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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 
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kanunlar, Kararna
meler ve Ticaret 

Muahedeleri 
' 

Deniz nakil vasıtalarına verilecek ihrakiye için lisans 
•lanınası hakkında 2 12080 sayılı kararnamenin tat
bikına mütedair Ticaret Vekaletinin talimatnamesi 

'-J.f..dde 1 - Tarifenin 695 inci 
'tılatraıınm D pozisyonuna gi· 
~ •tır madeni yağlar ve tor 
1~ dan deniz nakil vasıtalarına 
~-~iye verilebilmek için Tica 
'1 Vekaletinden ihrakiye lisan · 

nelerinin hareket tarihine kadar 
muteberdir. (Hareket günü da
hildir.) 

Madde 1 İşbu talimatname 
ne,ri tarih:ndeı • m•ıteberdir. 

İhrakiye lisansı : '111ıa1t lazımdır. 
'1act Ticaret Vekaleti Dış Ticaret 

' de 2 - Hava sefinelerine Dairesi Rcislitine 
"- iye olarak verilecek ben· Evsaf ve mikdarı a'atıda ya· 
,.e yaj'lar için Ticaret Ve · zılı ihrakiyenin firmamız tara
'ır İnden ihrakiye lisansı al- fından verilmesine müsaade e-

~undır. dilmesini rica ederim. 
"'-. 'dde 3 - İhrakiye lisansı i-
s..:Gnıunesi ilişik olan bir ta
li.,..llıe ile Ticaret Vekaleti Dıt 
~t Daireıi Reisliğine müra 

edilir. 

tf~dde 4 - Ticaret Vekaletin
i\\· •l>ut edilen talepler için ih
fftf'e li1ansı tanzin edilir ve 
\ 'tGınrük idaresine, kopyesi 
~lracaat 1ahibine gönderilir. 

)\) de 5 - lbrakiye lisansları 
~~ talepnameyi tanzim eden 
~~Ya ınaluıusaur. Bunlar baş-

l - Nakil vasıtasının ismi 
2 - Milliyeti 
3 - Mevrid limanı 
4 - Muvasalat tarihi 
5 - Türkiyeye getirdiği mal : 
6 - Gideceti liman 
7 - Hareket tarihi 
8 - Türkiyeden g6türeceği 

mal 
9 - İstenen ihrakiyenin 

a ı cinsi 
b) mikdarı 

lO - İhrakiyesi verecek firma• 
~r firmaya devredilemez. 

~dde 6 - lhrakiye lisansları a) İsmi 
~ lyenin verıleceti deniz ııa· b) Posta adresi 

11 lll : 

•tııtalarının veya hava sefi- c) Telıraf adresi : 

"--- -·-------- ·-----
~ ÜNAKASALA R 

t ·Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
-------~~~~~----- .... ___ _____ 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden: 

\... · t"•lltrneye konulan iı: 
1~"-leıı fesholunan ve 2490 numaralı kanunun 40 ıncı 
~~•l rnucibince pazarlıkla ekılltmeye konulan Adanada 
~ata caddeıtndeki vakıf arsa üzerine olbaptaki proje-
~te apartıdn inıaatıdır. 
~ lnıaat maa müıtemilat götürü olarak toptan ve pa· 

l\ 1- ve bir ay müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 
''tlf bedeli 47446 lira 74 kuruıtur. 
~ lJ. lnıaata alt fenni evrak ıunlardır: 
' - Fenni ıarlname. 

'( - Mukavele projesi' ve projeye bağlı vahidi fiat cet· 

~ - Ekıiltme ıartnamesf. 
&.) - Proje 
~ ~ıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar Umum Müdür· 
~'-' t~t Müdürlüfünden lstanbulda İıtanbul Vakıflar Baı· 
~ ~lGtünden Adanada Adana Vakıflar Müdürlüğünden 
~ otuz yedi kuruı mukabilinde alınabilir. 

S'~rlıkla eksiltme 20.11.939 tarihine rastlayan pazarteıi 
~ '--t 15 de Adana Vakıflar idaresi blnaıında toplana
\.,tı~lıyooda yapılacaktır. 
'~lltıneye gireceklerin 5358 Ura 50 kurufu temüıat ver 

( ~e aıafıda yazılı vesikaları haiz olmaları ıarttır. 
t ' - 1939 yılına ait Ticarel Odaıı vesikası. 
~ t,ı ..... ihale tarihinden en az sekiz a-ün evvel Adana Na
~tGclGrlüiünden Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüfü 
~ '1<ıdürlüğünden İıtanbulda İıtanbul Vakıflar Baımi· 
ı.~ "a il~ ve vilayetlerde Nafıa Müdürlüklerinden alınmıt 
~ ,,~ı 35000 liralık tek bir bina inıaa_tı yapmıı ve muvaf· 
\ı ~\lt bulunduğunu bildiren yapı muteahhitliği veıikaıı. 
~ ~.-lltıneye gireceklerin bizzat yükıek mimar veya yük
\' '"""-t nıühendisi olması veya bunlardan biri ile müıte
\ 't .... •kıiltmeye ittir ak etmeleri ve mukaveleyi birlikte im-

1~leri tarltır. 
•l~en pazarlığa gireceklerin 2490 numaralı kanun hü· 

~"'~harfiyen riayet etmeleri lazımdır. Poıtada vaki 
~ "1;rden meıuliyet kabul edilmez. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Balıkesir - Sındırgı yolunun 58+400 ncü kilometreılnde Ce· 
bennemdere köprüsünün 288 lira 50 kuruş ve 34+ 750 nci kilomet
resindeki köprüsünün 375 lira 56 kuruş, 58+500 ncü kilometresin
deki ahşap Simav köprüsünün 264 lira 16 kuru' ve Balıkesir· .8i
ğadıç yolunun 1 +600 ncü kilometresindeki abtap köprünün 316 lira 
ki ceman J 244 lira 22 kurut ketif bedeli tamirat işleri açık eksilt
ye konulmu,tur. 

Bn ite ait evrak şunlardır : 
Ketif hülisa ve mesaha cedvelleri, bayındırlık işleri genel şart

namesi ve mukavele projesi olup istiyenler bu evrakı her gün Ba
lıkesir Nafıa Müdürlüğünde görebilirler . 

Eksiltme 16. 11 .939 tarihine raalıyan pertembe ıünü sıtat 15 de 
daimi encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin vakti muaye· 
ninde mezkur encümen• müracaatları. 

Taliplerin bu işe ait 93 lira 31 kurutluk muvakkat teminatı 
busususi muhasebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya bu 
mikdarda şayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en az sekiz 
gün evvel Balıkesir Valiliğine müracaatla evvelce bu i'e benzer 
15UO liralık it yaptıklarına dair referanslarını ibraz ederek alacak
ları ehliyet vesikası ve Ticaret Odası vesikasile birlikte yukarıda 
yazılı a-ün ve saatte Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilin o· 
lunur. 

• Balıkesir-Sındıraı yolunun 34+600 ncü kilometresinde ah· 
• • e 

şap köprünün tulani döşemelerinin tamirine ait 960 lira 60 kuru' 
keşif bedelli iş açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu i~e ait evrak şunlardır : 
Keşif hülasa ve mesaha celvellerile bayındırlık işleri ıenel 

şartnamesi ve mukavele projesi olup istiyenler bu evrakı her gün 
Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde görebilirler 

Eksiltme 16.11.939 tarihine raslıyan pertembe günü saat 15 de 
daimi encümen huzurunda yapılacatından istekli:erin vakti muay
yeninde mezkur Encümene müracaatları . 

Taliplerin bu ite ait 72 lira 9 kuru,luk muvakkat teminatını 

hususi muhasebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya bu 
miktarda şayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en az sekiz gün 
evvel Balıkesir Valiliğine müracaaatla evvelce bu i~e benzer l 1 00 
liralık iş yaptıklarına dair referanslarını ibraz ederek alacakları eh 
liyet vesikası ve Ticaret Odası vesikasile birlikte yukarıda yazılı 

gün ve-.llatte Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

• *• Balıkeıir Bandırma yolunun 26+ 344 ncü kilometresinde 
6,60 açıklıiındaki ahıap koprünün tahliyesinin b!!ton ar· 
meye tahviline ait iı açık eksiltmeye konulmuıtur. 

İtin keıif bedeli 1700 liradır. 
Bu ite ait evrak ıunlardır: 
Proje, keıif hülasaıı, mesaha cedvelleri. Bayındırlık .itleri 

genel ıartnamesi, eksiltme ıartnameıi ve mukavele orneği 
olup iıtiyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa Müdür· 
lüğünden görebilirler. 

Eksiltme 16.11·939 tarihine raslıyan perıembe gunu sa· 
at 15 de aaımi encümen huzurunda yapılacağından istekli
lerin vaktı muayyende mezki'ır encümene müracaatları. 

lıteklilerin bu ite ait 127 Ura 50 kuruıluk muvakkat te
minatını huıusi muhasebe veznesine yatırdıklarına dair 
makbuz veya bu miktarda ıayanı kabul banka mektubu 
ile ihaleden en az sekiz gün evvel Balıkesir Valiligine müra· 
caa tla evvelce bu tıe benzer 1500 liralık it yaptıklarına dair 
referans ibraz ederek alacakları ehliyet vesikası ve ticaret 
odası vesikası ile birlikte yukarda yazılı gün ve saatte Vi· 
layet Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur· 

,..*.., Bandırma - Gönen yolunun 5+ 400 ncü kilometre· 
sindeki ahpp tahliyeli köprünün betonarmeye tahviline ait 
it açık ekıiltmeye konulmuıtur· 

lıin ketif bedeli 674 1 ira 59 kuruıtur 
Bu ite ait evrak ıunlardır: 
Keıif hülasa ve mesaha cedvelleri, Bayındırlık itleri .ge· 

nel ıartnamesi; eksiltme ıartnameıi ve mukavele proJesi 
olup tatiyenler bu evrakı her gün Billıkesir Nafıa müdür-
1 üğünde görebilirler. 

Eksiltme 16-11 -939 tarihine raslayan perıembe günü 
saat 10 da daimi encümen huzurunda yapılacağından istek
lelerin .vaktı muayyende mezki'ır encümene müracaatları. 

lıteklilerin bu ite ait 50 lira 59 kuruıluk teminatını Hu
ıuıi muhasebe veznesine yatırdıkl uına dair makbuz veya 
bu miktarda fayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en 
az sekiz gün evvel Balıkesir Valiliğine müracaatla evvelce 
bu ite benzer 500 liralık bir f yaptıklarına dair vesaik ibraz 
ederek alacakları ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikası 
ile birlikte yukarıda yazılı gün ve ıaatte Vilayet Daimi En· 
cümenine müracaatları ilan olunur. 

Malatya Valiliilnden : 

16650 lira 83 kurut keıif bedelini muhtevi olup Beınl 

kazası merkezinde yaptırılmakta olan ilk okul binaaı hakiye 
inıaatı kapalı zarf usultyle eksiltmeye konulmutlur· 

Bu ite nit evrak : 
Eksiltme ıartnameıi, 
Fenni ıartname, 
Hususi fenni ıartname, 
Keıifname, 
Mukavele projesi, 
Bu ite alt muvakkat teminat 1249 liradır. 
İhale 8. 11 . 939 tarihine raıtlayan çartamba pnl aaat 

15 de Malatya vilayeti daimi encümeninde ,.apılacafından 
2460 sayılı kanuna göre hazırlanacak teklif mektuplanrun 
ihaleden bir saat eve~l daimi encümen reJıliftiıe tevdtt 
meıruttur. Posta ile gönderilecek mektupların ıecllmieelnden
ötürü hiç bir mazeret ve mesuliyet kabul edilemez. 

İsteklilerin ihaleden laakal 8 gün evvel vlllyet nafıa 
müdürlüiünd ~n bu İf için ehliyet veıikaıı almaları lazımdır. 

Dellaliye, pul, ilan, mukavele vesaire maaraflan lıteklr 
ye aittir· 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Maliye- Vekaletinden: 

Yapılacak it: 
Başvekalet ve Maliye Vekaleti bina11nın ıııklı ıinyal ..U.b. 
Keşif bedeli 1381 lira 50 kur11ttur. 
0 ~ 7,5 muvakkat temiaat akçası 103 lira 61 kaİ'tlflur. 

İt pazarlık •uretiyle 8 ikincitetrin 939 taribinde Çılrp.iLba sl•I 
saat 15 de Maliye Vekaleti Milli Emlik M11dthliltlncle yapıliacakbr. 

Fazla izahat almak isteyenlerin Maliye Vekaleti Milli Emlak 
Müdürlüfıüne müracaatları ilan olunur. 

Çerket Belediye Riya.etinden: 

Nafıa Vekaletinden musaddak proje1i mucibine• 15Wl2 lira 10 
kuru.j bedeli keiifli lokomobil altenatör, table ve t•beke teliıah 
ihale edilmek üzere kapalı zarfla 45 gün milddetle miukua,. ko
nulmuıhır. Proje ve teferruatı bet lira mukabilinde belediyemiadu 
alacakları ıibi İıtanbulda Galatada A11ikürasi7one Gener.µ ~anıau 
67 numarada elektrik mühendiıi Ha1an Halet ftıkpınardui belle i 
mukabilinde alınabilir. Tesisat münakasaaı 1611.939 perfe•" p 
nü yapılacaklar. 

, Taliplerin o ıüo zarfında saat 15 te Belediye Enc:lmea ... ml-
racaatları ilin olunur. 

Mensucat- Elbise - Kundura -Çamaşır v. s. 

Deniz Levaıım Satınalma Komİlyonundaa: 

40,000 desimetre murabbaı Amerikan vidaluı 
8,300 ~ilo kösele 
4,000 kilo vaketa 

3200 00 
14940 00 
8800 QO 

~ OG 
Cins, miktar ve tahmin bedeli yukarıda yazdı iç kalem .. ya, 4 

ikincitetrin 939 tarihine raslıyan cumarteai rilnl •at 11 de paaar
lıkla alınacaktır 

Kati teminatı 40U lira olup tartnameli ber,On Komilyoadaa 
138 kuruş bedel mukab"linde alınabilir. 

İsteklilerin belli gün ve ıaatte Kaıımpqada bulunan Komlqo
na müracaatleri. 

• Ankara Yüksek Ziraat Enıtitn.il Rekt6rUltlnden : 

Kurumumuz erk•k ve kı:r. talebesi için iıim,, miktar Y• laaalaam
men bedelile muvakl<at teminatı aşafrıda yaaalı dclrt kal•• •abtellf 
kumat 16.11.939 pertembe i'ünü saat l 1 de Reldclrlcık biauuula 
müteıekkil komisyon tarafından kapah aarf utulile ihale olunacaktır. 

Ekıiltmiye ıirmek isti yenlerin muvakkat teminat ve tekllt mek· 
tublarlle kanunun tay n ettiti veaikalan ibale aaatinden bir ... t ey. 

veline kadar Komisyon Reiıine vermeleri· 
Kuınat nü mu nelerini rCSrmek ve claha fada izahat ve . paraııa 

tartname almak istiyenlerio Enstitü Daire Mildürİiltlne mlracaatleri. 

Cinsi 
Elbilelik kumat 
Paltoluk 
Tayyclrlük 
Mantoluk 

Asi'ari Azami 
metre m•tre 
1176 1316 
420 504 
82 100 
30 38 

Beher metre 
fiat Tutarı Mavak. te. 
615 7232,40 t 
450 ~ , 7'4 
400 400 ) 
400 122 ) 

10052,40 

lıtanbul Levazım Amirliti Satıualma Komiıyonuaclaa : 

760J metre 70 l kalite bez alınacaktır. Paaarhkla ekıilt•• 



.. 1939, 
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Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Bandırma · Gönen yolunun arasındaki ahşap aç. ekı. 
tebliyeli köprünün betonarmeye tahvili 

Balıkesir Sındırgı yolunun arasındaki ah· 
şap köprünün tulani döşemeleri tamiri 

Balıkesir - Bandırma yolunun arasındaki 
ahşap köprünün tebliyesinin betonarme
ye tahvili işi 

Balıkesir - Sındırgı yolunun arasında muh· 
telif köprülerin tamiri 

" 

" 

" 
Apartıman int· (temd.) paz. 
Beyoğlu 48 ci okulun tamiri ., 
Besni kaz.ası mrk. yap. ilk olıtul binuı ba- kapalı z. 

kiye inş . 

674 59 

960 60 

1700 -

1244 22 

47446 74 
176 50 

16650 83 

Elektrik-Havagazı-Ka 1 orlfer (tesisat ve malzemesi) - -
Elektrik tesisatı için lokomobil, alternatör kapalı z. 159:?2 1 O 

tablo ve şebeke tesisatı (şart. 5 L ) 
Maliye vekaleti binasının ışıklı ıinyol teıi· pa:ı.. 1381 50 

satı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
--~-- -----
Pijama: 300 takım 
Maa kasket deri elbise: 2 takım 
Siyah saten: 150 m. 
Elbiselik kumat: 1316 m.-paltoluk kumat: 

50:1 m..tayyörlük lıtumaş: 100 m.-manto
luk kumaş: 3 m. 

A ınerikan videlası: 40000 D. ı. m-2 kösele: 
8300 k.-vaketa: 4000 k. (tart. 138 krt.) 

Bez 701 kalite: 7600 m. 
Kanaviçe: 3200 m. (Bak müteferrik ıütu

nuna) 

paz. 

" ,, 
kapalı ı:. 

paz. 

" .. 

480-
76 -
90 -

10052 40 

26940 -

Matbaa işleri -Kırtasiye Yazıhane L.!!~zımı 

Protokol defteri ve fişler bastırılması 
Evrakı matbua: 15 kalem 

Kereste, tahta ve saire 

Kereste çöp aandıkları için 

Nakliyat, Boşaltma - Yükletme 

paz. 
pa:r.. 

paz. 

Posta nakliyatı aç. ek• 
Antakya ile Kırıkhan arasında poata nakH- paz. 

yatı 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Benzin: 73350 k.-muhtelif makine yağı: 
3530 k.-gaz yağı: 900 k. 

Lavemarin kömürü: 611 t. 

Müteferrik 

Ataç ve fidan 
Hasta ve matbah levazımı Cerrahpa,a hast. 

için 
Çöp kutusu yap. 
Hasta nakline mahsus otomobil karuaeri 

yap. 
Buz mıhı: 500000 ad. 
Balast: 5000 m3 

n 5000 > 

n 8000 > 

n 20000 ,. 
Muhtelif boya levazımı ve zehirli boya: 20 

kalem 

paz. 

.. 

paz. 

.. 

" aç ekı . 

paz. 
kapalı z. 

> 

" 
" ,, 

Nalbant ocak ve teferruatı: 10 kalem paz. 
n kursuna muktazi malzeme: 16 kal. ,, 

ip yular sapı: 4000 ad-kantarma: 4000 ad. n 

Keçi kılı : 24 t. 
Kanaviçe: 3200 m·-kolan şeridi: 8800 m. pu. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Patates: 20 t. 
Kuru soğan: IO t. 
Koyun eti: 4,5 t . 
Sabun: 15 t. 
Bulgur: 140 t. (temd) 
Sadeyağ: 3 t. 
Sığır eti: 45 t. 
Ekmek: 240 > 

Pirinç: 8 t. 
K. faaulye: 15 t. 
Patatea: 40 t. 
Pilavlık pirinç: 190 t. 
K. fasulya: 30 t.-makarna: 20 t. 
Pirinç: 30 t.-k. m k: 20 t. 
Un: 510 t. 

Ev enkazı: 3 ad. 
Halis Avrupa malı müstamel plllıta kurfu-

nu: 7000 k. 
Boş çimento torbası: 8000 ad. 
Dükkan ank_;zı 
Bulunmuş eıya: 302 kalem 

aç. eks. 
paz. 

açık ekı. 

kapalı ı:. 

" paz. 
,, 
,, 

kapah z. 
paz. 
,, 

kapalı z. 

aç. art. 

" 

" paz. 
aç. art. 

147 50 

460 59 

498 -
497 75 

125-
960-

7000 -
7250 -

12800 -
~4000 -
7536 50 

815 -
259 -

3600 -
13200 -
3740 -

1750 -
900-
1~-

17150 -
l,t . 1 -
> o 28 
,, •O 09,50 
" o 25 
» o: 12,20 
k o 06 

41800 -

61200 -

560-
k o 20 

200-
150 -
ili -

50 59 

7~ 09 

127 50 

93 31 

5358 50 
13 24 

1249 - -

103 61 

36-
5 711 
6 75 

754 -

4041 

11 (J1 

34 55 

37 35 
37 34 

9 38 
72 -

525-
543 75 
960 -

1800 -
565 24 

62 -
~o -

270-
990 -
280 50 

132 -
68-
124 -

1286 25 
225 -
945J-

1710 -
150 -
137 25 
178 -

3135 -

4500 -

1!!1105 -

15 -
11 25 

Müracaat yeri 

Balıkeir Vilayeti 

" 
,, 

" • 

" • 

Adana V akıllar MQd. 
İstanbul Belediyesi 
Malatya Valiliti 

Çerket Beled. Galata Assıkurazione 
Han Müh. Hasan Halet ltıkpınar 

Maliye Vekileti Ank. 
I 

lıtanbul Belediyesi 
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Gümr. Mub. Gen. Kom. lat. SAK. 

" " Tophane Lvz. SAK 

" " ,, ,, 

Kütahya Aalc. Garnizon SAK. 

,, " 
Y ozga(Aılıt. SAK. 
Çanak. Mat. Mevki. SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 
Orman Kor Gen. K. SAK Anlı.. 

" n ,, ,, 
" " 
" " Or. Koru. Gen. Komut. SAK. Ank. 

Tophane Lvz. SAK. 
Çanak. Met. Mvk. SAK. 

> ,, 
Edremit Tümen: SAK. 

KGtabya Vil 
Yukarı Kızılca ihtiyar Heyeti 

lzmir Beled. 
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D. O. Y. Haydarpaşa 
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10 -
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15 -
15 -

10 -

10-11-39 15 -
10-11-39 14 17 

17-11-39 16 -
3-11-39 14 -

17-11-l\9 15 -

8.11.939 çarşamba r günü saat 15 te Tophanede Levaı.un fı roa. 
Satınalma }Komisyonunda yapılacaktır. Nümune ve evs~ orı• ft 
görülür. İsteldilerin kanuni vesikalarile belli_ saatte Komı•Y 
meleri. 

• • • dJ 
sütuouıı 

- - 32oolmetre- k-;.;;;içe alınacaktır'7 Bak ;üteferrik 
İstanbul Levazım Amirliğif.:SAK:" ilanına. 

------------·-~-----,--
Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Devl'°t Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: k•le

İdare ihtiyacı için bastırılmasına luzum ıörülen on bet 
mub!elif evrakı matbua pazarlıkla ihale edilec~ktir. btıoıd't 

isteklilerin 6. · J .939 .APazartesi ıüoü uat on beşte Rı a ,pt 
Umum Müdürlük binasında toplanan Satınalma Koaıisyonun 
racaat etmeleri . 

------~~-----~ Nakliyat~ Yükletme- Botaltma 

Hatay P . T. T. Müdürlüğünden: f# 
ı d her -f 

A ntakya. ile ıkenderun poıta merkezi araıın a " p• 
gidip gelen ve ara yerdeki Belan merkezine uğraıııa ıırld' 
tile posta nakliyatı sürücülüğü 24.10.939 tarihinde pa 
verllmiıtir. ,fıııdS 

Pazarlık 24°10.939 tarihinden itibaren beı gün ıttl 
p. T. T. Müdüriyeti binasında yapılacaktır. e ~ 

Müteahhit kati teminattan baıka arttırma. eksl1tf11 de ' 
ihale kanununun 17 nci madde•Jndeki e•aslar dafresfıı 
bin liralık bir kefalet de verecektir. ;w 

Aylık muhammen bedel 90 lira ve muvakkat teıJf " 
81 liiadır. lateklilerin iyi huy sahibi olduklarına naJ1l 0 ~r 
hayıiyete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis veY' ıo~' 
recede cezayı icap ettirecek bir fiil ile mahküın bdııl ~· 
dıklarına ve derecei iktidarlarına itimat olunur takıf1l1111ı1ıl' duklarına dair veıikalar göstermeleri okur yazar 0 

1',1 
ların da noterden muıaddak bir vekaletname ile ok0' 

birer vekil bulundurmaları lazımdır . 11eıılf Pazarlığa ittirak etmek ve ıartnameyi &"Örmek 1.~lltll. 
rin yukarıda yazılı vesaik ve muvakkat teın• çıJ~ı,I 
birlikte her gün •aat sekizden on ikiye ve on üç ~LI efe~ 
on yedi buçuğa kadar .P. T. T. Müdüriyetinde ınol 
komiıyona müracaat etmeleri ilin olunur. riJ. 

d Jıt ' •*• Antakya ile Kırıkhan posta merkezi arasın a g39 1 

aidip aelmek ıartile ~oa~a .nakliyaiı ıürücülüğü 24.10· ~ 
rihinde pazarbia verılmııtır. 1fıP 

Pazarlık 24-10.~J9 tarıhinden itibaren beı gün .,.,. ti 
p. T. T. Müdüriyeti binaıında yapılacaktır. 

111
e ~ 

Müteahhit kati teminattan baıka arttırma, eksilt de 
ihale kanununun 17 nci maddesindeki esaılar daire•1" 1 
yüz liralık bir kefalet de verecektir. Ilı r 

Aylık muhammen bedel 40 lira muv&Lkkat teıııi:e ~ı 
Ura.dır· lıteklilerin iyi huy ıahibi olduklarına, naınu• d~ 
ıiyete dokunur cürüm ve ba~uıus ağır hapis veya 0 ,.d~ 
de cezayı icap ettirecek bir fiil ile mahkum bulun~, o~ 
rına ve derecei iktidarlarına dair vesikalar göıterJllel~leıoY 
yazar olmayanların da noterden musaddak bir vekfl 
ile okur yazar birer vekil bulundurmaları lazımdır• 1,1e~ 

Pazarlığa iıtirak etmek ve ıartnameyi &'Örmek ııe 
lerin yukarıda yazılı veıaik ve muvakkat teminatla~t,.DJ 
Ukte her gün ıaat ıekizden on ikiye ve on üç buçıı oıer 
yedi buçuğa kadar posta ve telgraf müdüriyet~·nde J1l 
kil komi•yona müracaatları ilan olunur. t 
------------------ --
Mahrukat, Benziıı, Maki na yağları 

111 
v. s. 

Balıke•ir Askeri Satınalma Komiıyonundan : 0e 
Askeri ihtiyacı için mevcut evsaf ve ıerait dahi~~o ~ 

mak ve on gün içinde teslim edilmek ıartile 7335() ,.fi 
zin, 3530 kilo muhtelif makine . yağı ve 900 kilo gaıf 
nunun M fıkraıına ıöre pazarlıkla satın alınacaktır· 

Pazarlığı 6.11.939 &"Ünü •aat 10 da yapılacaktır· 

İıtanbul Levazım Amirli;i Satınalma Komisyonuııdll" ~~!~ 
611 ton lavamarin kömürü alınacaktır. Pazarlıkla e~1 

2.11.939 pertembe günü saat 15, 15 te Tophanede İstanbul e ı f 
A o • ç ... ı 

Amirliti Satınalma Komi~yonunda yapılacaktır. Şartııaııı JIİ Y t 
Komiıyondadır. Görülür. isteklilerin kati teminatlaril• be 
Komiıyona 119lmele•i. _/ \ 

Müteferrik 
İzmir Belediyesinden : ~ıt 

Hasta nakline mahsuı otomobil karuaeri yaptırılıaıa•• b'f tfl,I 
tek_i ta,rtn~meai ve~hile ~çık eksiltmeye konulmuitur. Mub~.11 
deh 960 lıra olup ıball!sı 17 11.939 cuma giinü uat 16 ds ı~t 

, . ~b~ 
edecekler 72 liralık teminatı iş bankasına yatırarak' ıns 
cümene ıelirler. 

Devlet Limanları ı,ıetme Umum Müdürlilğünd•l1: ''/, 
idare ihtiyacı için yirmi kalem muhtelif boya le\laı•;~~-~ ı 

birli boya kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur ... Ur' ~J 
bedeli 7536 lira 50 kurut ve muvakkat teminatı 56::> ~ 
ıuştur. t oıJ y 

İhaleıi 15.11.939 tarihine raslayan çaqamba 2'inÜ ''8 
011' 

Galata Rıhtımında Umum Müdürlük binasında toplanacıılı 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. de f 

Şartname ve teferruatı herıün Levazım MüdürlütÜ" 
bilir. 

- d•~ 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komfıyoıı00 

Adet 
4000 ip yular sapı jl 
4000 Kantarma ,ı 9' 

Yukarıda yazılı iki kalemin pazarlıkla ekıiltrııe 

' 



~ Birincitefrin J9.19 

~rnbe günü saat 13,30 da Tophanede Levazım Amirliği 
~llıalrna Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin dedeli 3600 
' ilk teminatı 270 liradır. Şartname ve nümuneleri ko
llaele~~da görülür · İsteklilerin belli saatte komiayona gel· 

' ~ıİ ' 500,000 adet buz mıhı satın alınacaktır. Pazarlıkla 
~ trneıi 9. ıı. 939 perıemhe günü saat 14,30 da Topha
>t e İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
~•lacaktır. Nümunesi komisyonda görülür· İsteklilerin 

hıatlarile belli saatte komisyona gelmeleri· 

• tt.ı' • 24000 kilo keçi kılı alınacaktır. Eksiltmesi 8.11.939 çarşamba 
'G laat 13,30 da Tophanede Lvz. Amirliği Satınalma Komisyo
~.el. ~Yapılacaktır. Tahmin bedeli 13,~0l· lira, ilk teminata 990 lira
t"ıt Numunesi Komisyonda görülür. isteklilerin belli saatte komis-

itlıııeleri. 

• • • 3200 metre kanaviçe 
8800 ,, kolan şeridi. 

~ l'Yukarıda yazılı iki ~alem malzeme 7 il 939 salı günü saat 13,30 
\ '1 °Phanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlık
~ınacaktır. Tahmin bedeli 3740 lira, ilk teminatı ~80 l.ira 50 ku
~ r. Şartname ve nüaıuneleri komisyonda görülür. lstek1ilerin 

tün ve saatte komisyona gelmeleri. 

~lbrük Muhafaza Genel Komutanlı~ı istanbul Levazım Amirlifi 

Satınalma Komisyonundan : 

Ci
11 

Muhammen İlk 
11 Ve miktarı bedeli teminat PazPrlık günü 

14) ~ Lira Lira 
•leın nalbant 815 6:! 9.1 1 .39 perşembe 

1 -~le ve teferruatı • Saat 14 
.._ le111 nalbant kur- 259 'lU 9. 1 l .39 perşembe 

1111 1tıuktazi malzeme Saat 15 
'l'eşkilat ihtiyacı için iki grup nalbant malzemesi pazarlıkla alı. 

lttır. 'I l.teJdilerin yukarda gösterilen i'Ün ve aaatte ilk teminat ma~
' •rı ve kanuni vesikalarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar 

1'-daki Komisyona gelıneleri. 

Devlet DemiryoJJarı Satınalma Komisyonundan: 
--~ l>evlet demiryolları biriııci i~letme ihtiyacı için atafıda cinı, 
~ ~t, muhammen bedeli ihzar mahallerinin kilometreleri yazılı ba-

•palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

~kailtme H. paşa gar biuau dahilinde birinci işletme kJ;)misyo
~ IU.11.39 tarihine tesadüf eden cuma i'ÜnÜ saat il de yapıla· 
~ıt, Eksiltmeye a-irecekler 249 No. lu kanunun aradığı evsafı 
' 01-cak ve saat ona kadar temina tla.ııı ı l liu edeı teklif ıarf 

1 lconıisyona vermiş bulunacaklardır. 
~ ~ıiltme şarlnanıesile mukavele projeleri itletmem iz yol bıtş" 

tif!iğinden parasız olarak alınabilir. 

~ Miktarı Tutarı Muvak. tem. 
~tı11 bulu, dutu yer M3 Lira kr. Lira kr. 
~lre 14S-15 ı H· pata 
~lıir battı. 5000 70()') 525 
~ etre 184-186, 500 H. 
~ €.lc.ifehir hattı . 500 ı 7250 543 75 
~etre 256.258 H. paşa 
~ lıir hattı 8000 12800 960 
t,,111etre 40 Eskiliehir 

y, battı. 2UOOO 24000 1800 

~--------
~Zahire, et ve Sebze 

Edremit Askeri Satınalma Komisyonundan : 

~ .. sıo ton un alınacaklar· Muhammen bedeli 61,2.00 lira, 
~ ikkat teminatı 4500 liradır. Eksiltme kapalı zarf usulile 
~1. 930 günü saat 10 da Edremidde Askeri Satınalma 
~ 11Yor.unda yapılacaktır. Teklif mektupları ıaat 10 da 
'''Yona teslim edilmif olacaktır Şartnameyi görmek 

tnler komisyonda görebilirler. 

~~tıbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

~40 ton bulgur alınacaktır· Kapalı, zarfla eksiltmesine is. 
~ti Çıkrnadıjmdan pazarlıkla e.ksiltmesi s .11.939 pazartesf 
~~t 15,20 de Tophanede lstanbul Levazım Amirliit 
~ ~ lrna Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli on ye· 
\ •}'üz elli lira, ilk teminatı 1286 lira 25 kuruıtur. Şart--

~"~ \'e nümunesi Komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
tlarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• 
Yoza-at Maarif Müdürlütünden : 

~oıuna 33 kunıt fiyat kafi a-örülen Lise pansiyon erzakından 
~ ~ti 25.10.939 aünündeıı itibaren tekrar 15 a-ün müddetle ek
~ ~h konmu~tur. Taliı;.lerin 8.11.939 çaqamba günü sabah saat 
~· '1aarif Müdürlü&ünde toplanacak komisyona muvakkat temi

tyle baş vurmaları ilan olunur. 
Koyuıı eti Muhammen be. Muvak. tem. 

Ar.ı çotu lira lira 
4000 5U00 1650 ı · 4 

~nakkale Müstahkem Me~ki :a~ınal~a Komisyonundan: 
~.g-'-kkale müatahkem mevkı bırlıklerı için 15 bin kilo sabun 
'· cunıartesi günü saat 11 de acele pazarlıkla aatın alına-

't •liplerin :mezkur tarihte Kamisyona müracaatları. 

'<Gtahya Askeri Garnizon Satınalma Komisyonu 
l\. Baıkanlığından : 

~lahya tayyare birlikleri ihtiyacı için aıaaıda cins ve 
Yazılı erzak alınacaktır. 

Münakasa Gazetesi 

Muhammen bedellerile muvakkat teminatları eksiltme 
tarih ve saatleri hizalarında gösterilmivtir. 

Eksiltme 11. 11. 939 cumartesi günü Kütahya merkez 
komutanlığı binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamelerini görmek isteyenler her gün; eksiltmeye 
girecek olanlar kanunun icap ettirdiği vesaik ve teminat 
mektuplarile mnayyen saatte komisyonda bulunacaklardır· 

Muhammen Muvakkat eks. tarih gün saat 
bedeli teminat 

Cinsi L. K. L. K 
20000 kilo 1750 00 132 00 11 11.939 cumartesi 9,30 

patates 
10000 kilo 900 00 
kuru soğan 

68 00 11.11. 39 cumartesi 10,30 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Orman Koruma Genel K. lığının İstanbulda bulunan talimgih 

eratı ihtiyacı için 40 bin kilo patatesin pazarlık suretile ihalesi 
17.11.39 cuma günü saat 15 de Ankarada-Yenişehirde Komutanlık 
binasındaki Satınalmıı Komisyonunda yapılacaktır. 

Patatesin beher kilosunun muhammen bedeli 6 kuruş olup mu• 
vakkat teminatı 178 liradır. 

Şartnamesi her gün parasız olarak Ko-nisyonda görüle?ilir 
lsteklılerin ilk teminatlarile beraber belli gün ve saatte Komis

yona gelmeleri ilan olunur. 

* • * Kilosunun Muvakkat 
Erzakın Miktarı mub. bed. temiııatt Eksiltmenin 

cinsi kilo kr. sa. lira kr. şekli Günü ve saati 
Sadeyatı 3UUO 100 - :ı?:?5 - a . eak. 16 II.939 ı ı de 

Sıtır eti 45000 28 - 945 - k. zarf 16 11.939 15 de 
Ekmek 240000 9 50 1710 - ,, ,, 17.11 939 1 l de 
Pirinç 8000 25 - 150 - paz.arlık 18.11.939 11 de 
K. fasulye 15000 12 20 137 •23 ,, 18 Il.9:.39 15 de 

Orman Koruma Genel Komutanlığının İstanbulda Selimiye kıt· 
lasında bulunan Orman Kuruma Talimgah eratı ihtiyacı için yu~•a

rıda cins ve miktarı yazılı be~ kalen erzakın hizalarında gösterilen 
pn ve saatte Ankara - Yenişelıirde Orman Koruwa Genel K. bi
nasındaki Satınalma Komisyonu tarafından satın alınacaktır. 

Sadeyağ, pirinç ve kuru fasulyenin belli gün ve saatte gelme
leri ve sıj"ır eti ile ekmeğin kanuni vesikalarla teminat makbuzla
rını havi teklif mektuplarile eksiltme gün ve saatinden en aşatı 
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ilan olunur. 

Bayramiç Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 
Muvak. İhalenin 

Cinsi Kiloıu Tutarı teminat Günü Saati Şekli 
Lira Lira kr. 

Sığır eli 96200 22126 1 ::!59 45 3. 1 l.39 cuma 15 kapalı z, 
Ekmeklik un 476500 61945 468.5 50 6.11.39 pazartesi ıııaat 15 de 
(birinci nevi) kapalı z. 

Kuru fasulye 550 ·O 8800 660 00 7. 11.39 salı aaat 15 te kap. z · 
Sade yat 19000 18050 1353 75 8 11.39 çarşamba saat 15 te 

(birinci nevi) kapalı zarf 
Bayramiçte bulunan jandarma alay eratının ihtiyaçları olan yu

karıda cins, miktar v~ tutarları ile muvakkat teminatları yazılı 4 
kalem erzak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuitur. 

Eksiltmeleri ~alarmda yazılı günlerde ve ıaat 15 de askeri 
garnizonunda yapılacalrtır. 

Şartnameler komisyonda her vakit için i'Örülebilir. 
Teklif mektupları bir saat evvel makbuz muhabilinde alınaca

ğından kanunun 2 3 ncü madlelerine a-öre komisyona müracaatla· 
rı ilan olunur. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan: 

30 ton buru fasulye, 20 ton makarna 1. l l.939 iÜnÜ ve 30 ton 
pirinç, 2U ton kırmızı mercimek 2.11.939 günü acele pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. İsteklilerin kanuni vosikaları ve teminatlarile Çanak
kalede Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
Yüz doksan ten pilavlık pirincin kapalı zarfla eksiltme

sinde talibi çıkmadığındın pazarlıkla eksiltmesi 3.11.939 cu
ma günü saat 15 te İstanbulda Tophanede Levazım· amirliği 
satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 41800 
lira, ilk teminatı üç bin yüz otuz bet liradır· Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesika· 
larile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

~-~--- ------
DEMİR VE MADENIYAT 
İST. PİYASASI GÜNLÜK 

TOPTAN FİYATLAR 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 75 

Çinko 30 

Demir 

Camlık kötebent 
Dort k6te, lama 

yuvarlak 
Mıblık ıilme 

Putrel 
Siyah çember 
Yuvarlak çember 

Karfice 

Saç 

Galvanizli dfiz 

n oluklu 
Siyah 

Kalay 

Cubuk 

- 80 -

32 -

------
- - -

Fıtralarınızı Hava Kurumuna 
Veriniz: 

İıtanbul Müftülüğünden : Yur
dumuzun bava müdafaası esbabı
nı temin hususunda pek kıymetli 
nıeaaisi görülmekte olan ve aldı
ğı teberrüatı Kızılay ve Çocuk 
Es"rgeme Kurumu gibi bayırlı le· 
şekküller ile paylaıaıı Türk Hava 
Kurumuna her veçhile yardımda 

bulunmak mühim bir vazifedir. 
Binaenaleyh bu bapta Diyanet İf
leri Reisliti tarafıudan verilmiş 

olan fetval mücibince sadakai fitir 
ve zekat ile mükellef olanların 

mezkür Türk Hava Kurumuna 
yardımda ve bu vesile ile demem
leketinıiLe hiz aıette bulunmaları 

lüzumu sadakai fibrin nev'i ve 
miktarile beraber ilan olunur. 

En iyi İyi Son 

KP KP K p 
Buğdaydan 12 20 10 o 9 10 
Arpadan 16 30 15 o o 00 
Üzümden 8.'3 20 6630 50 00 
Hurmadan 00 00 133 20 00 00 

3 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

Kor merkez birlikleri senelik ihtiyacı için 60,000 kilo 
ıeker alınacaktır. 

İhalesi kapalı zarf uıulile 4. ıı. 939 cumarteıi 11ünü sa· 
at 11 dedir. 

ilk pey parası 1179 lira olup ıartname ve evıafmı 11ör
mek isteyenler her gün Çorluda satınalma komtıyonuna 
müracaatla görebilirler· 

İstekliler kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki bel
gelerile birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif 
m<.:ktuplarını Çorluda Kor satınalma komisvonuna vermlf 
bulunmaları lazımdır. 

• • 

MUZA YEDELER 
~-.....,_...,..._......_~------------------

Yukarı Kızılca İhtiyar Heyetinden: 

Evvelce 20.10.939 cuma günü ihalesi icra kılınacafı ilin 
edilen kurıunların ihalesi fesh edildiğinden bu defa yeniden 
açık artırma ile satılıia. çıkarılmııtır. 

Satılacak kurı..ın müstamel plaka ve halis Avrupa ma· 
lıdır. 

Muhammen kilosu 7000 kilodur· 
Muhammen kıymet beher kilosu 20 kuruıtur. 
Artır mcıya ittir ak edeceklerin artırmadan bir saat evvel 

depozito parası olan 105 lirayı köy sandıiına yatırmaları 
veyahut milli banka teminat mektubu getirmeleri ıarttır. 

Artırma 10.11 939 cuma günü saat 14 den 17 ye kadar 
Yukarı kızılca köy odasında heyet huzurunda yapılacaktır. 

Talipler tarihi ilandan itibaren ıartnamestni her gün 
köy odasında görebilirler· 

İzmir Belediyesinden : 

Fen heyeti deposunda mevcut 8 bin adet bot çimento 
kağıt torbalarının satııı baıkatiplikteki ıartnameti veçhlle 
açık arttırmaya konulmuı tur. Muhammen bedeli 200 lira o
lup ihalesi 17. 11. 939 cuma günü ıaat 16 dadır· ltttrak e
decekte r 15 liralık teminatı it bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

Kütahya Vilayetinden: 

Hükumet konağı ittisalindaki idarei hususlyeye aft ftç 
evin enkazı 10 11 939 Cuma aünü saat 15 de ihale edil
mek üzere açık artırmaya konulmuıtur. 

1 No lu evin enkazının muhammen bedeli 350 Lir 2· No. 
lu evin 130 Ura· 3. No.lu evin 80 liradır. 

Şartnamesi her gün daimi encümen kaleminde aarnle
bilir· isteklilerin mezkür gün ve saatinde muvakkat temlnat
larile daimi encümene müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme11t 
Umum İdaresinden : 

111 lira muhammen fiatla 302 kalem bulunmuı esya 
açık arttırma ile satılacaktır. 

Arttırma 17· ıı . 939 cuma günü saat 15 de Haydarpa
ıada itletme komiyonunda yapılacaktır · isteklilerin kanuni 
teminat akçesile o gün hazır bulunmaları lazımdır. 

M üte a h h 1 t 1 er i n Ta k v i m i 

• 
Çarşamba 1.1 t.9.19 

Alafranga kapğı, çul, kıl kolan, belleme. yem torbaaı, ı•bre (Ea-
kişehir Kor) No 1222 

K ot (Bornova Ask. SAK.) No 1223 
Okur kendura11 (Tophane Lvz.) No l :li?3 
Nohud ( n n > No 1223 
Kürek ve kazma sapı (M. M. V.) No 122.3 
Sıhbiye arabası yap. ~Tophane Lvz.) No 1223 
• Fort otomobili (Konya Defterdarlıtı) No 1224 
Sedye kolu tM. M. V.) No 12'23 
Hamam tamiri (İ~t. Komut. Fındıklı) No 1224 
Talik teli lp· T. T. U. Müd.) No 1179 
K. üzüm (Kırklareli Tümeni) No 1207 
Çift burç ve müvezzi çanta11 (İst. P. T. T. Müti) No 1209 
İp kolan imaliyesi (İst. Jandarma) No 1209 
Çam tela-raf direği (D. D. Y .) No 1209 
Makarna, bula-ur (Çanak. Mst. Mvk.) No 1209 
Pendik P. T. T. binası tamirat ve tadilat (lıt. P. T. T. Mftd.) Ne 

ı ·ı o 

K. fasulsa, üzüm, nohud, (Lüleburıaz Tümeni) No 12 O 
Makarna Çanak. Mst. Mvk.) No 1210 
SimiJi cam (Yüksek Mühendis Mektebi) No 1210 
• Muhtelif kerete (Kütahya Orman Çevira-e Müd.) No 1212 

Devamı 4 ııcü sayfada 

Muha ınmen bedeli 3400) lira olan 20 adet Pulzometre tatdiye 
kazanı 7. l ~.939 peqembe günü sut 15,39 da kapalı zarf uıulG ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2550 liralık muva1'.kat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ,an aaat 14,80a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (170) kruıa Ankara ve Haydarpap veznelerinde 
ıatılmaktadır. (8644) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı1adjudication 
Mode Prix 

d •ad judicat. eatimatif 

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

A) Adjudications au Rab~ 

Constructions .Reparatlons-Trav. Publics-Materiel 

Constr. aprt. (cah. eh. 237 P.) (aj) Gre a gre 
Transform. en beton arme tablier!I du pont en Publique 

bois se trouvant s route Bıındırma-Gonen 
Rep. pave du pont en bois se trouvant s rou· ,, 

te Balıkesir-Sındırgı 

Trnmıform . en beton arme du pont en bois se JJ 

tr<.ıuvant ıı route Balıkesir-Bandırma 
Rep. div. ponts ıı/route Balıkesir-Sındırgı 

" 
Rep. 48 eme ecole a Beyoğlu ,, 

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

Pyjamas: 300 complcts 
Habib en peau avec casquetteı: 2 complets 
Satin noir: 150 m. 
Etoffe pr. hnbits: 1316 m. - id. pr. paletots: 

504 m.-id . pr. tailleur: 100 m.-id. pr. 
manteaux: 38 m. 

Gre a grc 
,, 
" Pli cach 

47446 74 
&74 59 

960 60 

1700 -

1244 22 
176 50 

480 -
76 -
90 -

10052 40 

Peau de veau americain: 40000 Dcm2-cuir: 
8300 k.·vachette: 4(; 00 k. (c. c:h 138 P) 

Toile qualite 701: 7600 m· 

Gre a g'e 26940 

) 

Canavas: 1200 m. (Voir Diverı) • 
Travaux d'lmprimerie • Papeterie 
lmpre sion reıistrea protocole et ficheı Gre a ıre 147 50 

Bois de Construction, Planches, Charpente 
Boiı de constr. pr. caisseı a ordureı Grc a gre 460 59 

Transport-chargement - dechargamnt 

T ranspoat postnux 
,, ,, entre Antakya·Kırıkhan 

Combustible - Carburant-Huiles 

Publique 
Gre a gre 

Benzine: 73350 k.·huile pr. machine: 3530 k.- Gre a ıre 
petrole: 900 k. 

Charbon lavemarin: 611 t. ,, 

Divers 

Arlareı et plantı Gr~ a gre 
Ustensile de cuisine et articles pr. malades 

" F abric. boites pr. ordures 
" F abric. carrosserie pr. tranıport de malade Publique 

Divers articles de peinture et peinture veni· Pli cach 
meuse: 20 lots 

Foyen de marcchalferrantavec access: 10 lots Grc a grc 
Materiel pr. cours de marechalferrant: 19 lots 
Bride: 4000 p · licou : 4000 p. 
Crin de cbevre: 24 t. 
Canevas: 3'WO m.-ruban pr. aangle: 8800 m. 
Clouı pr. neige! 500000 p· 

Provisi ons 

Paillt: 233 t. 
Haricots ııecı: 12 t · 
Viande de boeuf: 29 t . 
Riz: 18,4 t. 
Foin: 285,5 t · 
Farine: 270 t. 
Pois·chiche: 5 t. 
Haricots ıecs: 12 t. 
Riz: 5,5 t. 
F arine: 71,5 t. 

> 129 t. 
Paillc: 300 t. 
Pain: 12 t. 

Adjudications a. la surancherie 

Chambre a air pr. camion: 39 p.-pneux: 14 
p.·motocyclettes: 10 p. 

" • 

Grc a gre 

" 

Publique 
> 

> 

n 
Gre iı. gre 
Publique 

" 
> 

Gre a ıre 
" ,, 

Publique 

498 -
497 75 
125 -
960 -

7536 50 

815 -
259 -

3600 -
13200 -
~740 -

6000 -
1140 -

103 90 

Bidon vidcs d'huile: 5000 p. 
ux d' imaux 

Automo le F ord 
Dccom res de bitisse 

Gre a rre la p. O 25 

Publique 

füdenıı vides de benzine: 267 p. 
n 
,, 

75 -
70 -

Caution. 
proviıoire 

Lieu d' aCljudicatioo et du 
Cahier dea Cbarıeı Jourı Heureı 

,------------~~~ 

• 

de Construction-Car.tographie 

5358 50 Dir. Vakoufs Adana Anlt. et lıt. 20-1 t-39 15 -
50 59 Vil. Balıkesir 16-11-39 10 -

72 09 • 16-11-39 15 -

127 50 
" 16-11-39 15 -

93 31 
" 16 11 .39 15 -

13 24 Com. Perm. Mun • Iıt. 3-l 1-39 14 -

36 - Com. Perm. Mun. lıt . 3-11-39 14 -
5 70 

" " 3-11-39 14 -
6 75 » > 3-11-39 14 -

7:4 - Recteur lnst. Sup. Arric. Ank. 16-11-39 il -

4041 - Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 4-11-39 11 -

Com. Ach. Jnt. Tophane 8-11-39 15 -
,, 

" 7-11-39 13 30 

11 07 Com. Perm. Mun. lst. S-11-39 14 -

34 55 Com. Perm. Municip. fal. 3-11-39 14 -

Dir· P.T.T. Hatay 15 joura a partir du 24-10-39 

" " ,, " 

Com. Acb. Mil. Balıkesir 611-39 10 -

Com. Acb. lnt. Tophane 2-11-39 15 15 

37 35 Com. Perm. Municip. lst. 3-11-39 14 -
37 34 

" " 3·11-39 14 -
9 38 

" " 3-l 1-39 14 -
72 - Municip. lımir 17-11-39 16 -

515 24 Dir. Gen. ExpJ. Poıts Etat 15·11-39 15 --
62 - C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. (at. 9-11-39 14 -
20 - .. 9.11-39 15 -.. 

270 - Com. Ach. lnt. T opbane 9-11-39 13 30 
990 - ) '.» 8-11 ·39 13 30 
280 50 ) , 

7-tı-39 13 30 ,, 
" 9-11-39 14 30 

218 44 Com. Acb. Mil. Isparta 16-11-39 15 -
81 -

" ,, 16·11-39 16 -485 -
" 

) 9-11-39 15 30 
414 - > 9-11-39 10 30 .. 
966 94 

" 9-11-39 16 -" 2561 24 • , 8-11-39 16 -33 75 
" JI 8-11-39 il 30 

108 - ,, 8-11.39 10 45 " 119 63 > 8-11-39 10 30 ,, 
670 31 ,, 

" 1-11-39 14 30 
1451 25 

" " 1-11-39 15 30 
4'50 - ,, Mil. Nitde 7-11-39 16 -
85 50 Dir. Ecole Veterinaire 20 11-39 14 30 

8- Defterdarat Iıt. 6-11-39 14 -

1 88 C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Anfı:. 7-11-39 H-
C. A. Min. Def. Nat. Ank. 2-11-39 J1 -
Defterdarat Konya l-11-39 
Municip. Anlr.. 1-11-39 12 -
C. A. Comm. Gen. Protection For~ı 7-11·39 11 -

3 üncü ıahlf eden devam 

Çubuk kurfUnu (l.t. P. T. T. Müd.) No 1212 
Sabun (Ank. Lvz. SAK.) No 1212 
Un (i1parta Tümeni) No 1213 
Yol tesviyeıi (İzmir Beled.) No 1213 
Çifte han kaphca11 inıaatı (Nitde Nafıa MGd.) No 12 9 
R. Hiaar P. T. T. bina11 inş. (İst. P. T. T. Müd.) No Hll3 
Muğla hükumet konatı lnş. (Mutia Vil.) No 1214 
Devlet Orman çekeci imali (iat. Orman Müd) No 1215 
Dizel motörü (Erzincan Aık.) No 1216 
Bacalar yaptmlmaaı lİzmir Defterdarhfı) No 1216 
• Pırnal meşe çahıı {İzmir Orman ÇeYirıe Mild.) No 1216 ~ 
lıt. Maarif Dtltbaaıı iıterotipi pavyonu İnf. (Maarlf Mııtbı••' 

No 1217 
E:v intaah (Hatay Vil.). No 1218 
Kereste (İnhiaarlar U. Müd.) No 1218 
Muhtelif yemİf (Yükaek Müb. Mek.) No 1219 O 
Demir ve bakır tel palanga ipi (Yüksek Müh. Mek.) No 12-
Un, nCleyağ ve saman (İsparta Aık.) No 1210 
Trotunr intaatı (Malatya Tütün Fabrikaaı No 1221 
Pirinç (Gaziantep Aık) No l~J 
Takım dolabı (D. D. Y. Haydarpaşa) No 1222 
Karyola arkalıtı ( Toplıane Lvz.) No 1222 rı'J 
• Kasa ve kriatal camlı yazı~aoe (iıt. 3 üncü fcra Meıo·) f'.lo J 
Benzin, vakum ve valvalin ı lıt. Komut.) No 1224 t ~ı 
Motorin, makine yağı, benzin (Manisa Beled. Elektrik lıl• · 

No 1224 
Silindir yatı (Manisa Beled. Elektrik iılet. Reiıl.) No ızı4 
Bayrak (f.t. Komut.) No 1224 / __ __;....._ ___ ~ 

Memento des FournisseuV t 

Mercredi 1.11.939 

1 
feotrf Gant pr. etricr, couvarture, .. orle en erin, ceinture en 

(Corpı Armee E:akitehir) No 1222 
Foin (Com. Acb. Mil. Bornova) No 1223 
Chau11ureı pr· ecolien (lnt. Tophane) No 1223 
Poiı·chiche ,, ,, No 1223 
Manchea pr. pelle et piocbe (Mio. Def. Nat.) No 122.1 ızıl 
Fabricatioo voiture da aervice 1anitaire (Iot. Tophane) No 
Manche pr. braocard (Min. Def. Nat.) No 122.1 
Redar. bain (Commaod, Mil. bt,) No 1224 ~ 

Fil de ıuıpenıion (Dir. Gen. PTT. Ank.) No 1179 
Raiıin ııec (Div. Kıklareli) No 1207 
Besace double, uca pr. facteun (Dir. PTT. fit.) No 1209 
Fabrication ıangle en ficelle (Geodarmerie bt,) No 1209 l~ 
Poteauıt telcırafıques en boiı de 1apin (Cb. Fer Etat) N° 
Macaroniı, ble conca11e lPlace Forte Çanak.) No 1209 
Repar. bitiı1e PTT. Pendik (Dir. PTT. ı.t.) No 1210 (O 
Haricob ıecı, raiıin, poiı·chicbe (Div. Lüleburı z.) No 12 
Macarooiı (Place Forte Çanak.) No 1210 
Verre ıimili (Ecole logenieun lat.) No 1210 
Plomb en barre (Dir. PTT. lat.) No 1212 
Savon (lnt. Ank.) No 1212 
Farine (Div. Isparta) No 1213 rJ 
Trav. terra11emant route (Municip. lzmir) No 1213 f• 

Conatr. annexe aux bainı tbermaux de Çifte han (Dir. fr• 
Nitde) No 1213 • 

Conıtr. bitisse PTf. Rumelibi1ar (Dir. PTT. Iıt.) No 1213
14 ,, konak ıouvernemental Mutia (Vil. Muğla) No 12 

Fabrication marteau Foret Etat (Oir. Foret I.t.) No 1215 
Moteur Dieael (Com. Acb. Mil. Erzincan) No 1216 • ı 
Conıtr. cbemioee (Defterdarat lzmir) No 1216 . fıs' 

,, pavillon ıtcrcotypie a l'imprimerie Maarif (Dit· 
Maarif) No 1216 

Conatr. maiaon (Vil. Hatay) No 1218 
Boiı de cooatruction (Dir. Gen. Mono;>.) No 1218 
Div. fruitı fraiı (Ecole Inıenieurı lıt.) No 1219 ıızO 
Palanı en fil de fer et fil de cuivre (Dir. PIT. Iıt.) No 
Farine, paille, beurre (Com. Ach. Mil. )aparta) No 1220 
Conıtr. trottoir (Dir. Fab. Tabacı Malatya) No 1221 
Riz (Com. Ach. Mil. Guiantep) No 1221 
Armoire d'outillaıe (Cb, Fer Etat) No 122.? 
Support de lit (lnt. Tophane) No 1222 ızı' 
Benzine, vacoum et valvalino (Commaod. Mil. lit ) No ızı' 
Drapeaux ,, .. ,, No ı) 1 

Motorine, buile macbine, benzine (Exploit. Electr. Mani• f'JD 
Huilo pr. cyUndre • " "_/ 

ıtfl 
ıt (j 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü : İsf!1ıl \ 

Ba11ldıiı yeri : Akın Basımevi, lttanbul 


