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Galatu, Perşembe Pazarı 

umum Tü ~cari arın ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 
D 

~~NAKASALAR 
~-Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

ç,llaldrale Müıtabkem Mevki Satınalma Komisyonundan : 

~ ~ ç.ll•lcltale Müatabkem Mevki bölıeainde bet pavyon, üç. tavlı: 
a~ar kapalı zarfla eluiltmeye konmuşıur. Ekıiltme ve ıbaleaı 
\l t Per,enıbe ıünü ıaat 11 de Çanakkalede Müstahkem Mev· 
l1 "'t11a.ı K b d l' 187. 740 lirn ~r illa o. da yapılacaktır. Muhammen e e 1 _ 

~· Qlhır. İlk teminatı 10.638 liradır. İeteklilerin diplomalı m~· 
~ -~ VtJa mimar olmaları, olmadıkları takdirde ayni evsafı baız 
L 11teba . d . • 1 k İf bacımda bu· "''d1a, 1111 ınıaatıo aonun• kadar aımı o ara • ~ . 
~l ·~•lctarı n"terlikten musaddak bir taahhüt kağıdı ıle temıo 
l •rı . · t · · · muvaff a· 1111)•tle "• aaıari bir partide 100 bin hrahk ıoıaa ıtını . 
•·"1~ .1•Pnııt olduklarına deir reami bir makamın tudikin.i havı 
-'-•iki •brazı ve ~490 aayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindekı yazılı 

8 ko. na ibraz etmeleri li:ıumdır. d 
~~~~ 11• ait keıif, proje fenni ve ~usuıi şa.rtoame Çanakka e 
tlllıı.ı l •11ı Mevki Satınalma Ko. na lıtanb•I, lzmir ve A'!kara. le· 
'-~lif llllrliti Satınal1Da Komiıyonlarıoda ıarebilirler. lsteklıler 
~'-d 111'ictubtarını ihale saatinden bir ıaat evveline kadar Çana~· 
"-et. e 'tGıtabkem Mevki Satıoalma Komiıyonuna makbuz mukabı-

•e'llltle · rı. 

Edirne Meriç Su İşleri Şabe Mühendisliğinden : 
~ tlcıileıneye konulan iı Edirnenin Tatarköy civarında 
~ t~'oey çiftliği Meriç nehri sol sahilinde çit ve demetler: 
~ PıI.cak sahil tahkim ve müdafaasına aid olup bedelı 

F. 68.19 lira 37 kuruıtur. . .. .. 
\ td~ıltrne 15.9.939 tarihine müsadıf c~m~w ~unu saat 1 1 
~ , ır~ede Meriç su iıleri şube mühendıshg~nde toplana
tıt. lcaııtaae komisyonunca açık eksiltme usulıle yapılacak· 

'-t, ~lttliler bu ite aid eksiltme şartnamesi, Amukav~lena· 
~e,'Y•ll?ırlık iıleri genel ıartnamesi .husuıı . fe~~ıı şa~t
~d 'alııdi fiat cetveli ve projeleri Merıç şubesı muhendıs· 

'F.' ?edeJsiz görebilirler. . 
~laL~ıltaıeye girebilmak için isteklileri~ . 511,45 lıralık 
"--qt teminat vermesi ve eksiltme tarıl:iınden en az 8 
''- ' 1'"•1 Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mah-
'' k . "d T" •'t () ~ ları ehliyet vesikasını ve 939 senesıne aı ıca-
dtıı veıikaaını ibraz etmeleri mecburidir. 

l' İçel Sıtma .Mücadele Riyasetinden : 

~le .arsus kara buçak Sıtma mücadele kanalının muhtelif 
iti 'çl'illde 992 lira 40 kuruş bedel keşifli üç köprünün yapılma 

t~ ~ksiltaıeye konulmuştur. 'S •ıltaıe 13.9.939 gününe rastlayan çarşamba günü aaat 
~ itı lh:na mücadele riyaseti dairesinde yapılacaktır. Köprül~· 
'-t ,:•sı~a talip olanların yüzde yedi buçuk muva~~at temı· 
~l ~ Çeaı~~ bu iei yapabileceklerine dair ~esika ve fıcaret o. 
l~,._.~ıdı.le birlikte muayyeo zamanda mezkur mahalde bu· 

1 ılao olunur. 

ll Ankara Valiliğinden : 

~·-d, tdeli keefi 1585 lira 58 kuruştan ibaret bulunan hipod· 
~ fe;~~ılın demir tribünlerin ön ve arka sahasına çak~l ~~ 

'llinctelı .•ıi 7.?.939 perşembe günü saat 15 d.e Daimi. Encu· 
~'11 thaleaı yapılmak üzere puarlık suretıyle eksıltmeye 

ı::•tur. Muvakkat teminatı 118 lira 82 kuruştur. 
•e~'a kliler teminat mektubu veya makbuzu Ticaret Oda~ı 
>., •e1·

1
L'e Nafıa Müdürlüğünden bu i11e ait olmak üzere ehh-

' 
11lal oı E ·· ~ le &tl •rile. birlikte ıözü geçen gün ve saat.le Dai~~ ncu-

-~lrlu ~elerı buna ait kttif ve şartnameyı hergun Nafıa 
, Quode görebilecekleri. 

~l':lal~ Bedeli keeti 1996 lira 76 kuru~tan ibaret bnlunan h~
~ l'\~lıık'. Yeni yapılan demir tribünlerin yan tarafına ~errnır 
,_ '-l fi: 1~1aatı ııi 7.9.939 perşembe günü ıaat 15 te ~ılayet 

lco.ı,rcullleoinde ihalesi yapılmak üzere pazarlıkla eksıltme· 
~ lttıı llltaıtur. 
,. '-t ._ •:kkat teminatı 149 lira 76 kuruştur. isteklilerin te· 
~ .oı-.,~ l~bu veya makbuzu Ticaret Odası vesikası ve bu iş~ 
ıııı._'in, ~· Uzere Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesı· 
~ı. •rlikt · D · • E ·· ne gel· ıı_ •ti b e &Oıü geçen gön ve saatte aımı ncume ... 
~ ~ Utıa • N f M'"d" r ğun • ~'•bu ı1t keeit ve sartnameyi her ttün a ıa u ur u · 

ecelderi. 

Kars Vilayeti Ardahan Kazası Malmüdürlüğünden: 

Ardahan kasabasında yapılacak 49747 lira 80 kuruş 
keıif bedelli bükuroet konağı inşaatı kapalı zarf usulile 
ve on bin lirası bu yıl, baki~resi 940 mali yıhnda ödenmek 
şartile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminatı 37.:ıl liradır. 

İsteklilerin ihale gününden asgari 8 gün evvel Kars 
vilayetine yaptığı işler ve bonservislerile müracaat ederek 
veıika veren komisyondan alacnğı ehliyet vesikasile 939 yı· 
h ticaret odası vesikasını ibraz etmeleri. 

İhale 1S.9.3Y taırihine müsadif cuma günü saat 16 da 
Ardahan malmüdürlüğünde müteşekkil komisyonca yapıla· 
caktır. 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş : 
Ziraat vekaleti binası kalörifer santralına konacak o· 

tomatik pis su tulumbası, hömürlüğün tevsii ve panjör, 
yağh boya badana ve tamirata ile pergola alma yapılacak 
depo vesair tadilat işleridir. 

Keşif bedeli 2601 lira 69 kuruştur. 
Eksiltme 15.9.39 cuma günü saat ~5 de nafıa vekaleti 

yapı ve imar işleri eksiltme komisysnu odasında pazarlık 
suretiyle yapdacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 1 kuruş 
bedel mukabilinde yapı ve imar işlerin reisliğinden alına

bilir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 195 lira 13 ku-

ruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

Ankara Defterdarlığından: 

Keşif bedeli 5973 lira 79 kuruştan ibaret olan maliye 
vekaleti ve defterdarlık binaları bahçesine yapılacak olan 
iki adet kömür deposu inşası işinin 2:>.8.39 tarihinde yapı· 
lan açık eksiltmesi sonunda istekliler tarafından teklif edi
len fiyat hadde layık görülmemiş olduğundan eksiltmenin 
10 gün müddetle uzatılmasına karar v~rllmiştir. 

İsteklilerin 448 lira muvakkat teminat makbuzu mu· 
kabilinde ve ehliyet vesikalarile birlikte 4.9.39 tarihinde sa· 
at 15 de defterdarlıkta toplanacak komisyona müracaatları. 

J .. :±152 

Haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 
Edirne Vilayetinden : 

Edirne Memleket hastahanesinin 1939 ydı ihtiyacı olan 
ı 138 lira 13 kuruş kıymetindeki 94 kalem muhtelif cius ilaç 
pazarlık suretile alınacaktır. 

Tnşradaki isteklilerin şartname ve ilaç listelerini görmek 
üzere İstanbul Sıhhat ve l. M. Müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak 
etmek için de % 7,5 teminat makbuzlarile 9.9.939 cumartesi 
günü saat 12 de Edirne VilAyeti Daimi encümenine müracaat

ları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Edirne Vilayetinden : 

Keşan Hastahanesinin 2019 lira 83 kuruş muhammen kıy· 
metin 61 kalem melbusat ve tesisatı açık eksiltme suretile satın 
alınac ktır. 

isteklilerin şartname ve listeleri görmek ve açık eksilt
meye iştirak etmek üzere % 7,5 teminat makbuzlarile 6.9.939 
çarşamba günü saat 15 le Villlyet Daimi Encümenine müra
caatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
10620 adet yün fanile alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt

mesi 18.9.39 pazartesi günü saat 15,30 da İstanbul Topha· 
nede levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 20178 lira, ilk teminatı 1513 lira 35 ku· 
ruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. 

• 14500 adet frenk gömleği alınacaktır. Kapalı zarf-
* * 1 la eksiltmesi 18.9.39 pazartesi günü saat 14,30 da st. Top• 

hanede levazım imirtiği satınalma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 30450 lira, ilk teminatı 2283 lira 75 ku
ruıtur. Şartname ve nümuoeıi komisyonda görlllür. 

• • * 44,300 çift yün çorap alınacaktır. Kapah zarfla ek· 
siltmesi 18.9.939 pazartesi günü ıaat 15 te lııtanbul Tophanede 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 19935 lira, ilk teminatı 1495 lira 12 kuruıtur. 
Şartname ve nümunesi Komisyonda görülür. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 470 kuruı olan 100 
bin çif kundura kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 

İhalesi 18.9.39 Pazartesi günü saat 15 dedir. 
İlk teminat 22,550 liradır. 
Evs11f ve şartnamesi 23 lira 50 kuruşa Ankarada M. M. 

V. satınalma Ko~isyonundan alınır. 

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

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Komutanlığa bağlı birlikler için oerait ve evsafı dahilin· 
de ahlı üstlü çıft erat karyolası satıe alınacaktır. Açık eksilt· 
me ile ihalesi 18.9.939 pazartesi günü saat 1 l de yapılacaktır. 
İlk teminatı 375 liradır. Şartnamesi her gün Komiıyonda gö• 
rülebilir. 

Ankara Belediyesinden : 

Fen Müdürlii~ü odası için alınacak oda tıkımı 15 gin 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 550 liradır. 
Muvakkat teminat 41,25 Iİt'adır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Encümen ka· 

lemine ve isteklilerin de 15.9.939 cuma günü saat 10,30 da 
Belediye Encümenine müracaatları. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Haydarpaşa Hastanesi için lüzumu olan 450 ton kok kö
mürü satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 20.9.939 çarıamba 
günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 7875 lira
dır. ilk teminatı 591 liradır. Şartnamesi bugün Komisyonda 
görülebilir. 

• • • Gümü§suyu hastanesi için lüzumu olan 345 ton kok 
kömürü satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihaleıi 18.9.939 pazarte· 
si günü saat 10 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 6265 li· 
radır. İlk teminatı 470 liradır. Şartnamesi hergün Komiıyonda 
görülebilir. 

• * • 33 tümen birlikleri için 799000 kilo odun satan ah· 
nacaktır. Kapah zarfta ihalesi 18.9.939 pazartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti 8789 liradır. ilk temi· 
natı 660 liradır. Şartnamesi her gün Komisyonda görül.:bilir. 

• • • Komutanlık birlikleri için 2000 kilo gazyağı 11tın ah· 
nacaktır. Pazarlıkla 5.9.939 salı gönü saat 10 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 350 liradır. İlk teminata 27 liradır. Şartna· 
mesi hergün Komisyonda görülebilir. 

Adana Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Adanadaki birliklerin ihtiyacı i~in 150,000 kilo ıömikok 

maden kömürü açık eksiltme ile 18.9.939 pazartesi günü ıaat 
IO da ihalesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 4950 lira ilk temi
natı 371 lira 15 kuruştur. Eksiltme Adanada Til01en Satınal
Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin şartnamesini Ankara, 
İstanbul Levazın amirlikleri ve Kayseri Kor ve Adanada Tü
men Satınalma Komisyonlarında hergün görülebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. İdareıinden : 
Muhammen bedeli 75000 lira olan 1500 ton linyit k6· 

mürü 15.9.939 cuma günü saat 15 te kapalı zarf uaulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5000 liralık muvakkat te· 
minatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni 
gün saat 14 e kdar Komisyon reisliğine vermel2ri lhımdır. 

Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Haydarpafa vez• 
nelerinde satılmaktadır. 

••• 
Odun ahnacaktır. Bak: Çaaakkale Jandarma Alayı S. A. K • 

llinlarına. 



2 Münakua G ... ete.I 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeter Listesi 
Cinıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri G4n Saat 

A) Münakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Köprü inş. 
Göçmen evleri inı.: 121 çift (temd.) 
Meteoroloji istasyon binası inş. " 
Kulübe tamiri 
Üıküdar kaymak~mlık binası tamiri 
Ardahan hiikümet konatı inşaıı 
Hipodromda yap. demir tribünlerin yan 

tarafına demir korkuluk ioş. 
Hipodromda yeni yap. demir tribünlerin 

ön ve arka aahasına çakıl ve kum ferşi 
iki kömür deposu inş. (temd.) 
Ziraat Vek. binasında ıu tulumbaıı konul

maııi, kömürlüğün tevsii yatlı boya 
badana ve tamiratı ve depo tadilatı 

(tart. 7 krı.) 

nç. ekı. 
Paı. 

" 
" ,, 

Kapalı z. 
Paz. 

,, 

aç. eks. 

992 40 

112 62 
351 21 

49747 80 
1996 76 

1585 58 

5973 79 
~601 69 

8 45 
26 3~ 

3732 -
149 76 

118 92 

448-
195 13 

lçel Sıtma Mücadele RiyaaeU 
Kayseri iıkln Müd. 

" Nafıa n 

lıt. Beled. 

" " Ardahan Malmüd. 
Ankara Valiliği 

,, " 

Ank. Defterdarlığı 
Nafıa Vekaleti Ank. 

13-9-39 10 -
5..S-39 itib. 1 ay 

21-9-39 
4-9-39 14 -
4-9-39 14 -

15-9-39 16 -
7.9.39 15 -

7.9.39 15 -

4.9.39 15 -
15-9-39 15 -

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt, Hastane Lvz. 

Muhtelif cins ilaç: 94 kalem Paı. 1138 13 Edirne 'Vilayeti İst. Sıhhat Mfid. 9.9 39 12 -

Elektrlk·Havagazı-Kalorlter \tesisat ve malzeme•I) 

Elektrik teıisatı 
Sariyer kaymakamlık binuı elektrik teai· 

aatının tamiri 
Gureba bastaneıinde kalorifer kazanları· 

nan tebdili 

Paz. 

" 
aç. ekı. 

65 09 
384 47 

4545 -

Mensucat, Elblstı, Kundura, Çama9ır v.s. 

Melbaaat: 61 kalem aç. eks. 2019 83 
Yün fanile: 10620 ad. Kapalı z, 20178 -
Frenk gömleği: 14500 ad. ,, 30450 -
Yün çorap: 44300 çift " 19935 -

Mobilya bUro ev eşyası, Mufamba -Hah v.s. 

Altlı üıtlü çift erat karyolası aç. eks. 

Nakllyat Bo!~ltma - Yükletme 

Poıta nakliyab (temd.) 
Tuz " 150 t. 
Kamyon kiralanması 
Kömür tahmil, tahliye ve aktarma işleri 

aç. eks. 
Paı. 
Kapalı z. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

360 -
60000 -

Linyet kömürü: 15000 t. (fart. 375 kr.) 
Kok kömürü: 450 t. 

" ,, 345 t. 
Odun: 79,9 t. 

Kapalı 

" 
" 
• 

Paz. 

a. 75000 -
787'J -
6265 -
8789 -

Gaz yatı: 2 t. 
Krible maden kömür: 85 t. (temd) 
Benzin yatı v .ı. 
Kömür: 103 t. 
Mangal kömürü ve kesilmiş gürgen odunu 

" » " meıe odunu 
Sömikok: 150 t. (taıhib) 

Gaz yatı: 8 t. • odun: 60 t. 

Müteferrik 

Havagaı;ı fabrikaaında tesis edilecek ayar 
iıtuyoııu ali t, malzeme ye teferruab 

" 
aç. eks. 
Paz. 

" aç. eki. 
Paı. 

San aabunlu köıele: 32 k.·keten aaraç ma· aç. elr.s, 
kara: 1 k. 

Kumlu çakıl Paz, 
Kum: 70 m 3 ,, 
Çakıl: 10 m 3 " 
Sigara paket makineıi: 1 ad. Kapalı z. 
Tuz çuuh 100 hk: 600000 ad. (şart. 1440 k.) " 

• 50 lık: 200000 ad. ,, 290 kr.) ,, 
Dilz beyaz kana,·içe: 100000 m. ,, 
Cibali Te kutu fabrikası aıçılıtı 
Kamyonet: 1 ad. 
Çubuk kurşun: 1 t. Paz, 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Ekmek: 4,5 t. • koyun eti: 1 t. 
Koyun eti: 5 t. • kesme ıeker: 1,5 t.-yu· 

murta: 12000 ad.-ıüt: 800 k. • yoğurt : 
3 t. 

Yulaf: 90 t. 
Saman: 372 t. (temd.) 
K. ot: 951 t. (temd.) 

n 455 t. (temd.) 
,, 88 t. (temd.) 

Muhtelif erzak: 23 kalem (temd.) 
Sabun: 18,3 t. 
Bulgur: 47250 k. 
Sadeyatı: 500 k.-pirinç unu: 150 k. • pa· 

tatea: 2 t. • k. üzüm: 250 k. • toz te
ker: a t •• ekmek: 6 t •• taze sebze ve 
domates: l, 7 t. (temd.) 

Sabun: 1,5 t. 
Koyun eti: 50 t. 
K. üzüm: 2 t. 
Arpa: 4,3 t.·kış yulafı: 19,3 t.-k. ot: 28 t.

aaman: 3,5 1. 
Ekmek: 83 t. 

,, 92080 k. 
Koyun eti: 17,5 t. 

" # 16 t. 
Sadeyat: 14947 k. 

Paz. 
ac. ekı. 

" Paz. 

" 
" aç. ekı, 

" Kapalı z. 

" 

aç. ekı. 
Kapab z. 
Paz, 
aç. ekı. 

Kapah ı:. 
,, 
,, 

" 
" 

350 -
t. 21 -

t. il -
188-
84 -

4950 -

2800 -

10 -

137 20 
210 -
30 -

10000 -
288000 -
58000 -

• 15400 -

2620 -
k. o 32 

1450 -
2575 -

4500 -
7440 -

28530 -
13650 -
2640 -

5673 -
5433 75 

555 --
14000 -

1890 50 

8300 -
9208 -
6825 -

6240 -
14648 06 

4 89 
28 84 

İst. Belediyesi 

" . 4-9-39 14 -
4-9·39 14 -

340 89 iıt. Vakıflar Direk. 18-9·39 15 -

1513 35 
2283 75 
1495 12 

375 -

1!3 -
12 -

4250 -

5000 -
591 -
470 -
660 -

27 -
133 85 

14 10 
6 30 

371 15 

210 -

8-

10 29 
15 75 
2 25 

750 -
21600 -
4350 -
1155 -
300 -
196 50 
24-

Edirne Vilayeti 
Tophane Lvz. SAK. 

,, ,, 
,, 

" 

ist. Komut. S-'K. Fındıklı 

Edirne P. T. T. Müd. 
Sivas inhisarlar Başmüd. 
iıt. Belediyeıi 
Denizyolları İşletme U. Müd. 

6-9-39 15 -
18·9-39 15 30 
18-9-39 14 30 
18-9-39 15 -

18-9-39 11 -

8-9-39 13 -
S-9-39 14 -
4.9.39 14 -

18-9-39 15 -

D.D.Y. Ank. ve Haydarpaşa (taabib) 15-9-39 15 -
lst. Komut. SAK. Fındıklı 20-9-39 15 -

" 
" " ,, ,, 

Niğde Nafıa Müd. 
Kayseri Vilayeti 
Edirne " 
İıt Belediyeai 

" ,, 
Adana Tümen SAK. 

• 
• 
" 

Kırklareli Aık. SAK. 

İamir Beled. 

İıt. Komut. SAK Fındıklı 

,, Belediyeıi 

,, ,, 

" " inhisarlar U. Müd. 

" n 

" ,, 
,, " 
" ,, . . 

Adliye Vek. lıt. Tıp Adlı itleri 
İıt. P.T.T. Müd. 

18.9-39 10 -
18-9-39 15 -
5.g.39 ıo -

25-8-39 ilib. l ay 
13-9-39 
11·9·39 15 -
4-9-39 14 -
4-9-39 14 -

18-9-39 10 -
4-9-39 11 -

8-9-39 Hl -

18-9-39 15 30 

4-9-39 14 -
4 9-39 14 -
4-9-39 14 -

17-10.39 14 -
20-9-39 11 -
20 9-39 15 -
20·9-39 16 -
16-9-39 ı 1 -
6-9-39 15 -
6-g.39 15 30 

108 75 Sivaı Emrazi Zübreviye Hast. 12-8-39 itib. 1 ay 
,, Erkek Öğretmen Okulu Direk. 5.9.39 14 -

337 50 
558 -

2140 -
1<Yl4 -
178 -

425 48 
407 54 

,, U:ıunyayla Aygır Depoıu Müd. 
fıt. Komut SAK. Fındıklı . " 

,, " 
,, " 

Niğ'de Vil. 
fzmir Lvz. SAK. 

" " Kayseri Vil. 

41 63 Kayıeri Aık. SAK. 
10$0 -

622 50 
690 60 
511 88 
468 -

1098 61 

" 
,, 

" . 
Edirnde Vilayeti 

İzmir Liıe ve Orta Okullan SAK. 

" ,, ,, 
,, 

" • 
" • " 
" " 

11-9-39 
5 9.39 

1 J.9.39 
5.9.39 
7.9.39 
4-9-39 

15-9-39 
15-9·39 
7-9-39 

14 -
14 -
15 30 
14 30 
il -
15 -
16 -
16 -

15.9.39 15 -
13.9-39 16 -
28-9-39 
11-9-39 15 -

15-9-39 14 -
15-9-39 15 -
15-9-39 15 -
15.9.39 15 -
15-9-39 15 -

i tanbul Belediyesind•~ 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 

8 45 
4 89 

26 34 
10 29 
6 30 

14 tO 

28 84 

15 75 

2 25 

12 -

2 12 

112 62 Göztepe su Memurlutu kulübeıioİO ı 
65 09 Beyazıt Belediye daireıi ıiail d>d" 

351 21 
137 20 
84 -

. lektrik teai1atının yapılması. ~ 
Üsküdar Kaymakamlık bioaııoıD 

111 
Takıim bahçeai için alınacak kuıO 
Üıkildar ıüt ve mektep çocukları ati 

ıeri için alınacak manıal k61' 
kesilmiş meşe odunu. 

188 - Edirnekapu Sıhhat Merkezi içiD arf 
mangal kömürü ve keıilmif 1 
dunu. ~ 

384 47 Sarıyer Kaymakamlık bioaıı elek 
satının tamiri. . ,~ 

210 - Feriköy mezarhtı ihata dıvarı ıot' 
alınacak 70 metre mikabı klio&• ~ 

30 - Feri köy mezarlığ'ı ihata dıvarı iof' 
alınacak 10 metre mikabı çakıl. ,1 

160 - Tamiratı mütemadi ameleıi tarafa 
pılııcak Yeşilköy İıtaayoo ~· ~ 
caddeleri katranlanma itinde . 

·y•"' mak üzere 10 kamyon yeyrnı 
28 25 Levazım anbanada mevcut köbo• 

·~~· ~ Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yuk 
zılı işler ayrı ayrı pazarlığa koaulmuıtur. İhale 4.9.93' 
tesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır: 
meler Zabıt v · Muamelat Müdürlütü kaleminde ı0 1, 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ib• 
muayyen ıaatta Dı.imi Encümende bulunmaları. 

Müteferrik 

İzmir Belediyesinden: 

Belediye Havagan fabrikasında tesis edilecek sY'' 
yonu alat, malz·~me ve teferrüatının satm alınması bBI~ 
likteki ~artnamesi veçhile 8 9.939 cuma günü ıaat t6 
tılrnı~tır. Muhammen bedeli 2800 liradır. iştirak 
21 O liralık teminatını öğleden sonra kapalı but uomali111~ 
öğleden evvel io bankasına yntırarak makbuzu ite e 
gelirler. 

fstanbul Komutanlığı Saunalma Komisyonund•11 :f 
Şerait ve evsafı dahilinde 32 kilo sarı sabunlı.ı ~~) 

bir kilo ket~n saraç makarası satın ahnacaktır. Açık ~pi 
ile ihalesi 18.9.939 cuma günü saat 15,80 da yapıJaa• 

11 
hammen kıymeti 10 lirudır. ltk Lıninatı 8 liradır. Ş• 
hergün Komisyonda görülebilir. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

Mütealıhtin taahüdünü yapmaması hesabile zarar• 
hesabına olmak üzere 1000 kilo çubuk kurıun alıll1 1 ~ 

konulmuştur. Pazarlık 6.9.939 çarşamba saat 15,30 d• 1 
t.:1ue binası birinci katta P. T. T. müdüılük odaııod•~,I 
oık alım satım Komisyonunda yapılacaktır. Beher iti 
muhammen bedeli 32 kuruş, muvakkat teminat 241 ,,,~ 
liblerin pazarlık ve fenni ~artnamesini görmek ve ~ 
teminatlarını yatırmak üzere ~alı~ma günlerinde Jlle• ı 
dürlü k idari kalem levazım k ısmına, pazarlık gün 91e °'j 
de muvakkat teminat ınakbuzile birlikte Komisyou• 
leri. 

• * • -
Saç tekne ve motör alınacaktır. Bak : İnbiaıırlar v.-ı' 

iliolarnı a. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
Kırklareli Aıkeri Satınalma Komiıyonuod•11 :lf 

Kırklareli Hediyeköy için 900 sade ratı, 1800 b~, 
pirinç, 1000 nohut, 2500 faııulye, 600 ıoğan, 700 mak• I~ 
üıüm, 100 toz şeker, 3 çay, 50 ıabun, 1500 mercimelıı ,J 
tuzu, 9000 yulaf, 6000 k. ot, 30 hayvan tuzu, 4QOOo 
gaz yatı. 'J!fl. 

Kırklareli Düzorman köyü için 1200 nde yağı, 
2000 pirinç, 1500 nohut, 3000 fuulye, 700 aoğan, ızoOıl'_;j 
250 k. üzüm, 100 toz ıeker, 3 çay, 40 sabun, 2000 ,
yemek tuzu, 18000 yulaf, 13000 k. ot, 60 hayvan tuzu, 
6000 kilo gaz yısğı. b~ 

Kırklareli Saıala lcöyü için 1400 aade yağı, 3500 

Yatak, 



ıl 
1 ' 

b 

-

e 

--- ------------ -· - -----·--------- --~----,_..__....~ - ------.-....-~ 

1 Eyl<il ~ MOnakasa Gn:eteŞ,i 

~it: 131 t.·putoriıe ıüt: 30 t -yoğurt: 625 k. Kapalı ır: . 19365 - 1452 38 İst. Belediyesi 18·9-39 15 -
y •ğlıç eti: 92,5 t. 42550 - 3191 25 " 

,, 18-9-39 15 -,, 
Tophane Lvı. SAK. 19 9-39 15 -ıılaf: 408 t. 20808 - 1560 60 

I<. ot: 25 t " 7-9-39 14 -aç. eks. Ank. Valiliki 
Ek • 21525 - 1614 37 Silifke Jandarma Okul11 SAK. 15-9 -39 JO -lJ lllek: 210 t. (temd.) 

11: 135 t Kapalı z. 135000 - 16200 - Isparta Tümen SAK. 20-9-39 16 -
slde • 

Paz. 30140 - 2825 69 Konya Ask. 5-9-39 il -1( Y•t: 27,4 t. (temd.) " 
lJ 0Ytın eti: 48 t. ,, 15840 - 1485 -

" " " 
6-9-39 14 30 .. 

ıı: 250 t. (şart. 181 kr.) Kapah z, 36250 - 2718 - Erzincan,, " 
15-9-39 16 -

p~. 275 t. ,, 186 kr.) 37125 - 2784 38 ,, ,, 15-9-39 i l -,, 
Diyarbakır Lvz. 20-9-39 il -•tınç: 9,6 t. 19200 - 1440 - " lJıa: 300 " Çorum Ask. SAk. 19-9 39 31500 - 2363 - 14 -s t. " 'kır eti: 84 t. 15960 - 1197 -

" .. 19-9-39 15 -
l111: 1025 " Balıkesir Kor, Ank. ve İıt.Lvz. Amir. 9956 25 18-9-39 17-J\ t. " S · fasıılya: 151,5 t. 18937 50 1420 32 İzmir Lvı. SAK. 16-9-39 12 -,, 
ldtyat, bulgur, pirinç, nohut, fasulye, Paz. Kırklareli ASK. SAK. 4-9-39 H -

tnakarna, k. üzüm, ıeker; çay, sabun, 
tııı:, yulaf ve k. ot 

----! Müzayedeler 

Prftşe odunu: 14266 kental aç. art. Kırklareli Orman Bölge Şefliği 6-9-39 16 -
il köo.ıürü: 1503 keatal 46- 5-9-39 16 -• " n ,, kapak: 4667 ad. 42 - 4-9-39 16 -,, 

" ,, 
Ç" kuru odun: 84700 kental " 

157 - n ,, 4 939 15 -
•ı:n toınruğu: 732 ad. ,, 13 35 Dursunbey Alaçam Devlet Orman 9.9.39 il -

1<6b 
İşletmesi Revir Amirliği 

tıe eşya Paz. 28 25 2 12 İıt. Beled. 4.9.39 14 -

~ = 
l>İrirı 1 300 G ç, 500 nohut, 2500 fasulye, 700 ıotan, 1500 makeroa, k. 
t lUırı, ltO toz şeker, 3 çay, 40 tabun, 2000 mercimek, 750 yemek 
,.uı.ıı, 25000 yulaf, 2G000 k. ot, 120 hayvan tuzu, 60000 odun, 1200 
•lt 

Cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltmenin 
adet lira krş lira krş. şekli saatı 

- ------------------
Yağıdır. 

S Yukarıda cinı ve miktarları göıferileo mevaddı iaşenin tümen 
~ •lıtıalaıa Komiıyoounca 4.9.939 pazartesi ıünü ıaat 11 den 17 • 
ı ':•r Pazarlıkla alınacaktır. iıteklilorin teminatlarile birlıkte Yi-
t e TUmea Satınalma Komisyonuna müraceatları. 

• • • 
.\l Ekınelclik un ye aadeyatı ahaacaktır. Bak : Çanakkale Jandr. 
~AK iliolarına. 

Parlayıcı ve patla-
yıcı maddelerin nak- . 
linde kullanılacak 
saç tekne 
Yukarda yazılı tek
neye konacak mo· 
tör 

16142 64 1233 19 paL 14 

17957 50 1346 81 kap. z. 15 

Selgrat Devlet Orman İşletmesi ÖğretmP 
Revir Amirliğinden : 

1 - Şartname plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve 
patlay ı cı maddelerin naklinde kullanılacak 1 adet saç tekne 
7.VIll.939 tarihinde ihale olunamadığından yeniden pazar

hin 1- Belgrat Ormaoıoın Zarphane 1 deresi mevkiinde "12. on iki ltkla ve bu tekneye konacak motörde 24. Vlll.939 tarihinde 
~11 l<~hvehane dereıi mevkiinde "-7,, yedi bib ki ceman "19,, on do- ihale olunamadığmdan yeniden kapalı zarf usulile eksiltme
Od t bın kental Ormanın muhtelif yerlerinde iıtif edilmiş yakacak 

1 

ye konmuştur. 
~ .. ~~::. ormandan Babçeköyüne nakliyesi açık eksiltmeye kon- . il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek-

oııd 2- Ekıiltme 4.9.939 tarihine müsadif Pazartesi günü ıaat 10 siltme şekil ve .saatleri hizalarında göst~ril~iş.!ir. 
"-L 8 Büyü.kdere Bahçeköyü Orman Fakülteai binasındaki Revir 111 - Eksıltme 18.IX.939 pazartesı gunu Kabataşda 

ıı:ı Sabnı Komiıyonu tarafındao yapılacaktır. Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya-
aıı . ~- Odunların beher kentalı içio mubr&mmen nakliye fiatı "12" pılacaktır. 

•lu lr. k · " 17 l - t . b" 1. R 'ir •e uruf olup muvak at temınat " yuz ye mış ır ıra e- iV - Şartname, plan ve keşifnameler (82) ve (89) 
tneıine yatırılacaktır. k k b"l' d A k ı· · B -d- }"'kl ·ı İ 4 ş . d 1 b 1 d ,,. h 11. - k . . uruş mu a ı m e n ara, zmır aşmu ur u erı e stan· lau - artnameyı ve o un arın u un u5 a ma a ı gorme ıçın . . . . 

tt~ &ünlerinden maada ber gün Revir İdaresine, ekıiltmeye iştirak bulda Levazım __ ve Mu~ayaat . .Şube~ı veznesınd~n . a~nabılı~. 
oı tir. için de belli gün ve uatte Komiıyona müracaatlan ilan V - Motor eksıltmesıne gırecekler muhürlu teklıf 

11 '11r. (6396)° 2-2 mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası mak-

Çanakkale Jandarma Bırinci Alayı 
Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Cioıi 

Kilo 

~-
Tutarı 

lira kr. 
Muvak. te. İbale İhale 

lira kr. gün Ü ıaab tekli 

---- --- --- ---

buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve 
diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 teminat akçelerile bir
likte yukarda adı geçen Komisyona vermeleri ilan olunur. 

\6765) 1-4 

• • • ()d~•klik un 705.000 86.362 50 6477 19 22.9.939 15 kapalı 
sld n ı .oso.ooo 10.000 - 195 - ,, ,, İşin nevi 

eyakı 24.000 24.000 - 1800 - ,, n 
Eksiltme günü saatı 

•o11 
1 - Çanakkalede J. Birinci alayıoın 1.9.939 gününden 31 8.940 ----- - -

tr~~na kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarıda Y.uıh (3) kalem Cibali fabrikası aşçıhğı 16.IX.939 11 
t~ıl~n hizalarında gösterilen günde Çanak~alede J. lkioc~ tabu~ ka· Kutu ,, ,, ,, 12 
l>ıl, ,~nda teıekkül eden Satmalma Komııyonunda ekaıltmesı ya- 1 - İdaremizin Cıbali fabrikası memur ve amele lokan· 
-~ d 2 tası kutu fabrikası aşçılığı yeni en eksiltmeye konmuştur. 

l\oQıla - Te.ııinat ve teklif mektuplara ihale günü aaat <14) de kadar il - Eksiltme Kabataşda Levazım ve Mubayast Şu· 
a'ona. teılim edilmiı bulunacaktır. besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

htlir, - Şutnameler paruız olarak Komlıyondao tedarik edile-
111 - Şartname ve yemek fiat listeleri her gün sözü 

tıt, 4 - İç ve dıt zarflara ıahibi tarafından temhir edilmiş olacak- geçen Şubeden parasız ahnnbilir. 
(6602) 1-4 iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 

11,~lliıiiiiiiiiiiiiiiiiijiii~jijmiıllliıl~frlllii"'~ij- saatlerde 300 liralık depozitolarile b;rliktc mezkur Komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (6869) 1-4 

1 •• 

Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltmenin Cinıi Miktarı Mub. be. % 7,5 te. Eksiltme şekli 

~~g. _ ~--lira krı. ıekli saatı ___ _ade~-·li~--~i~ krı. _:i\oü ·---~atı 

l\.\f~a tahtası 30.000 450 67 50 paz. 14 Madeni çerçeve 4000 .~20 24 - 8.IX.939 aç. eks 14 
biit kapak taht. 25 000 750 112 25 ,, 15 28 m/m matbua 250 sif 630 47 2512.IX.939 ,, 14 

I ,, ,, 30.000 l 050 157 50 aç. art. l 5,30 yaldızı 
fıllda b"':""· İdaremizin Cibali kutu fabrikasında bir sene zar- 1 - Şartname ve mevcut çerçeve nümunesi mucibince 
t,ı, .. h~tıkeceği tahmin olunan cinı ve miktarları yazılı tah· yukarda yazılı iki kalem eşya hizalarında gösterilen usuller-

ll ıtalarında gösterilen usullerle satılacaktır. le satın alınacaktır. 
~'rlık - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları pa• il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatfarı ek· 

ııı•aatıeri hizalarında gösterilmiıtir. siltme gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
~,~ ~ - Pazarlık 15.IX,939 cuma günü Kabataıda Leva- 111 - Eksiltme yukarda yazılı günlerde Kabataşda 
hpıı: Mubayaat Şubesindeki Alım Satış Komisyonunda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya-

.. cakt ı k . lV ır. pı aca tır. 

lıl'. - Numuneler her glln kutu fabrikasında görülebi· iV - Matbua yaldızı şartnamesi parasız alınabileceği 
y gibi madeni çerçeve nümunesi görülebilir. 

~tlık . -:- lıteklilerin % 15 güvenme paralarile birlikte pa• V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan giin ve sa-
~tb l\~çı~ tayin olunan gün ye saatlerde yukarda adı ge· atlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komis-

l!ıııyona gelmeleri. (6800) 1-4 ı yona gelmeleri. (6624) 3-4 

3 

1 - Müfredat li tesi mucibince 21 J kalem ecıayi tıb· 
biye açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli (2233,45) lira muvakkat temi
natı ( 167,50) liradır. 

ili - Eksiltme 11 .IX.939 pazartesi günü saat 14 de 
Knbataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonun da yapılacaktır. 

IV - Listeler her gün sözü geçen Şubeden parasız 
a rnnbi ir. 

V-İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gel-
meleri ilan olunur. (6652) 2-4 .. ~ 

1- Keşif ve şartnamesi mucibince lzmirde Çamaltı 
tuzlasını Çığlıya Bağlayan şosenin tamiratı işi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli 80198.14 lira muvakkat teminatı 
5259.90 lirad ır. 

111- Eksiltme 13.IX.939 çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesinden 
ve İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinden 200 kurut muka

bilinde alınabilir. 
V- Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mek· 

tublarım kanuni vesaikle % 7,6 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu ve şartnamenin (F) 
fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını ek
s iltme saatinden bir saat evvel mezkür Komisyon Başkan· 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (6714} 2-4 

••• 

1 - Keşif şartname ve planı mucibince 3. Vlll.939 ta· 
rihinde ihale olunamayan Kayseri ve Sıvas Başmüdllrltikle· 
ri kalorifer tesisatı pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuı
tur. 

il - Her iki işin keşif bedeii 10.982,66 lira muvakkat 
teminatı 823.66 liradır. 

ili - Pazarlık 2.IX.939 cumartesi günü saat 11 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Kayseri Sıvaa Başmüdür
lüklerinden ve İstanbulda Levazım Şubesi Veznesinden 55 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gfin ve 
saatte % 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri. (6623) 4-4 

FOÇA 
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Botte Postale N. 1261 

Telephone : 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourdfhui 

Mode Pri:ıı: Caution. 
Objet dı. l'adjudication 

d'adjadioat. .. timatif prOY'İNİre 

Lieu d'adjudication et da 

Cabier de. Cbarıu 
Jours Heurea 

A) Adjudications au Rabais 
Constructlone - R•paratlons -=-- 7rav. Publlcs-Mat•rlel de Conetructlon-Cartographl• 

Con.t. poat Publiqae 
,, maiıonı immigres: 120 douhle. (aj) Gre a gr~ 
,, bat. Station meUorologie ,, 

Rep. baraque ,, 
,, bit. Kaymakamat Üıküdar ,, 

Cout. konak gouvernem. Ardahan Pli cach 
,, parapetı en fer a côte deı nouv. tri- Gre a sıre 
bunes de l"byppodrome 

Poıe cailloux et sable devant et derriere les 
" nouv. tribunev de l'hyppodrome 

Conıt. deux depôtı de charbon (aj) Publique 
Mi1e d'une pomoe a eat:, agrand;uem. de-

pôt charbon, trav. de peinture et de ba
digeonaage ete. a la bitiHe Miaiatere 
Agriculture 

992 40 

J12 62 
351 21 

49747 80 
1996 76 

1585 58 

5973 79 
2601 69 

8 45 
26 34 

3732 -
149 76 

118 92 

Preıid. Lutte Fievre lçel 
Dir. Etahliu. lmmig. Kayseri 
Dir. Trav. Pub. Kayıeri 
Com. Perm. Municip. İat. 

" . 
Dir. Fiıc Ardahan 
Vil. Ank. 

,, 

448 - Defterdar. Ank. 
J9j 13 Miniı. Trav. Pub. Ank. 

13-9-39 10 -
l moiı a partir du 5-8-39 

21-9-39 
4-9-39 14 -
4-9-39 14 -

15.9.39 16 -
7.9.39 15 -

7-9-39 15 -

4 9-39 15 -
15-9-39 15 -

Prodult• Chtmlque• et Phermaceutlqua•-lnetru ents SL,nltalree-f ournlture pour Hopltaux 
------------------------------------------~--~~--
Diff. ıortu medicaments: 94 lot. Gre a are 1138 13 

E16ctrlclt6-Gaz-Chauffage Central (fnsıallatlon et Mat•rle•J 
------------------------------------------------~~ 
in.tali . electr. 
Rep. install. electr. Kaymakamat Sarıyer ,, 
Remplacem. chaudiereı calorif. hôp. Gureba Publique 

Hablllement - Chauasure• - Tlseus - Culr• 

Habitı: 61 lotl Publique 
Ftanelle en laine: 10620 p. Pli cach 
Chemises de jour: 14500 p. 

" f 

Chau11ettes en laine: 44300 paireı ,, 

65 09 
384 47 

4545 -

2019 83 
20178 -
30450 -
19935 -

4 89 
28 84 

340 89 

1513 35 
2283 75 
1495 12 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux - Tapleserl• ete. 

Lill doublu pr. ıo1dat. Publique 

Tran•port - charglment -d6chargement 

'franıpoıtı poıtau:ıı: (aj) 
Traaıport ıel: 150 t. Poblique 
Location camion Gre a gre 160 -

60000 -Chargem., decharsıem. et tran1bor. charbon PH cach 

Combuetlble - Carburant - Hull•• 

Cbarboo de terre crible: 85 t . (aj) 
Benzine, buile ete. 
Cbarbon: 103 t. 
Semi·coke: 150 t. (rectifie) 
Petrole: 8 t.-boiı: 60 t. 
Gbarbon de boiı et bolı d·orme coupe 

,, ,, • ,, ,, de ebene 
Coke: 450 t. 

" 345 ,, 
Boiı: 79,9 ,. 
Petrole: 2 ,, 
Charbon lign te: 15000 t. (cab eh P. 375) 

Dl ver• 

loıtrublents, materiel et accelS. pr. llation 
de precision i iastituer a l'usine de gu 

Gre a gre la t. 21 -

Publiqu~ la t. l 1 -
,, 

Gre i gr6 

" ,, 
Pli caeh 

,, 
,, 

Gr~a gre 
PJi cach 

49j0 -

188 -
84-

7875 -
6265 -
8789 -

350 -
75000 -

2800 -

Cuir jaune HY:>aneux: 32 k.-bobine en lin Publique 10 -
de ıellerie: 1 k . 

Caillou:ıı: aablonoeu:ıı: 
Sable: 70 m3 
Cailloux: 10 m3 
Macbine pr p!!queb a cigarette.: 1 p. 
Sacı pr. ıel de 100k.:600000p.(c.ch 1440P) 

• ,, ,, ,, 50 ,, 200000 " ,, " 290 • 
Caneva1 blanc: 100000 m. 
Camionnette: 1 p. 
Plomb en barre: 1 t. 

Provlslon• 

Dlveraeı proviıionı: 23 lotı (aj) 
Savon: 18,3 t. 
Bl' conca11e: 47250 k, 
Beurre: 500 k.·farine de riz: 150 k.-pomme 

de terre: 2 t.-raiıio 1ec: 250 k.-ıucre en 
poudre: 3 t.·pain: 6 t.- lesıumeı et to· 
mates: 1,7 t. (aj) 

Gre i gre 137 20 
,, 
,, 

Pli cacb 

2l0 -
30 -

10000 -
288000 -
~8000 -
15400 -
2620 -

Gr• a gr6 le k. O 32 

• 
" 

Publiqu 
Pli cach 

., 
5673 -
5433 75 

Paioı 4,5 t.-viande de mouton: 1 t. Ore l rre 1450 -
2575 -Viande de mouton: 5 t.·ıucre carrf: 1,5 t.- Publique 

oeofa: 12000 p.·lait: 800 k.-yoıbourt: 3 t. 

(B Acljudications a la surenchere 

Differeoteı sorteı de plancbeı: 85 t . 
Arbrt1 pr. boiı de conıtr.: 1803a m3 Pli cacb 

2250 -

375 -

113 
12 -

4250 --

133 85 

371 15 

14 IO 
6 30 

591 -
470 -
660 -

27 -
5000 -

210 -

8-

10 29 
15 75 
2 25 

750 -
216CU -
4350 -
1155 -

196 50 
24 -

425 48 
407 54 

ıos 1s 

337 25 
2261 -

Vil. Edırae et Dir. Hya·iene lıt. 

Com. Perm. Municip. bt. 

,, " 
Dir. Vakoufı Jst. 

Vil. Edirne 
Com. Ach. Int Tophane 

,, ,, 
,, ,, 

9.9.39 12 -

4-9-39 14 -
4-9-39 14 -

18-9.J9 15 -

6-9-39 15 -
18-9-39 15 30 
18-9-39 ı 4 30 
18-9-39 15 -

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fıadikh 18-9-39 11 -

Dir. P.T.T. Edirne 
Dir. Pr. Monop. Siva. 
Com. Perm. Municip. Iııt. 

Dir. Gen. Expl. Voieı Marit. lat. 

8-9-39 13 -
5-9-39 14 -
4-9·39 14 -

18-9-39 15 -

Dir. Trav. Pub. Niğde 
Vil Kay.eri 

1 moiı a partir du 25-8 39 
13-9-39 

,, Edirne 
Com. Acb. Oi.,.. Adana 

" 
Mil. Kırklareli 

Com. Perm. Municip. lst. 

" ,, 

11-9-39 15 -
18-9-39 ıo -
4-9·39 11 -
4-9-39 14 -
4.9.39 14 -

Com. Ach. Comm. Milit. Iıt. Fındıklı 20-9-39 15 -
J0 -
15 -
10 -
15 -

• " ,, ,, 
,, " 

Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. 
Caisae1 H. paşa 

Munieip. lzmir 

Com. Ach. Comm. Mil. lat. Fındıklı 

Com. Perm. Municip. fit. 
,, 

" ,, 
" Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 

,, ,, 
" • ,, 

" Min. Juıt. et Aff. Medico·legal lat. 
Dir. P.T.T. lll. 

Vil . Niğde 
Com. Ach. lnt. lzmir 

,, 
" Vil. Kayseri 

18-9-39 
18-9-39 
5-9-39 

15-9-39 
(rectifie) 

8-9-39 16 -

18-9-39 15 30 

4-9.J9 14 -
4-9-a9 14 -
4-9-39 14 -

17-10..39 14 -
20 9.39 14 -
20.9.39 15 -
20-9-39 16-
6-9-39 15 -
6-9-39 15 30 

4-~9 15 -
15-9-39 16 -
15-9-39 16 -
7-9-39 

Hôp. Mah;d. V~ner. Sivaa 1 moiı a partir du 12-8-39 
Dir. Eoole Normale Sivaı 5;9-39 14 -

Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 15-9-39 14-15 
Dir. Vakoufı Gireıon 25.g.39 15 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Cumarteai 2.9.939 

Ticaret kulübü inf. (lzmir Ticaret ve Sanayı Od111) No 1143 
* Otomobil duteği (Ank. Beled.) No 1149 
Kundura (M. M. V.) No 1152 
Demir tel ve fincan (M. M. V.) No 1152 
Sadeyağ (Menin Aık.) No 1152 
Deniz ba rp okulu ve liıui kaloriferleri tamiri (Deniz Lvr.) ~ 
Yün battaniye (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1151 
Patates (Çana1'kale Mat. Mvk.) No Il5t 
Sığır eti (Samsun Aık.) No 1153 
Odun (Balıkeeir Aık ) No 1153 
Grafit (Aık. fabrikalar) No 1154 
Ampul (O.O. Y.) No 1154 
Yük~~k ve alçak tevettür ıigortaları (lıt. Elektrik Tram •• 

işletmeleri) No 1155 
Y azhk ve kışlık elbiıe (Kayıeri Kültür Direk.) No 1156 
• Kuru çam o:lunu (Seyhan Orman çevirğe Müd.) No 1157 
~Alorifer te1iaab (inhisarlar U. Müd.) No 1159 
içme ıuyu tesisatı (Kırkağaç Beled.) No 1159 
Ekmek, pirinç ve kuru fesulya (Adana Erkek Uıe.l) No 11•1 

Veleue (Cümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1161 
• Lokomobil makioeıi (Sivas Belediyesi) No 1162 
Kuru ıoğan ( ,, Tümeni) No 1162 
Karoıuman pru makineıi (Siva1 Beled.) No 1162 
• Çam tomrutu (Dnlet orman işletme Karabük Revir 

No 1163 
Kuru ot (Bornova Tümeni) No 1164 
Kömür (Adana Kız Liıui) No 1164 
Un (Bornova Tüm.) No 1166 

Memento des Fournisseu~ 

Samed! 2.9.939 

Conat. club Commeree (Cbambre Com. et Induı. (Emir) f'lo 
Chau11urH (Min. Def. Nat.) No 1152 
Fil de fer et iıolateurs (Min. Def. Nat.) No 1152 
Beurre (C. A. Mil. Mersin) No 1152 

~' 

Rep. calorif~re lycee et ecole marit. (lnt. Marit.) No U51 1 
Couverture en laine (Comm. Gen Surv. Do11an. I.t.) No Jf5 
Pomme de terre (Place Forte Çanak.) No 1151 
Via'be de boeuf (C. A. Mil. Samıun) No 1153 
Boiı ( ,, .. Balıkesir) No 1153 
Graffite (Fah. Mil.) No 1154 
Ampoulu (Ch. fer Etat) No 1154 
Coupe-circuit de ba11e et baute tenıion (Oir. Gb. EJCpl· 

'j r. et T. lıt.) No 1155 
Habits d' ete et d'bi..,er (Dir. Culture Kay1eri) No 1156 
Iaıtallation calorifere (Dir. Gen. Monop.) No 1159 

,, eau potable (Muaicip. Kırkağaç) No 1159 
Paia, riz et hRricotı (Lycee Garçonı Adana) No 1161 ~ 
Couverturu pr. animau:ıı: (Command, Gen. Sun. Do11'°' 

No 1161 
Oignons (Di-... Sivaı) No 1162 
Macbine-pre11e carreau:ıı:-cimeat (Muoicip. Sinı) No II62 
Foin (Com. Acb. Mil. Bornova) No 1164 
Charbon (Lycee J Fillea Adana) No 1164 
Farine (Oiv. Bornova) No 1166 

b) MUZAYEDELEfı 
Ankara Defterdarlığından: 

Muh. bed. Mııv. terıı. 
İşin Nev·i Lira Kr. Lira Kr. 

--- ---
Enkaz satışı 2930 219 7S 
Tıp fakültesi in§a edilmek üzere Sıhhat Velı:Aleti11.~,,ı 

lak olunan nümune hastanesi civarında erkek Jiseıi b•- ti 
bilinde (Lise binası hariç) mevcut pavyonların kere5te f 
lan müteahhide ait olmak üzere hedmi işi açık arttıı1'' 
nulmustur. ı 

ihale 11.9.939 tarihine müsadif pazartesi günü 9'~' 
Ankara Defterdarlığında toplanacak satıı komjsyontJ11 

lacaktır. .,,ı 

İsteklilerin yukarda miktarı yazılı muvakkat telll~o' 
buzu ve ehliyet vesikasiyle birlikte adı geçen gitode . 
aa gelmeleri ve bundan e•vel ~artnameyi görmek ve 

1 

mak istiyenlerin defterdarlık milli emlak ve ~afıı ~ 
ne müracaatları. 

• •• 
Tahta aahlacaktır. Bak: lnbi1arlar U. Mücl. ilial.,.,,. 


