939 taribioe 
rastlayan perşembe günü saat on beşte Taksim - Ayazpaşada oo se
kizinci Jaodarma mıntaka Ko~utanhğı binasındaki Komisyooumuzda 
yapılacaktır. 

2 - Boıularım muhammen bedeli dört bin yüz yirmi beş ve 
ilk temioah üç yüz on lira ot\lz sekiz kuruştur 

3 - Şart kağıdı her gün Koıoisyonda görülebilir. Veya paraıız 
almabilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliği mubaıebeciliğine ya• 
hracakları ilk teminat m ktubu veya banka kefalet mektubu ve şart 
kağıdında yazılı sair belgelerle beraber mezkur günün muayyen 
aaatinde Komisyona gelmeleri. (5788) 1-4 

Çanakkale Jandarma Mektepleri Satinalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

Tutarı Muvakkat T. 
Cinsi Kilo Li. Li. Kr. İhale tarihi günü saati şekli 

Ekmeklik un 705000 84600 5480 00 l4.8.939 pazartesi 15 de kapalı 
Yf ;ıf 300000 18000 1350 00 ,, ,, ,, " ,, 
Odun )()()0000 10600 795 00 15.8.939 salı " 1t ,, 

Sude ya.tı 24000 24000 1800 00 16.8.939 çarşamba ,, ,, ,, 
Sığır eh 102010 29580 2218 50 21.8.939 pı1zartcıi 

" ,, " 
1 - Çaoakkalede Birinci J. Alayının 1 EyJıll 939 gününden 31 

Ağustos 940 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarda yazı
lı "5" kalem erzakın hizal a rında gösterilen günlerde Çanakkalede 
ikinci J. taburuııd teşekkül eden Satıoalma Komisyoounca eksılt
mesi yapılacaktır. 

2 - Temhat ve teldif mektuplan ihale günü saat "14,, de kadu 
Komisyona teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak Komisyondan tedarik edilebiiir. 
4 - iç ve dış zarfları kırmızı mum ile 1ahibi tarafından temhir 

olacaktır. (5409) t-4 
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Pour la Pulıliciıe s'adre~ser 
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Uoite Posta]e N. 1261 

Telephone : 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
-----------------------------Mode Prix 

d' adjudicat. Hlimatif 
Objet dı. f'adjudicatioo 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proYiıoire 

Lleu d'adjudicatio• et du 

Cahier des Cbargeı Jours Heurcs 

~tructlon• - R6peratlons - 7rav. Publlcs-Mat6rlal de Constructlon-CartographlG 

Const. route 10 kim. entre Gaziantep-Fenipaşa Pobliq\1e 
" batisıe pr. meteorologie il ldahiye ,, 
,, depôt pr. sel il la ııalıne Hargün Pli cach 
,, pont en bois Kürtün slroute Publique 

Samsun-Bafra 
Poae pierreı parquetı a l'avenue du konak 

gouvernemental i SivH 
Repar. de r ecbell~ de cereales 

,, pavillonı il l'hôp. Cerrabpaıa 
,, blt. 5~nıe icole i Göztepe 

Co111t. portea et f ~netreı et enduit bitiase 
diıpeoaaire a Sılivri 

Conıt. moıaique a la batiuo de cioema 

" 

" .. 
" 

. " 

Conıt. bangar et bitine adm a la Station Pli cacb 
de Sandıklı (cah eh 3 L.) 

Re;>iır. route aıphlllte Kutul-Y akacık (calı 
cb 115 P.) 

Repar. fondamentale route Erenköy-lçeren
köy-Boıtancı et Kazıııker Camii 

" 

" 
Conıt. pavillon ,, 

E16ctrlclt·Gaz Chauffage Central (•nstallatlon 

M::.teriel pr. reıeau de basse tension et Gre a gre 
montage (aj) 

Hablllement - Chaussurea - Tluu• - Culr• 

Etoffe blaoche pr. habits d'ete pr. soldatı: Pli cacb 
36000 m (cah eh 216 P.) 

Cbau11ettu en coton: 10000 pairea 

Travaux d'tmprlm rle - Pepeterle 

Macbine il İmprirncr Pli cacb 

ment 

Transport de boiı de conıtr.: 129,008 rn3 
Cbargement et decbar. cbıırbon: 21000 t. 

Combu•tlble - Carburant - Hu ile• 

11Hrole: 34 t. 
Benzine: 1200 k.·petrole: 14[.0 k. 

Dl vara 

Pıerrea de Hacıkırı: 250 m3 
A9phalte froid: 25 t. 
Articlea de ıetlerie: 29 lota 
Articlea pr trav. voirie 
Materiel pr. depôt frigorifique fabr. glace 
Articlu pr. ,. ,. tıl! l'abattoire 
Tuyaux pr. adduction d'eau: 2500 m. 
Pıerrea pave5: 7-1063 p. 
Materiel pr. repar. reaeau d'eau 
Equerre en acier, pierre a oiguiıer, maıteau 

de caueur de pierru, lampu a alcool, 
benzine et petrole pr. ıoudure, marteau 
droit et electr. de forıreron, enclume, 
ecie, rahat, ci.eaux ete: 80 lotı 

Concourı pr. ecrire un livre d'biıtoire en 
2 volumea pr. le1 elhu de 4eme •t 
5eme claaaea dea ecoleı prim. 

Provlalon• 

Foin: 370 t. 
" 2j0 :, 

Legumes et fruits: 8 lota 
Viande de boeu~ 155 L 
Avoine: 775,3 t. 

Publique 
PH cach 

Pli cach 
Publique 

Publique 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

Pli cacb 
Publique 

" Pli c:acb 
,, 

Viande de mouton ou de boeuf (aj) ,. 
Foin: 260 t. ., 
The: 100 k. Gre a gre 
Oiinonı· 82~00 k. • Publique 
Leotilles rougea: 10 t.-ıucre: 8 t.-macaroniı: Gre i gre 

10 t. vermicelle1: 5 t. 
Trefl~ ıslche: 10950 k. 
Beurre: 36 t. (aj) Pli cach 
Broyage ble: 1350 t. ,, 
Viaode de boeu f ou de cbevre ou bien de Gre a ıre 

mouton: 95 t. 

3i03 93 
7871 53 

14051 62 
23,8 89 

807 14 
1622 66 
612 35 

2399 27 

1116 22 
54579 20 

23017 19 

19j3.t 89 

47246 25 

t Materlel) 

14144 90 

43200 -

2500 -

3tl4 -

1001 10 
6.~oo -

5015 -

1000 -
3?50 -
1848 50 
3867 25 
664 80 

2165 jO 
4125 -
6665 67 
221 l 35 
3838 10 

16650 -
l 1250 -

38765 -

7800 -
360 -

4944 -

27000 -

230 54 
591 -

1053 87 
175 42 

60 34 
121 70 
45 90 

179 95 

3-
4093 44 

1726 29 

1465 12 

3541 47 

106 L -

3240 -

187 50 

256 05 

75 08 
472 50 

376 13 

75 -
243 75 
138 64 
390 05 
59 86 

162 42 
310 38 
499 92 
165 85 
287 86 

• 
1245 -
843 75 

2307 38 
1125 -
585 -
54 -

371 -

40 -
2563 -
2025 -

Vil. Gaziantep 
Dir. Trav. Pub. Gaziantep. 
Dir. Pr Monopolt-ı Sivas 
V ıl. Samsun 

Municip. Sivu 

,, Sama un 
Com. Perm. Muoicip lıt. 

,, " 
" " 

Vil. Maıatya 
Office Ccrealeı Aok. 

Com. P~rm. Muuicip. lst. 

n " 
Com. Ach. Int. lzmir 

Municip. Kırklareli 

Com Ach. Int. Marit. Kasımpaşa 

Com. Ach. lot. Tophane 

10-8-39 10 -
12·8-39 l 1 -
5-8-39 11 -

10-8-39 15 -

10-8-39 14 -

7-8-39 15 -
17-8-39 14 -
17-8-39 14 -
17-8-39 14 -

7- -39 16 -
16 8·39 15 -

24-8-39 15 -

24 8-89 15 -

18-8-39 16 -

22-8-39 15 -

17·8-39 14 -

18·8-39 14 -

lere Expl. Ch de fef Etat H. paşa 31-8 39 15 -

Vıl. Samsun 
5eme E:ıı:pl Ch. fer Etat M tlııtya 

Com. Perm. Municip. lst. 
Dir. Etable Sultaoauyu 

Muoicip. Adana 

,, " 
Com. Pernı. Municip. lst. 

" " ,, 
" 

,, " 

10-8 39 15 
16-8-39 11 

17-8-39 15 -
4-8-39 14 -

14-8-39 
17-8-39 
17-8-39 
17-8-39 
17-8-39 
17-8-39 

Com. Ach. Gead. lst T eksim Ayaapeşa 17-8-39 

10 -
10 -
14 -
14 -
14 -
14-
15 -
t4 -Municip. Sivas 10-8-~9 

,, Samsun 14-8-39 
lere Expl Cb. de f~r Etat H. poıa 17-8 39 

15 -
10 30 

Ministere loıtruetion Pub, Ank. Juıqu'au 20-11-39 

Com. Ach. Mil. Gaziantep 

.. 
" 
" ,, 
,, 
" 
• 
" 
" 

" Div. Adana 
Mil. Gaziantep 
Div Maoiu 
Bataillon Frootiere Cizre 
Mil. Mersin 
Comm. Milit. Ist. Fındıklı 

r 

Place Forte Çanakkale 

Vll Malatya 
Com. Ach. Corpı Armee Çorlu 

,, lnt. lzmir 

" 
DiY. Siirt 

9-S-39 
9-8-39 

15-8-39 
15-8·39 
21-8-39 
15-8-39 
17-8-39 
2-8-39 

17-8-39 
7-8-39 

7-8-39 
17-K-39 
18-8-39 
23·8-39 

11 -
11 -
ın -
il -
10 -
10 -
il -
14 30 
15 -

16 -
16 30 
16 -
il 

Viaode de boeuf ou de chevre: 140 t. Pli cacb 34000 - 3255 25 
" 

Corpı Armee Konya 21-8-39 11 
ou 28000 - ou 2 ıoo -

(B Adjudications a la surenchere 
Ti11ua en laioe, impermeableı, ete. 
Eısoreuae, peaux, ete. 

PubJique Oir. Ventea Douaneı fit. 17-8-39 13 -
,, 
" .. 

Eucre d'imprımerie ete. 
TroDC de .. pin: 643 m3 

n n 18-8-39 13 -
" " • 22-8-39 13 -

13 10 Expl. F oret Etat Alaçam de Danunbey 1 l-l:S-39 j 15 -

... (3 üocii ayfadan deTam) 

Süt, zeytinyağ, pirinç (Çaııakkale Mst. Mvk.) No 1125 

1 
Kaldırım inşa~ı (İzmir Vil.) No 1125 

· Okul binıısı tamiri (Seyhan Kültür Dir.) No 1128 
1 • Trabzon .apuru (K~culi Defterdarlıj'ı) No l 126 

Şeker, mercimek, zeytin (Edirne Jandarma Alayı) No 112'1 
iki yntnklı alternatör (Akbiser Beled.) No 1129 
Su fıç111 (T opbane Lvz,) No 1129 
Yulaf (Manisa Vil.) No 1129 
• İskemle, mıısa, kasa, radyo "''· (İıt. 2 inci İcra) No 1130 
Ataturk köprüsü içio ahit ve edevat (i.t. Beled) No 1131 
Taksim bahçeıinde Amer. Barı aokaaı ,, ,, No 1131 
Evrakı matbua ve defa~ ir ,, ,, No 1131 
Muhtelif cinı kağıtlar " ,, No 1131 
Branda bezi ,, ,, No l 131 
Su deposu 1&ntrifuj teaiaııtı ,. ,, No 1131 
Krezil, eczayı tıbbiye ,, ,. No 1131 
Küçükpazarda k1ınolizaayoo işi • ,. No l 131 
Patates (Samsun Türneoi) No 1131 
Zeylin yağı fabraknı.ıııda hımirat (Urln Beled.) No 1131 
• Köhne totio (Tophane Lvz.) No 1132 
Çamettrhaoe tamiri ve çerçeve in4uı (Çorum Küçük Sıh• 

Mekt. Müd.) No 1134 
Çorum PTT. bioaaı tamiri (Çorum PTT. Müd.) No 1134 
Yulaf (Çorum Vil) No 11 '4 
Panııuman malzemeıi (Balıka1ir Meml Hut.) No 1135 

ili 
sa 
le 

ta 

Gazhane binesı inşoıı (Kırklareli Beled.) No 1135 ~e 
• Fotograf, koltuk, L11Jı, ıoba, yazı makiDesi, dolap vı. (AJS"' .. İ 

terdarlığı) No 1135 ık 
Kazino intan (Hıoıı Beled.) No 1136 I 1 
B"z ııu kovası (Tophane Lvz.) No 1136 ~t 

uı 

,l 
Memento des Fournisseur511 

Jeudi 3.8.939 

Materiel pr. inıtall. eau (Fab. Mil.) No 1091 
Ceotralite ,. ,, No 112 l 
Const. batiue iı Kırıkkale ,, ,, No l l 23 
Boiıı de coaıt. de Hpia reıineux (Fab. Mil.) No l 123 
Salmaıtre ,, ,. No 1121 
Etuve cuıbulaot (Mio. Def. Nat.) No 1091 
Bcurr~ IDiv. Elaug) No l 122 
Avoioe (Div. Vize) No 1116 
CQıut. biti11e ecole (Dir. Trav. Pub. Elaz rg) No l l 18 
Bottes (Mın. Def. N .A t.) No l 119 
Foin (Di.-. lzmit) No 1121 
Repar. ecole Sekarya (Dir. Culture Konya) No l 121 

4i 

Habib, drapa dt lit et de couverture (Ec. Sup. Inırea.) No ti 
Troo:pe (Municip. lst.) 112? ~ 
• Inıtall. chauffngc ceotrı:l (Dir. Gen. Monop) No 1122 • 
Herbe de prnirie (Dir. inat. Bacter. Peodilı) No 1122 
Auto d'cxcursion (Ddterdaral Aok) No 1122 
F rioe (Com. Ach. Mil. Erzıocao) No 1123 
Paio ({Dir. Vakoufa lıt. ) No II23 
Benzine pr. aoto lDefterdaral Iıt.) No 1123 
Constr. trolloır (Municip. lst.) No 1123 

,, pnrapets pr. pont (Vil Aok) No 1123 
Alfrolldisscmcnt tribunea en fer de l'hyppodrome (Vil. 
Sucre (Cb. Fer Etat Aok.) No 1124 
Benzine (Yıl. lzmir) No 1125 111 
Laıt, huile d'olives., riz (Place Forte Çanakkale) No 1125 'e 
Conıtr. pave l Vil. lzmir) No 1125 
Repar. batiue ecole (Dir. Culture Seyhan) No 1126 
• Bate. u Trabzon (Defterdarat Kocat:li) No 1126 ~ 
Sucre, lenlilleı, olivu (Regiment Gendarmerie Edirne) No I ~a 
Alternateur a COLıHinets (Municip. AkLiıar) No 1129 
Barıl il eııu (lot. Tophane) No ll29 
Avoine (Vıl Manısa) 1129 
• Decomb.Scr americ.jardın Tnim (Municip. Iıt.) No 1131 iti 
Regiıtre et imprimh ,, ,, No l 131 
Divera papieu ,, ,, No ı t31 tt 
Toile brande ,, ,, No 1131 
lnslall. cenlrifuge au depôtı d'eau ,, ,, No l 131 

Cıeıyl, produita pbarmaceutiquea ,, ,, No 1131 

Trav. canaliıation a Küçükpazar ,, ,, No l t31 

Outits et instrument pr. poot Atatürk ,, ,, No 1131 le 
Pomme d~ .terre (Div. Samıun) No 1131 k 
Repar. it la fabr. d'huile (Municip. Urla) No 1131 ,J 

1
. 

,, buanderie et constr. cbiaıia (Dir. Ecole Aırent• S• 11 

rum) No 1134 •n 
Repar. batiase PTT. iı Çorum (Dir. PTT. Çorum) No 113' bli 
Avoine (Vil Çorum) No 113.& fin 
Articlu de panıement (Höp. Regional Balıkeair) No 113~ 
Cooıtr. bitilae uıine de ıaz (Munlclp. Kırklareli) No 11 la 

,, casino (Municip . Hııııı) No 1136 
Seau ıi eau en toile (lnt. Tophane) No 1136 

lmtlyaı ıabibi Y• yazı iflerl Dll'ClctörG : laaıall (11' 
Ba1ıldıt1 Y r : Morlıeı &aımnl, Galat:/ 


