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Umum Tü ;carların ve üteahhitl r mesleki Organıdır 
- x::: 

İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Balıkesir Kor Satıoalma Komisyonundan : 

Adana ve Kayseride yaptırılacak garajların. şartname
sinde btdilit yapılacağından münakasası gerı kalmıştır. 
Ayrıca ilin edilecektir. 

ZonguJdak Valiliğinden : 

Zonguldak Viliyeti içinde Zonguldak-Ki~imli yol~uda 
Yapılacak 70347 lira 61 kuruş muhammen keşıf. ~e~ellı ye
nı· ııı • • ı~t ı'şi kapalı zarf ve vahıdı fıat usuyOıe ve sınaı ıma a 

iti ile eksiltmeye konulmuştur. . 
Eksiltmesi 21.8.939 günü saat 11 de Z?nguldak Vı· 

liyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. EksıJtme şartn~
hleıi ve buna müteferri diğer evrak Zonguldak N~~ıa Mu
diirln- - d D · • Encümen kaleminde görülebılır. Mu-gun e ve aımı . k · · 
l'akkat teminat 4767 liradır. Eksiltmeye gırme ıst.ı~en· 
lerin ihale gününden sekiz gün evve~ Zonguldak Vılay~ 
tine müracaat ederek Vilayet makamından alınmış mu· 
teahhidlik ehliyet vesikasiyle Ticaret ?~asından. bu yıl 
içinde alınmış vesika ve teminatlarile bırh~te teklı~ mek
tublarını yukarıda yazılı günde ihale saatınden bır. ~aat 
evveline kadar Daimi Encümen Reisliğine vermelerı ılan 
oluııur. 

Nazilli Belediye Riyasetinden : 

Nazilli Bel~diyesincr. şehrin 1/2000 ?'ikyaslı im.ar hari~~sı 
nıevcud aıatı Nazilfi kısmının 1/ lOıJO mıkyash tesvıyc mun
hanili baritasile meskun ve gayri meskun 120 ~ektarhk saha
•ının ı /500 mikyaslı hali hazır kad~ tro .~e hnrıtalarının ~h?1ı 
iıi 2490 numaralı kanun hükümlerıne gore kapalı zarf u~ıılıle 
ekıiltmeye konulmuştur. 

Bu işin bedeli keşfi 3 bin liradır. 
Muvakkat tPminatı 225 liradır. . . 
Eksiltme 21.8.93~> pazarte!İ günü saat 16 da Nazıllı bele· 

Giye binasında belediye Pncü meni tarafından yapılacaktı~ .. 
Tekliflerin tayin edilen günde saat I~ e kadar Nazıllı be· 

lediye reisliğine verilmesi veyahı1d po ta ıle bu sc.tatten e\ vel 

IÖnderilmiş bulunması lazımdır. . 
Postada olacak gecikmeler kabul edılmez . 
İsteklilerin hu işe benzer iş yaptıklarına d ır alını~ olduk· 

ltt1 vesikalara i_ıinadeP ihale tarihinden 8 gt.in evvel alınmış 
•hliyeı ve 939 yılına aid Tıcaret odaıı vesikalarını teklıf mek· 

t11blarına koymaları lazımdır. 

Devlet o~nıiryolları 7 inci lıletme Müdürlüğiınden: 

Alaşehirde Kadıoğlu memba suyile Alaşehir i~tasyonu. a
rasındaki 2320 nıl"tre tuHmdeki su yolunun ıslabıle yemden 
font borularla döşenmesi kapalı zart usulile eksiltmeye kon· 
nıuştur. 

Muhammen kPşif bedeli 11825 liradır. 
Muvakkat teminat 886 lira 88 kuruş olup d~siltmc 21.8.39 

pazarte i günü saat 16 da Afyon 7 inci hletme bina rndıt iş· 
letme komisvonurıda yapılacaktır. 

1 teklil~r ehliyet vesik:elarile polisten musnddak hüsnıi
hal mazbatalarını havi ve ikametgah t~zkert"sini 2490 sayılı ka
nun lı6kü olerine uygun olarak 21.2.939 pazartesi günü saat 
15 e kadar komisyon reisliğine vermif veya göndermiş olacat
lardır. 

Taliplerin mukııvele projelerini 7 inci l§letme kı>rnis}O· 
bundan parasız alabilecekleri ilin elunur. 

Sıva Belediyesinden : 

Sıvas ıehri tatbikat plAnı ekeiltmeai : 
Bu itin muhammen bedeli 4500 Jira ve muvakkat temi

uatı J37 lira SO kuruotuı. 
Bu ite talip olanlar itteki ihtisaslarını resmi vesaik ile tev

ıik 'fe arttırma eksiltme kanunu mucibince iktiza eden vesaiki 
\bru etmete mecburdur. 

Bu itin yapılma11na aid oartname parasız olarak belediye 
~o itleri mildiirlüğünden alınabilir. 

Yukarda evsafı yazılı ŞPhrin tatbikat hnritn ınm hirinci i· 
halesinde talip çıkmadığırıd ili J0.8.939 toıihiııf' müsadif rıer

..,eınbe günü ı:ı .. at 14 de temdit edilmiştir. Y ~vıni m tkıirda 
tulıpieıin l:ıı>leuiye cn~uıneuirıe rnüracJutları 1lan olunuı. 

İzmir L'!vazı:n Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

İzmir müstahkem mevkii komutanlığınca gösterilecek 
yerde 1 185-4 lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon 
ve bir mutfak bir ahır inşası kapalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. İhalesi 21 Ağustos 939 pazartesi günü saat 
16 da İzmir Levazım Amirliği Satm::ılma Komisyonda ya
pılacaktır. ilk teminatı 7177 lira 74 kuruştur. Şartname, 
keşifname ve projesi her gün müstahkem mevki inşaat 
Komisyonda Ankarada M. M. V. emakin inşaat şubesinde 
gcrülebihrler. İstekliler Ticaret Odalarında kayıtlı olduk· 
larma ve bu işi yapabileceklerine dair ihaleden en az bir 
haftn evvel İzmir Nafıa ten heyetınden alacakları vesika
ları göstermek mecburiyetindedirler. 

İzmit Tümen Satmalma Komisyonundan : 

Tümenin Gebze garnizonu ia;in emanet suretiyle inşa 
edelmekte .olan natamam k ınyon hangarının keşifoamesine 
göre inşaatının ikmali açık eksiltme ile yapılacaktır. 

Açık eksiltmesi 14.8.919 paıartesi günü saat J 6 da 
İtmitte Tümen Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Fenni Şartnamesi İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri Sa
tınalma Komisyonunda ve İzmit Tümen Satın Alma Ko· 
misyonundan her gün görülebilir. 

Keşif tutRrı 8 508 lira 12 kuruştur. İlk inancası 640 li
radır. 

Zonguldak Amele Birliğinden : 
Parke Yol ve Betonarme Dıvar ve Piyade Kaldırım İnşası 

2.8 9.19 günü saat onbeşte ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usuliyle elcsillmeye konulmuş olnn 7745 lira 70 kuruş 
keşif bedelli Zonguldak'ta Amele Birliği hastanesi yolu 
için teklif edilen yüzde bir buçuk tenzilat haddi IAyık gö· 
rülmediğinden 18.8. 939 cuma günü saat onbeşte ihalesi 
yapılmak üzere aynı usul ve şartlar altında yeniden ek· 
siltmeye çıkarılmış olduğu ilan alunur. 

Elektrik, Havagazı,Kalarifer (Tesisat ve Malz.) 

Afyouk~rahisar Belediye Reisliğinden : 

6620 Jira muhammen bedelli şehir santralile gar arasın
da yapılacak yüksek tevettür yeraltı kablo ve muhavvile 
tesisatının şimdiye kadar vuku bulan münnkasasmda verilen 
fiatlar haddi liyıkında görülmediğinden işin J .8.939 tarihin· 
den itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmasına karar 
verilmi~tir. isteklilerin her gün Belediyeye müracaatleri ilc\n 
olunur. 

• • • 2612 lira muhammen bedelli Utlm Amd parlunda 
yapılacak elektrik tenviratma nid malzemenin şimdiye ka
dar vuku bulan mfinakosasında talioli çıkmadığından 1 8.39 
tarihinden itibaren bir ay müd tle pazarlığa bırakılmasına 
karar verilmiıtir. isteklilerin h r gün Belediyeye müracaat. 
leri ilan olunur. 

Pütürge Kaymakamlığından : 

Tahmin bedeli 27SO lira tut.ın telefon malzemeai Pü· 
türgede teslim şartiyle alınacaktır Birinci müddette talip 
çıkmadığından ihale l 0.8.939 gününe bırakılmıştır. 

isteklilerin yüzde yedi buçult.. teminatlariyle müra· 
caatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. -

Gftmrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Lv. Amirliğ• 
Satınalma Komisyonundan : 

l•teklisi çıkmıyan 1353 çift erat yemenisi yeniden ve 
10 gfln mllddetle eksiltmeye konrnuıtur. 

Tahmin edilen fiatı 2976 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 
224 liradır. 

isteklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarile 
14.8.939 paıarteai aıüoi 1aat l S te komiıyooa ielmeleri. 

• • • İsteklisi çıkmadığından 3000 çift erat kunduruı 
yeniden ve 15 gün müddetle pazarlığa konmuştur. 

Tahmin olunan bedeli 14100 ve muvakkat teminatı 
1058 liradır. 

İsteklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarile 
18 8.939 cuma günü saat 14 de Galata rıhtam caddesi Veli 
Alemdar ban ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

Devlet Demisyolları ve Limanları İşletme U. idaresinden : 

Birinci ve dokuzunc._. işletme memurin ve müıtahdemi· 
ııi için bir sene zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet 
palto knpalı zarf usulile bilnıünakasa yapılacaktır. Elbiıe 
ve paltonun kumaşları idarece verilecek harç ve imaliyeıi 
müteahhide ait olncnktır. Bu işin muhammen bedeli 23536 
ve muvakkat teminıtı 1765,20 liradır. 

Munakasa 21.8.939 pazartesi günii saat 11 de Sirkeci• 
de 9 işletme binasında A . E. Komisyonu tarafından yapı• 

lacaktır. İsteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarını aynı gün saat 10 a kadar ko· 
misyona vermeleri lazımdır. Şartnameler pllrasız olarak ke
misyondan verilmektedir. 

M. M VekAleti Satın Alma Komisyonundau : 

Beher adedine tahmin edilen fiat 13 lira 50 kuruı o· 
lan 500 adet nöbetçi muşambası kapalı zarf aauliyle mll
na kasaya konulmuştur. 

ihalesi 26 ağustoı 939 cumartesi sıilnü aaat 11 dedir. 
hk teminatı 506 lira 25 kuruştur. · 

Evsaf ve şartnamesi her gün M. M. V. Sabnala Ko· 
misyonundan bedelsiz olarak alınabilir. 

Ankara Belediyesinden : 

Otobüs idaresi müstahdemini için yaptırılacak olan 
200 takım yazlık elbise ve :kasketler on beı pn müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 2oro liradır. 
Muvakkat teminat 150 liradır. 
Şartname ve nümunelerini iÖrmek isteyenlerin ber giln 

encümen kalemine ve isteklilerin de 22.8.939 aah ınnn 
saat 10,30 da belediye encümenine müracaatları •. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v.s. 

M. M. Vekaleti Sabnalma Komisyonundan : 

Hepsine t hm in edilen fiyat 910 lira olan iki adet ça
m şır dolabı ile dört adet ecza dolal>ı pazarlıkla aabD alı· 
nacaktır. 

Pazarlığı 11.8.939 cuma günü saat onda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün öğleden sonra M. M. V. Satınalma 
komisyonunda görülebilir. 
Talip olanların LU liralık teminatlariyle birlikte yukarıda 
yazılı pazarlık gün ve saatinde M. M. V. Sabnalma Ko· 
misyonunda hazır bulunmaları. 
_____ ;.;l;;--.-.---.,._ ....... .--.-;;;;;;o;;iiiiiiiiimiiOiiiiiiiilillii;&iiiiliilmml .......... 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Litre 
8000 

Beher çift teuekeıi 
Lira K. 
55 s 

İstanbulda teslim sekiz bin litre otomobil benzini mi• 
b11yaası açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 17.8.9J9 
taribiue müsadif perşem~e güuü saat 14 tedir. Talibleria 
yttt-..;:le 7.5 pey akçelerini ~akti muayyeninden evvel yab
rıp hlczkür gün ve saatte Defterdarlık Milli Emllk MI· 
dürlükünde müteşekkil saht komiıyonuna milracaatları. 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji MüeıseıeNi 
Direl törlüğünden : 

Müe sese ihtiyacı için 80 ton yerJi antrasit kömürü açık 
eksiltcreye konulmuotur 

Tahmin bedeli 2080 liradır. 
Muvakkat teminatı 156 lira olup banka mektubu yeyı 
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Bu gün ilan olun n münakasa ve '!1J!z~y~ eler Listesi 
Cinai Şekli Muhın. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita ------------- .. . --· _., --
Umumi hela inş. 
Zonguldak-Kilimli yolunun arasmda şose 

ve ıinai imalat işi 
Nazilli Kasabasının hali hazır haritası tan

zimi 
lzmirde iki pavyon bir mutfak ve bir ahır 

inşaatı 

Kadıoğlu menba suyu Alaşehir istasyonu 
arasındaki 2320 m. tulümdeki ıu yolu
nun iıılabile yeniden font borularla dö
şenmeıi 

Sivu tebri tatbikat planı yap. (temd.) 
Adana ve Kayıeride yap. garajların şart

namesinde tadilat yap. muoakasası ge
ri kalmıştır. 

Kamyon bar.garı inş. 
Çorluda iki hangar inş. (tart. 926 kr.) 
Parke yol ve botonarme dıvar ve piyade 

kaldırım inş. (temd.) 
Adana-'.\1isiıı yolu araıında tose tamiri: 

585 m. 

P.T.T. binaaı tamiri 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

" 

" 

" 

Aç. eks. 
Kapalı z. 

Aç. ekı. 

" 

1470 48 
70347 61 

3000 -

118554 77 

11825 -

4500 -

8508 12 

7745 70 

1098 21 

934 15 

------~------------~----

111 -
4767 -

225-

7177 74 

886 88 

Çanak. Beled. 
Zonguldak Valiliti 

Nazilli Belediyeıi 

İzmir Lvz. SAK. 

D. O. Y. 7 cı İşletme Afyon 

337 50 Sivaı Beled. 
Balıkesir Kor SAK. 

640 - İzmit Tümen SAK. 
10502 96 Çorlu Kor SAK. 

Zonguldak Amele Birliği 

82 37 Seyhan Vil. 

70 06 Aliağa Çiftliği P.T.T. Şefliti 

IC-8-39 . 14 -
21-8-39 11 -

21-8-39 16 -

21-8-39 16 -

21-8·39 15 -

I0-8-39 14 -

14-8-39 16 -
22-8-39 16 50 
18-8-39 15 -

:?4-8-39 9 -

21-8 39 il -

Elektrlk-Havagazı- alorlfer \t!:'lsat ve malzemesi) 

Elektrik teıisah için mal.ıeme: 103 kalem 
Erıkıon tahra telefonu: 20 ad. - beşlik 

santral: 5 ad. 
Telefon kablosu: 10 kalem 
Elektrik tenviratı için malzeme (temd.) 
Şehir antralile gar arasında yüksek tevet-

tür yeraltı kabloıu ve mubavvıl~ teti
satı (temd.) 

Telefon malzemesi 

Aç. elu. 
Paz. 

" 
Paz. 

2537 48 

2612 -
6620 -

2750 -

Mensucat, Elblse., Kundura, Çamaf1r v.s. 

Erat kuodarası: 3 00 çift 
Erat yemenisi: 135.l çift ( te md.) 
Elbiıe diktirilmesi: 2546 tak. - palto: 528 

ad. (temd.) 
Nöbetçi muıambaıı: 500 ad. 
Yazlık elbise ve kasket: 200 tak. 

Paz. 

Kapalı :ı. 

" Aç. eks. 

14100 -
2976 60 

23536 -

Beb. 13 50 
2000 -

Mobilya büro ev eşyası, Mu,amba -Hah v.s. 

Çamaşır dolabı: 2 ad. - ecza dolabı: 4 ad. Paz. 

Nakliyat Boı,atına - Yükletme 

Esya naki: 
Tülün nakliyatı: 3500 t. 
Tahmil ve tabliye işleri 

Paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Çeltik maden kömürü: l 00 t. 
Maden kömürü: 30 t. ~temd.) 
Zerodi:ı lavemarin kömürü: 150 t. 
Otomobil beoz.ini: 8000 litre 
Benzin (neft ıendikat) 3000 litre 
Maden kömürü, çam odunu ve meıe odunu 
Kuruluk odunu; 10 t. (temd.) 
Yedi maden kömürü: 10 t. 
Yerli antruit kömürü: 80 t. 

MUteferrlk 

Aç. ekı. 
Paz. 
Aç. ekı. 

" 
" 
" P:ız. 

ti 

Aç. okı. 

910 -

1200 -

2300 -

510 -

2080 -

Su saah 25 m m : 50 adet - 15 m m: 950 Kapalı z. 16500 -
adet (temd.) 

Arozö:ı: l ad. Aç. ekı. 1900 -
Yanmıt magneıit: 20 t. 

Kurşun 11kma makinesi: 30 tane 
Balut: 132CO m3 
Sirkeci Rami otobüs hattında ilivetten 3 

otobüs iılettirilmeıi 
Buz. mıhı 
Grafit: 2 t. (temd.) 
Tabak, tencere, ıürahı et makine,i, tepsi 

bıçak 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Yulaf: 30 t. (lemd) 
Kuru çayır: 30 t. (teoıd) 
Erzak: 14 kalem 
Bulırur: 117 t. 
Makarna: 128 t. 
Kuru faıulya: 96 t. 
Pir inç: 52 t. 
Patates: 162 t . 

Paz. 
Kapalı z 

Aç. ıeka. 
P:ız. 

n 

Pes. 
Kap. z. 

" 
" 

" Sabun: 41,9 t . » 
Sadeyağ: 42,5 t. ,, 
Katar peyniri: 800 k -beyaz peynir. 1 t. Aç. ekı. 
Saman: 372 t. Kap. ı. 

• : 715 ,, " 
" : 66 ,, Aç. ek.t. 

Kepek: 18 t.-butday: 20 t.·yulaf: 9 t.·mııır: 
8 t -arpa: k t. 

Ekmeklik un: 100 t. (temd) 
Et: 1,0 t. (temd) 

Paz. 

Bulgar, pirinç, tul', ıotan: sabun, k. fa· Aç. ekı. 
ıulya, nohut, toı seker, :ı. daneıi, ıi-

7ah mercimek, çekirdekıiı Qır;üm 

I 

112 50 
2376J -

1300 -

15210 -
27210 -
14650 -
13130 -
11760 -
1-4739 -
44730 -

1680 -
7440 -

14300 -
1485 -
3330 -

665 -

lfö8 
22t 

1765 20 

6'l6 25 
150 -

lu7 -

90-

38 25 

156 -

1237 ~o 

9 -
1782 -

Sivas Bölge Sanat Okulu 
Çanak. Mat. Mvk. SAK. 

" " Af yon K rabisar Beled. 

" " 

Pütürge Kaymakamlığı 

11-8-.39 15 -
10~8-39 16 -

10-8-39 15 -
1-8-39 itib. l ay 
1-8-39 itib. l ay 

18-8-39 - -

Gümr. Muhaf. Gen. Kom. iıt. SAK. 18-8-39 14 -
Gümrük MuhafazaGen.Komut.İst.SAK.14-8-39 15 -
D.D.Y. 9 cu İtletme Sirkeci 21 8-39 il 

M. M. V. S . .\K. 
Ank. Belediyeıi 

M. M. V. SAK. 

26-8-39 11 
22-8-39 1 o 30 

11-8-39 10 -

Çanak. Mıt. Mvk. SAK. 9-8-39 l 1 -
Adana İnhiı. Tütün Fab. Müd. 1-9-39 14 -
Toprak Mabıul. Ofiti Polath Ajansı 25-8-39 

Çorum Vilayeti 15-8-39 15 -
,, Orta Okul Direk. 26-7-39 itib. 1 ay 

Gelibolu Beled. 
İst. Dcfterdarlıiı 

1-8-39 itib. 21 gün 
17-8-'39 14 -
21-8-39 15 30 
26 8-39 10-11 
26-~-39 

Prevantoryom Sanrıtoryom Direk. 
Kütahya 6 Sayılı j. Okulu Komut. 
Tekirdat Vil. 

" " ~~~ 
EtlikVeter.Bakter.SerolojiMüea.Oir. 22-S-39 15 -

Gazi ntep Beled. 21-8-39 16 -

Gelibolu Beled. 21-8-39 
Türkiye demir ve çelik Fabrikaları 10-8-39 

Karabük Müesıeseıi Müd. 
Gümrük Mubaf. Genel Komut. İat. SAK. 9-8-39 11 -
D.D.Y. 9 cu İşletmesi Sirkeci 22-8-39 il -
İıt. Belediyesi 10-8-39 a kadar 

140 69 Jandr. Gen. Komut. SAK. Ank. 
97 50 Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

21-8-39 10 -
12-8-39 1 o 30 
8-8-39 10 -

1130 -
2041 -
1099 -
984 -
882 -

1126 -
3355 -

126 -
558 -

1073 -
112 -
249 75 

Ank. Lvz. SAK 

Tekirdağ Vilayeti 

" 
" Tekirdağ Tüm. SAK 

" " 
" . ,, . 
" " 
" ,, 
" " Prevantoryum-Sanator. Dir. 

ı.t. Komut. SAK Fandıkh 

" " 
" " Tankçuluk Enat. Dir. Ank. 

9-8-39 
9-8-39 

26-8-39 
26-8-39 
26-8-39 
28 8-39 
28-8-39 
29-8-39 
29-8-39 
31°8-39 
21-8-39 
24-8-39 
24-8·39 
24-8-39 
21-8-39 

15 -
15"-

10 -
12 -
10 -
16 -
I0-
16-
16 -
15 45 
15 30 
14 30 
11 -
10 -

Ank. Lvz. SAK 29-7-39 itib. 1 ay 
50 - " Beled. 11-8-39 10 30 

Kütahya 6 Saylu j. Okulu Komot. 2j-8-39 10-16 

vezne makbuzu ve devletçe kabule ş ymı hazine tahvıli 
nat olarak kabul olunur. A 

İhalesi 22.8.39 salı günü saa~ 15 dedir. Buoa aid :8 Y11 
me müPs es ,Jen bedelsiz o]ara" verilir. lJ-. 

2490 sayılı kanunda yazıh ıartları haiz olan i tek P, 
tayin edilen gün ve saatte ziraat veklileti muhaasebe dirt 

t\o 
lüğünde toplanacak o]an komisyona mürncuat etmeleri. 

Gelibolu Belediye Riyasetinden 

s~ıediyenin elektrik makinesi için 150 ton levaoıarl 
rodiz ciıı~inden maden kömürü alınacaktır. 1.8.39 ı• 
den itibaren 21 gün müddetle açı" ekı:ıiltmeye konul111 

Muhammen hedeli 2300 liradır. 
Ş c:raiti anlamak i:;tiyeıılerin Gehbolu Helediye eocil 

ne müraca:ılları ilAn olunur. 

Prevautoı} om - Sanatoryom Direktörlüğünden: 

Prevantoryom pan- Muh. İhalenio M 
Alınacak nıa- Saııatoryoırı i· "tyon tutarı yapılacağı 
Jın cınsi çın ıçııı 

kilo lıtrn kilo Jıra günü saatı lı. 

3000 510) 21.8.39 ıs,30 
B.mzııı (nt"fı 
Seıı<lıkat) 

Kaşar p ·yniri 
Heyaz peynir 

800 800 960, &in 
2L 8 39 15,45 1 

lll 1000 - 1000 
720) 

Kuru rııumuzıın 1939 mali yılı ihtiyacı olan mütred81 

kanda yazılı benzin ve peynirlerin isimleri hizasında ~ eır 
len gün ve sı.atlerde İstanbul Cuğ !oğlunda Yüksek: rJJ.t 

muhaııipliği binasrnda tnplaııacnk komisyonda açık e"sıll E . 
yapılacaktır. 

İsteklilerin muva~knt ıemin3tl2rını Yüksek Mekteplt 
basipliğine yatırarak Lu yıla ait Ticaret oda~ı ves )(ası~ 
sat unvan tt:zken·leri ile bırlıktt' muayyen saatte k0 

~e şartoarrndeıi görmek istiyf'nlerin de her müessese d 
lüğüne başvurmaları. . . . ~ 

Krip1e ve tnvt·nnn maden kö11ürü alınacaktır: J3S 
ler Alım Satıırı Kowısyorıu ilaıılımna. .. 
Müteferrik nu 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdar•11 

Muratlı istasyonuna üç kilometre mesafedelcİ ~ 
taı ocağından istihsal edilerek istasyonda tesliıııi 

1 
Por 

ve kapalı zarf usulile .ı 3200 m 3 balast satın 't .\t 
tır. Bu işin muhammen bedeli 23760 ve mavak1'' lıt 
natı 1782 liradır. ~~· 

Münakasa 22.8.939 salı günü saat 1 t de S I> 
11

• . ., 
9 işletme binasmda A. E. komisyonu tarafındsl> Çın 
caktır. İsteklilerin teminat ve kanuni vesikalarııı1 tı, 
edecek olan lı.apalı zarflarmı aynı gün saat 10' Sıt 
komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler para•1ı ~il 
komisyondan verilmektedir. tı. ·~ 

G11ı1 

'tir 
1ııı'Po1 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınıt 8, 
Komisyonundan : ll0 ,. 

Tanesine 0,'234 milim kıymet biçilen çeşitli st;,~ 
yedi bin beş yüz adi ve bir tanesine 25 santim "'·tı • " 
çilen çeşitli kırk bin beş yüz buz Mıhı teahhüdüoil içe 
yen müteahhit nam ve hesabıoa açık eksiltme n •• 
2 l .H.939 pazartesi günü saat onda satın ahnacaktıt· 

Şartr amesi parasız komisyondan alınabilecek:~ 
eksiltmiye girmek isteyf nlerin 140 Jira 69 kuruşl~ / 
minat ve şartnamede yazılı belgelerle birlikte beli• 
ona kadar komisyona başvurmaları. 

Gf>libolu Belcdıye Riyasetinden : l'ut 

Grliholn Hf'lrdiy"' ine~ ahnacak bir aded nraıöı e 
tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltme) 
muıtnr. ~ir, 

MuhaınmPn kıymeti l900 liradır. Talib olaolsrı ı.91 
un 2 l mci giinüne müsadıf pazartesi güııü Beledi}e 

ııirıe mür ccatl~ri ilan olunur 
Gümrfik Belediyeye aiddır. 
Şnait1 öğrenmek istiyenlerin Gelibolu Belediye 

nine müracıtat etmeleri. 

Gazianteb Belediyesinden : 

Gaziantep belediyesi içme .. uyu i~letme iue al~~'•ti 
adet 2.:J Mm. lik ve 950 aded 15 Mm. lik su saati ,t'-'
huc etmediğinden ayni şartlarlıı 20 gün rnüdde le ~ l.aı 
usulilo tekrar eksiltmeye konulmuştur. ,ı,.11, 

Ehiltrne G.ızİJntep belediyesinde .21 8.39 paz•r ic:,, 
sa:ıt 16 dn teşekkü 1 edec( k encümende yapılacaktı!· ele 

Bu i~iu ~ eşif bedelı L6500 liradır. ~1111 k 
İstekliler bu işe aid şartnameleri ve keşif evra 

teb Belediyesinde görebilirler. t~ 
Eıı:~iltmeye girebilmek için isteklilerin teklıf ~ 

birlikte teminat ve vesikalarını, verilecek saatin bıt 



---------·------· 
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tıtteı, ıüt patlıcan, t. kabak, t. fasulya, 
P.raıa, lahana, t. bakla, domates, salça 
ıırke, t. yatı, arpa, •aman, k. ot 

pa; 350 t. (temd.) 
ulllf: 350 t. (temd.) 
' : 422 t. 
tııteı: 9 t. 

" 171 t. 
0 Yun eti, k. faıuya, nohut, mercimek, 

bulgur, ,eker ve arpa 
P•: 8640 k. 
tnan: 12 t. 
laf: 4 t. - k. ot: 14 t. - saman: 14 t. 
ınek, et, sadeyağ, zeytin yatı, zeytin 
•abun ve aebH 

P•: 22-30 t. 
lrlıtn: 25 t. 

•n: 393,9 t. 
,, 424,8 t. • 
,, 135,2 t. 
" 66,a t. 
" 87,7 t. 

MUza edeler 
ne ankazı büfe, mata v.ı •• 
~ tonırutu: 89 ad. 
at 2 puı kutrunda: 410 k. ve 216 m. 
kbik tesisat malzemesi: 61 kalem 
~bre: 400 çuval 

Aç. eks. 

Paz. 

" Kapalı z. 
Aç. ekı. 
Kapalı z. 
Aç. ekı. 

" ,, 

" 

" 
" Kapalı z. 

n 

" 
" 
" 

A~. art . 

" 
Paır:. 

Aç. art. 
Paz. 

19250 -
20125 -
53805 -

540 ..L.. 

10260 -

288 80 
180 -

7939 IO 

5908 50 
6372 -
1829 50 
994 -

1377 50 

67 50 

k. o 40 
47 27 

2888 -
3018 -
4035 -

40 50 

30 -
14 -

595 42 

68 -
13 -

443 50 
477 90 
137 28 
74 58 
98 66 

13 10 
24 60 

37 50 

Münakasa Gazetesi 

Kütahya 6 Sayılı J. Okulu Koır.ut. 

Mutia Ask. SAK.' 

" " Nitde Tftmen SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 

" " Çorum Vilayeti 

Çanak. Beled 

" " Çanak. Veteriner Müd. 
Sivas Böli"e S:ı nat. Okulu 

• 
Çorum Belediyesi 

" " Çanak. Mst. Mvk. SAK. 
,, " 
" " 
" " 
" " 

İ.t. Deflerdarlıgı 
Duuunbey Alaçam Dev. Or. İşlt. 
ist. Limanı Sahil Sıh. Mrk. 
Kütahya Beled. 
İçel Vil. 

25-S.39 

21-8-39 
21-8-39 
22-8-39 
22-8-39 
2'.!-8-39 
15-8-39 

10-8-39 
I0-8·39 
14-8-39 
10-8-39 

10-8-39 
10-8-39 
18-8-39 
18-8-39 
18-8-39 
19-8-39 
19-8-39 

24-S.39 
15 8-39 
12-8-39 

10..16 

16 -
14 30 
15 -
15-

14-
14 -
15 -
14 -

14 -
14 -
10 -
il 30 
16 -
10-
11 -

14 -
15 -
10 30 

9-8-J9 15 
17-8-39 a keıdar 

1 veya karakteri:;tild~rioi B)'Dİ gün saat 15 e 
en reisliğine tevdi etmiş bulunmalan lazımdır· 

Muvakkat teminat 1237 Jira 50 kuru§tur. 

kadar eneli· i 
1 

Liseler Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığından : 

L" I ka11 undaki Miktarı Muhammen Fi. İlk temioab "~ksiltmeye girmek istiyenlerill 2490 numara ı ı 
1 ton Li. Kr. Lira 

rt arı haiz ol malan lizıwdır. 
--- --- _ .... - --·-- w----------a--· -;;=;a 

210 15 00 288 Kriple maden kö İs. Erkek lisesi 
zak, Zahire, et ve Sebze.!__ 60 11 50 Tüvanen " it Üsküdar lci Or-

A .. 1( · d , ta Okulu. 
nkara Levazım Amirliği Satınalma omısyo.'lUll an · Yukarda yazılı maden kömürleriaiu ı.8.939 çarşamba günü 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için l,] 50,000 ki o buğday 1 saat 14,30 da yapılan açık eksiltmesinde isteklilerin verdikleri fiyat· 
dırılması kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 1 ıar yü~s-ek görüler~k ihalesi 14.8.939 pazarteıi günü saat 14,30 ya-

Tah · b d r 20700 r l p murakkat t ~minat pılına~ uzere ıo gun uzahlmıştır. 
52 5 .mın e e ı ıra 0 

u lıte~liler belli gün ve saatte vesika ve temin , tı makbuzlarile 
' hradır. · Beyoğlu lat iklal caddesi 349 numarada Liseler Muhasebeciliğinde 
Eksiltmesi 22 8.939 salı günü saat 10 dadır. toplanacak komi.ı.yoııa gelmeleri. (5907) 
Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 

• . • .. 1 lstanbul Belediyesi 
Beyaz ve Kaşar peyniri alınl:lcaktır: Bak Mahruk:ıt eutu· ı (stanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 

nda Prevantoryom Sanat<ıryoın Direk: ilimna. 
r ...... ...._ ..... ___ ııiıllll!!'!""!'!oıiillııiiiıiii!ıiiiii~!iiii!- ~'-riııiiı,_~aa~.iiiiiıı~~...... Umum Müdürlüğünden: 

Müteahhitlerin Takvimi ı - 25 m3 4 metro Boy 
Sah 8.8.939 20-30 sm. genişlik ve 

rtalif Çıtdır (M. M. V.) No 1093 
enıinyom manton (Aok. PTT. Lvz. Müd.> No I093 
ktrik teaiaatı için malzeme (Düzce Beled.) No l I05 
Qıan (Vize Tümeni) No l l 16 

4-8 ,, kalınbkta gürgen keresteıi 
2- 25 adet 6 metro boy 

15X20 ım. Kesiminde " ,, 

.'u ot ,, ,, No 1118 
•revi lrömür, forma kömiir ve üıtuvani lsömür (D D. 

Cins ve n.'tiktarı yukarda gösterHeıı malzeme 10.8.939 perşem
be -nü kapalı .zarfla salın alınacağından isteklilerin bu işe ait 

t tart!:meyi görmek üzere Met~~ hanının 4 üncü ka~na Tramvay 
Y.) No 112l l Levazım dairesine müracaatları ılan olunur. (0934) 2 -:- 2 

Is.o (Aık. fabrikalar) No 1121 
ktrik rnalı:emeai (Aık. Fabrikalar) No 1121 
ır eti (Balıkeair Kor) No ! 122 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -

l~ Nafıa, Yapı, Temizlik İşlerinde Elverişli § lçe kurşun (Darphane ve dpmga matbaaaı) No 1124 
zut ve malıioe yağı (Ziraat Yek.) No 1124 - --
•ktll No 1124 

" " e fanila (M. M. V.) No 1125 
•tal (Ank. Beled.) No 1125 
tııin No 1125 ,, " 
ru ferşiyah işçiliği (Kırkaga9 Bel~d.) Ne 1125 
•aa küçük tornıı tuıahı (Aık. Fabrikalar) No 112.5 
r~ 0 t (laparta Tümeni) N~ 1125 

1
.ll•tarnel kua (İıt. Defterdar.) No 1125 
_ılt dolap ve büz (Ank. Beled.) No 1128 
•revi dutero tezııitu kollu makaa tugibı (M. M. V.) l\'to 1 128 

--·------------------

5AGLAM 

p 1'ıATİK 
uc,vz 

§ "EV~qE ---ı: YENİ TİP 

-------------------------" -----
(Devamı 4 üncü sayfada) 

-ı=_ -_ EL ARABı \LARINI : - -__ .....__________________ S hararetle taVI \ye ederiz : 

Cütahya 6 Sayılı ~ Fazla izahat ;çin i.tanbul, Kat"c•otlu Hanında ~ 
J. Okulu Komutanhğınd1an: : ~ t'Tegell!iV'' Limited Şirketine müracaat Tel.: 23891 ; 

tllrı Alınacak er- Erzakın beher % 7,5 muvakkati.baleafo Erzakıa 
1 'il llllllllllllllllllf~' lllllllllllllllllllUlllllllllllllllllll.1111111111# 

zakın mikdarı kiloıu içla teminat mikdarı ıOn aa at cinıi i -
tahmin edilen ı Ot !mir ve Madeni yat Müteahhitlerin ve• 

a l<r · Azı Çotu 

75 2.50000 27l 000 

bedeli ı ıstanbul piyasası Marangozların nazarı 
Kr. Sa. Lira Kr. ! Toptan flyaUarı dikkatine : 
9 25 1873 12 22.8.939 Ekmek Bakır 

11 Salı Yerli Tıahttt ye yuvarlak 65 - 66 

~--=~------------------Ekıtra Çinko J8,- - 18,50 
il llOOOO 60000 !2 990 22 8.939 Sıfır ~ti Demir 
--ı 14 Salt ~ b 1 1 J 1 50 ----------'Camlık k6şe ent - ' 
Oo 6000 8000 105 630 22.8.939 Sade yatı Dört k Gşe, lama yu, 1 O - 10,50 

16 Salı Mıhhk 1 lhne 11,50 12,50 
l Ok 1 ----- Putrel 10 J0,50 

- Dı eratının l.Eylut939 tarihin den 31.Atuıtos.940 niha- O 
~~kadar bir yıllık ekmek, ıığır eli ve ıade yağı ihtiyacı kapalı zarf Siyah çt .mber 13 li5,S 

l ~ 2'l.8.939 Salı giinü yukarıda Ye hizalannda ya:r.ılı ıaatJerde Yuvarla! ~ çubuk 10 I0,50 
•;•::.•r.ılınak ~sere ek.ıiltmeye konulmuştur. Kel "ilce 12,50 - 14 

1 ıtoklilerın tekbf mektublanuı '\'e er.taklann hizalarında S -
11 ır.ılkdarda teminat akı:-o veya moktoblarile 939 yılına ald -!f 
et d · ... Gal · l" dü 
b. l 0 ası \'etıka11 ve "2490" •ayılı kanunda ya•ıh sair ve1ai· vaoız 1 z 
ır ilde ~ t 'l 1 kl kil I< gos erı en aaatlerden birer aaa.t evvel okulamu2da müte· , ,, --0 u u 

I _ oaaiı>:,ona vermeleri. Siyah 
Sıbbı ve umumi ıartnameai Oö 1 hıd.lgkut üıaoKlebilir. 1 K11 Aey 

(5832) 2-4 Çubuk -

2!,50 - 25 
20 - 23,50 

13 - 19 

iSO 285 

Avrupa ma· 
landan daha 
ucuz ve Av
rupa malları 
ayarında bu

lunan 
w 

KELEBEK 
Zımparalı kızıl, kara:.;ğaç 
lişbudak gürgen kuru sistem 

Kontroplaklarınızı 
İstanbul sabf deposundan teda· 
rik edıniz. Adrese dikkat: Mah· 
mudpaşa Kürkçü han, 19-20 

SALOMON Sl\RANGA 
ve YUDA KASA 

1 Telefon: 21164. Eb'atlar: 1 
210/125, 220/130, 210/140 

~--~--1 Ağustoı 1939 ~ _ • 

1 - Küçükyozgat civarında Kılıçlar köyünde inıası mu· 
karr r dinamit deposu ve müştemilAtma aid işler kapalı 
zarfla <'ksiltmeye konmuştur. 

il - Eksiltme ve ihale 2 l.VIll.939 pazartesi günü saat 
15 d ı: A ılcarada. Bankalar Caddesinde kain İnhisarlar İda
resi binasında ve Başmüdür odasında toplanacak Komia· 
yonda yapılacakt ır. 

IIl - Muhammen bedeli "30 J 29" lira "46" kuruş, mu
vakkat teminatı "2259·' lira "70" kurutıtur. 

iV - İsteklilerin diplomalı yüksek mühendis veya yüli· 
sek mimar olmaları, olmadıkları takdirde aynı evsafı haiz 
bir mütehnssısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş ba· 
tında bulunduracaklarını Noterlikten musaddak bir taahhüt 
kaadı ile ilk evvel temin etmeleri ve en az on beş bin lira
lık inşaat işlerini muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair 
vesika ihraz etmeleri lAzımdır. 

V - Yukarda yazılı vesaik asdlariyle beraber suretk
rmi ihale gününden ,,8" gün evveline kadar Başımiidftrlüğü· 
müze veyahut İstanbulda İnhisnrJar Umum Müdürlük inşaat 
Şubesine bizzat veya bi ıvasıta tevdi etmek suretiyle ayr1ca 
fenni bir ehliyet vesikası almaları icabeder 

Vl - Bu işe aid keşif, proje, fenni ve idari şartna· 
melerin lstanbuldn İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım 
Müdürlüğünden ve AQkara inhisarlar Başmüdürlüğü Barut 
Şubesinde bulunmaktadır. 

VII - İsteklilerin 2490 sayılı knnunun tarifatı dairesin· 
de tanzim edecekleri kapalı teldif mektublarını teminat mek
tup veya makbuzu ile referans ve diğer vesikalarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Baş
kanlağına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5888) 1-4 

• • • 
1 - 14. VIl.939 tarihinde yapılan müzayedede 45 bin 

kilo hurda çuvalı için teklif olunan fiat haddi layik görü!· 
mediğinden arthrmn müddeti uzatılmıştır. 

il - Arttırma ILVIU.939 cuma günü saat 16 30 da Ka· 
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Ko• 
misyonunda yapılacaldır. 

111 - Mallar her gün İdaremizin Paşabahçe İspirto fa
brikasında görülebilir. 

iV - İstekliler % ı fi miktarındaki güveome parasile 
arttırma için tayin olunan gün ve saatte Mezkur Komisyo-
na gelmeleri. (57 49) 3-4 

• • • 
İşin cinsi ve nevi Miktarı Muh. be. % 1,5 te. Eksiltmeo 

lira krş. lira krş. nin şekli 

sa atı 
--------. -- - --·-· ---- ----·-
Maltepe enstitüsünde 
yapılacak sundurma 

351 05 t6 32 paz. 14 

Maya teksir kabı 3 ad. 930 - 67 95 ,. 15 
Amhnlaj otu 30.000 kgr. 666 - 49 95 aç. eks. 16 

1 - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Malte• 
pe enıtilüsünde yapılacak sundurma işi ile yeni pilan ve 
şıırtnameleri mucibince diğer iki kalem eşya hizalarında 
gösterHen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif ve mnhammen bedelleri, muvakkat temi
natları, eksiltme şel<il ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 11.VllI 939 cuma günü Kabataşda Levazım 
ve ~ubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
cakhr. 

iV - Teksir kab1 ve sundurma işi pilanı hcrgün sÖ• 
zü geçen Şubede görülebileceği gibi şartnameler de paraa&z 
ahnabilir. 

V - İsteklıler eksiltme için tayin olunan gün ve saat
te % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçe· 
Komisyona gelmeleri. (5603) 4-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 tc. Eksiltme 

kgr. lira krş. lira krş. şekli saatı 

------------
İyot JOO 780 - 58 50 aç. eks. 15 
Muhtelif boy çivi 50000 7000 - 525 - kapalı z. 16 

1 - Şartnameleri mucibince yulcarda cins ve miktari 
yazılı 2 kalem malzeme hizolarmda gösterilen usullerle H• 

tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları ekıilt· 
me şekil ve saatleri hizalarında yaıılıdır, 

llI - Eksiltme 8.VIII.939 sah günü Kabataşda 
zım ve Mubayaat Şubesintleki Alım Komisyonunda 
cakti:. 

Leva· 
yapıla• 

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

V - Kapnh zarf münakasasına gireceklerin mühürlü 
teklif mektubu kanuoi veseikle % 7,5 güvenme paraaı 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka
palı zarfların ihale saatinden bir snat evvel Komisyon Baş· 
kanlığına mah:buz mukabilinde verilmesi lazımdır. Diğer 
eksiltmeye girecekler % 7,5 güveume parasile eksiltme 
için tayin edilen günde mezkur Komisyona müracaatları. 

(HiS) 4-' 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----------------------------~ 

Objet d'~ l'adjudicatioo 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 
d 

Caution. 
proviıeire 

I..ieu d'adjudication et du 

Cabier deı Chargu 
Jours Heures 

Constructlona - R6par tlons - 7rav. PubUcs-Mat6rlal 
~~~~~--~~~~---:::--.;_~~ 

Conat. W. c: public 
,, cbaussee et lrav. d'artı s route 
Zonguldak-Kilimli 

Dre11ement carte etat actuel ville Nazilli 
Con.t. pavillon euiıine et ecurie a lzmir 
Repar. et posc tuyaux en foote de la eon· 

duite d'eau de la souree de Kadıoğlu 
it la Station d'Alışehir 

PJan d 0applicatioo ville Sivu (ı•j) 
Par 1Uite modif. cab. eh. l'adjudicalion eon

ceroaot la conltr du sraragea a Kay· 
ıeri et Adana a ete ajournh 

Publique 
Pli cııeh 

" .. 
" 

Con1t. hangar pr. camionı Publique 
,, 2 hangarı a Çorlu (cnh eh 926 P.) Pli cach 
,, route en parqueh, mur en beton 
arme et pave (aj) 

Conlt. ehau11ee ı route Adana-Miıiı: 585 m. Publique 
Repar. bitilıe P. T. T. ,, 

1470 48 
70347 61 

3000 -
118554 ·, 7 
11825 -

4500 -

8508 12 

7745 70 

1098 21 
934 15 

E16ctrlclt.CJaz·Chauff,.ae Central (fnalallatton •I Mat rlal) 

Materiel pr. install. electr.: l03 lot. Pubiique 
Telepbone de campagne marque Erixon: 20 Gre a srre 

• p.-centrale de cinq: 5 p. 
Cible pr. telepbone: 10 kim. 
Materirl pr. eclair.ıge electr. (aj) 
in.tali. cible aousterraio de baute teoıion Gre a gre 

ot trauıforo:ateur entre la central• 
de la Yille et la gare 

2537 48 

2612 -
6620 -

Matbiel pr. Ulephone 2750 -

Hablllem nt - Chausaur a - Tlaaus - Culr• 

Chauuurta pr· ıoldats: 3000 paires Gre a gre 
,, ,, ,. 1353 • (aj) 

Confection d'habits: 1546 compl., eonfec· Pıi cach 
tion paletotı: 528 p. 

14100 -
2976 60 

23536 -

lll -
4767 -

225 -
7177 74 
886 88 

337 50 

640 -
l0502 96 

82 37 
70 06 

105 -
224 -

1765 20 

lmpermbbles pr. ıentinellu: 500 p. ,, la p. 13 50 506 25 
Habib d'ete et caaquclteı: 200 compl~tı Publique 2000 - 150 -

Ameublem nt pour Habltatlon et Bureaux- Taplsaerle ete. -- --....-....-~ - - - -----
Armoire pr. linge: 2 p.·id. pr. medicaın.: 4 p. Gre a grc 

Tranaport - chargem nt .. dtchargement 

Tranaport pro'YİIİODI Gre a rre 

910 -

Tranıport tabacı: 3500 t. 1200 
Trav. cbargemeot et decbargcment 

Combuatlble - C rburant - Hu ile• 

Cbarboo de terre de Çeltik: 100 t. 
,, ,, ,, : 3!) t. (aj) 

Charbon O, 10: 150 t. 
Henzine: 8000 litrea 

,, (Naft Sindicat) 
Charboo de terre, boiı de sapin, id. 

ebene 
Boiı ıeeı: 10 t. (ıj) 
Charboo de terre indigene: 10 t. 
Aothracite indiıeoe: 80 t. 

Dlvera 

de 

Compteur1 d'eau de 25 m m: 50 p.·id. de 
15 m m: 950 p. (aj) 

Arroıeuıe: 1 p. 
Maıneıite brule: 20 t. 
Maebine a pre111er le plomb: 30 p. 
Ballut: 13'200 m3 
Cloua 
Graffite: 2 t. (aj) 
A11iettea, chaudronı, carafe, macbine aha

cher la viande, plateau, conteaaı ete. 

Provlalon• 

Orie: 8640 k. 
Paille: l 2 t. 
Ble conca11e, riz, ıel, oignonı, ıavon, ha

t icots ıeeı, poiı-cb1che, lentill~s noireı, 
raiıin ıanı pepin 

Pomme de terre, lait, aubergineı, courgea, 
baricotl veru, poireau, ebaux, fevea, 
tom:.tea, 1auce1 vinaiıre, buile <.' oll· 
vea, or1re, paille, foin 

Son: 18 t.·ble: 20 t.·avoine: 9 t.-maiı: 8 t. 
orıe: 8 t. 

Farine pr. pain: 100 t. (aj) 
Viande: 1,9 t. (aj) 

Pub1ique 
Gre a gre 
Publique 

" 
" 
• 

Gre a ıre 
" PuMique 

Pli cacb 

Publique 

Gre i gre 
Pli cach 
Publique 
Gre a a-re 

" 

Publique 

" 

" 

Gre a gre 

Pain, viande, beurre, huilo d'olivea, olive., Pabliqne 
HHll et leıuroH 

- -
2300 -

510 -

2080 -

16500 -

1900 -

112 50 
23760 -

laoo -

388 80 
180 -

3330 -

665 -
7939 10 

137 -

90-

156 -

1237 50 

9-
1782 -

140 69 
97 50 

30 -
14 -

249 75 

50 -
595 42 

Municip. Çanakkale 10-8-39 14 -
Vil Z nguldıık 21-8-~9 ti -

M?nicip. N!!zilli 21-8 39 Hl -
Com. Ach. lnt. lzmir 21-8-39 16 -
nme Expl Ch. fer Etat Afyon 21-8-39 15 -

Municip. Sivas 10-8-19 14-
Com. Ach Corps Arm~e Balıkl ıir 

.. Div. iz.mit 14-8-39 16 -
,, Corps Armee Çorlu 22-8-39 16 30 

Union Ouvriere Zonguldak • 18-8-39 15 -

Vil. Seyhan 24-8-39 9-
Chef P. T. T. Aliağa Çiftliği 21-8-39 il -

Ecole Metie11 Sivu 11-8·39 15 -
Com. Acb. Place Forte Çanakkale 10-8-39 16 -

" Municip. Afyon 

" " 

" 10-8·39 15 -
moia a partir du 1-8-39 

" ,, 1-8-39 

Kaymakemat Pütürke 10-8-39 - -

Com. Ach. Comm. G Surv. Douan. l.t. 18-8-39 14 -
" " 14-8-39 15 -

9eme Expl. Cb. de fer Etat Sirkeci 2l-8 39 11 

Com. Adı. Miniı. Def. Nat. Ank. 
Municip. Ank. 

Com. Acb. Min. Def. Nnt. Ank. 

Com. Acb. Place Forte Çacakkale 
Dir Fabr. Tabacı Monop· Adına 
Offıce Cerealea Ager.ace Polatlı 

Vil. Çorum 

26- '-39 11 
22-8-39 IO 30 

11-8-39 IO-

9-8-39 11 -
1-9-39 14 -

25-8 39 

15-8-39 15 -
Dir. Ec:ole Second. 
Municip. Gelibolu 
Dir. Bicns Nııt. lst. 

Corum l mois iı partir du 26-7-39 
21 j ours a partir du 1-8 39 

,, Preventorium et Sanatorium 
Commaod. Ecole Gendarmerie No 6 

a Kütahya 
Vil. Tekirdağ 

" " 
Dır. Etabli11. Bacteriol. Etlik 

Municip. Gazianlep 

17-8-39 14 -
21-8-39 f5 30 
26-8-39 l (). 1 l 

26-8-39 
26-8-39 
22 8-39 15 -

21-8-39 16 -

,. Gelibolu 21-8-39 
Dir. Fabr. Fer et Aeier de Karabük 10-8-39 
Com. Ach. Comm. G. Surv . Douan. llt. 9-8-39 l I -
9eme Expl Ch. de hr Etat Sirkeci 22-8·39 11 -
Com. Ach. Comm. G. Gend. Ank. 21-8-39 lO -
Coın. Ach. Dir. Gen. Fab. Mll. Ank. 12-8-39 10 30 
Com. Acb lnt. Ank. 8-8-39 10 -

Munieip. Çanakkale 10-8-39 14 -

" " 10-8-39 ı• -
Command. Eeole Gendarmerie No6 24-8-39 10-16 

a Kütahya 

" " " 25-8-39 1O-18 

Dir. loatitut Volailleı Ank. 21·8-39 10 -

Com. Acb. lnt. Ank. 
Municip Ank. 
Ecole M6tiers Sivu 

1 moiı a partir du 29-7-3g 
11-8-39 10 30 
10-8-39 14 -

(3 üncü sayfadan devam) 
Eczayı tıbbiye Baytariye ve Kimyeviye (Ank. Yt1kıelı 'V 

ıtitfü.ü) No 1128 
peri eldiven (M. M. V.) N.> l 128 
iyot (fohiurlar U. MGd) No 1127 
Çivi ,, ,, ,, No 1127 
PTT. blna11 inş. tE..ki,ehir PTT. Müd.) No l 129 
Sııdeyığ' (Afyon Kor) No l 129 
* Ça~ ağaç (Konya orman Müd.) No 1130 

1 
Motorın, petrol ve benzin (Karae:ıbey Huuı Müd.) N• 
Çatı ve aiva inş. (Kırklareli C. H P. iıyönKurul Satir•~ 
Kilin ve mendil (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No I b 
Entarilik ve mint nlik bez (fıt Beled.) No 1133 an 
Göksü. kö~rüsü inş. ,, ,, N'? 1132 

1 
I 

Pulverızator, hortum ve yuvarlak demir (lıt. Beled.) N° Patı 
Mazut ve •akum. yatı (Mutia Beled.) 1133 
Evrakı ma bua (lıt. Beled.) No 1134 

· Gaz ,, ,, No 1134 
Silındir için yedek parçaları (fst. Beled.) No 1135 
Matkap makine1i tezgahı (i.t. Eleklr. Tram. n Tünül iti 

No 1135 
Tıış çıkarılm au ve trışınnıuı (Afyon Vil) No 1138 
Kundura (LiilrLurgaz E~ıtmenler Kurııu Dir) 1138 
P•rkt! taşı (D. D. Y. Afyon) No 1139 
Marinlave lıömürü (St>limiye Aık. SAK) 1141 
Telli sicim (Gümr. Mub. Komut. fıt.) No 1141 
Parke taşı (Yozrat Beled.) No 1141 

di 

Kuru ot, ıaman (Selimiye Aık. SAK) No 1141 -
Kepek, hu§'day pancar ve laharıa (BalıkHir Aık.) No (lal 
Cetvel baıtırılmau, ilaç, motorin, odun ve manral lı lber 

Beled ) No 114') Bind 

dur 

M e m e n t o d e s F o u r n i s ~nıir 
-

Mardi 8.8.939 

Tentu porlntives (Min. Def. Nat.) No 1093 
Mancbonı en oluını nium (Dir. Economet PTT. Ank.) f"'O 
M:ıteriel pr. inıtıı ll. flktr. (Municip. Düzce) No 1105 
Paille (Div. Vize) No ll16 

dukJ 
la 

F oin ,, ,, No 1118 
Charbon circulaire, id formol et id cyliadrique (Cb· 

No 1121 

•aat 
•esi 

"' 1t!t 
kan 

Materiel electrique (Fab. Mil.) Na 1121 
Zinc ,, ,, No 11?1 
Viande de !>reuf (Corp• Armee Balıkrair) No 1122 

lece 
dem 

Plomb en linrot (Hotel Mannaieı) 1124 (i h 
Mazout et buile pr. machine (Minist. Asrricultare) No ~I U<l 
Bascule ,, ,, No 1 
Flanellu en coton (Min. Dff. Nat.) No 1125 
Cbau.,.ure1 (Munieip Anlı.) No 1125 
Benzi e ,, ,, No 1125 
Main d'ccune pr. poıe tuyau~ (Munidp. Kırkataç) ~' 
Machine·outil a tour ıenıible (Fab. Mil.) No 1125 
Foin (Oi.v. lıpartıı) No 1125 
• Coffre-fort usage (Delterdntat İ.t.) N., 1125 
Armoire en aeier ef: buze (Muoicip. Anlr.) No 1128 iller. 
Scie circulaire et ci1&ille (Min. Def. Nat.) No ll'Zô ,1 beaı 
Produits pharmaceutiquu, ''elerloairu et cbimiquı• (I •es 

cole Ank ) No 1128 
Gants en peau (Min. DH. Nat.) No 1128 ltıir 
lode (Dir Gen. Monop.) No 1127 
Clouı ,, ,, ,, No 1127 
Con.tr. bitilse PTT. (Dir. PTT. Eıkişebir) No 11!9 
Beurre (Corpı Armee Afyon) No 1129 

Boiı de ııapin (Dir Foretı Konya) No 1130 ~ lcoy 
Motorine, pHrole et benzine (Oir. Etable Karac be~}~ 
Conatr. toit et trav. ~nduit (Prhid. P.R.P. Kırklarelı} J 
Tapiıt et mouchoirı (Command. G~n. Surv. Douan· fıl~ illi 
Pulvbiseteur, trompe et fer rond (Mualcip. 1.t ) No I~ t,ı .. 
Conıtr. poat Gökıu ,, ,, No :ıY Ue 

Toile pour blouı s ,, ,, No b' 
Mazout et hu ile v--coum (Municip. Muğla) No 1133 )( ır 
lmprimis (Municip. l.t.) No 1134 llp 
Petrole ,. ,, No 1134 35 
Pi~ce de ricbangH pr. cy1indre (Mualcip. lıt.) No il le 

Forreu1e (Dir. Gen. Electr. Trams et Tunel) No U35 -
Extraction et tranaport de pierre (Vil. Afyoa) No JI 
Chauuure (Dir. Ecole Normole Lülebarraz) No U3Ü 
Pierru paveı (Cheminı de fer Etat Afyon) No 1139 
Legumea (Corpı armee Bnlılceair) No 1140 ; 
Imprimeı, medicameat., boiı et cbarbon de boiı (Jdıı E 

No 1140 t141 
Cbarbon marinlave (Com. Acb. Mil. Selimiye) No 41• 
Foin et paille ,, ,, ,, ,. No JI 
Ficelle mctalllqu• Comnıand. Surv. Douan. lıt.) 1141 

Pierreı parquetı (Municip. Y o•r•tl No h41 

haıtlyas 1abibi. ve yazı itleri Direkt&G: 

G 
,,.-

Bıı ıldıtı yer : orlreıt Baaıme-.i, • 


