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Gaı.ı.tu, Per~eıııhe Pazarı 

lıan ~aC"Uarı 

fdarchaner:.ıizde görüşülür 

Telefon 49442 

Poc::ta kutusu No. 1261 

---------------------- -iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi 

Umum Tf, ;carların ve üt ahhi lerin mesleki Organıdır 

-----

E LE 

1 çiftliğinde 100, 20 kilometrede Tekkeşehlerde 50 ve 22 ki· 
ı lometrede Kızılcamüsellim köyünde 50 ki cem'an 200 göç· 
men evi inşaatı yalnız kerestesi hükumet tarafından veril~ 
mek üzere toptan veya grup halinde eksiltmiye konmuştur. 

veline kadar bara merkezindeki komisyonu mahsusuna ver
meleri lazımdır. 

M. M. Vekaleti Salınalma Komisyonundn : 

~erli mallar sergisi 1 rilmiştir. Çekoslovakyaya debi 
~ . . . . yaprak tütün, koyun barsağı, o~-
tanbul yerlı mallar serırısı ı· l k k d ·ı · "h d"l ı a ve uzu erı erı ı raç e ı m ş· 
llıüracaatlar b şlamıştır. Ser· . · . d 

'b • k • • d f 1• • tir. ltalyanlar pıyasamız ıın fazla 
ı zarı omıtesı e aa ıyeu· "kt d t k"t k · d 

G 1
• • mı ar a yumur a, ı re, eçı e · 

tltırmıştır. alatasaray ısesı· . . b k t k" t 
• ·L 

1 
t b d rısı, eyaz mııır ve ırpın ı ağı 

ımtıuan an emmuz aşıa a "h . 
. . . . . . satın almı9 ve ı raç muamelelerı· 

c,ğı ıçın ancak o tarıhten ılı- . "t t · l d" K~ -k . . . f . nı ı mam e mış er ır. uçu par· 
11 ıergı yerınde ınşaat aahye· t"l d 1 k - y · t • •. 

1 
k . B k" ı t:r e o ma uzere unanıs ana 

imşı ece lir. u sene 1 ser· yumurta ve kuru çiroz., Roman· 
Avrupa sergilerinde olduğu yaya susam, İsveçe yün balı, Frnn· 
bir Luna park kurulması ta- saya bam kendir, İngilter.:ye halı, 
llr etmiıtir. Luna park işini İraka kitap ve mecmua ıönderil· 
ıebbiı bir Türk üzerine al· 

miştir. 
\1e bu tesisatı yapmak ~çin 

tye gitmittir. Peştede met· 
luna parklardan birinin şeb· 
• nakli temin edilecektir. 

anya Zahire toplu-
yor 

.\lmanya ithalat bürolannm (Re· 
ile) yiyecek maddeleri, hay· 
Yemi, aabire ve bıralık arpa 
maddeleri iatihsal mevsımi 

Yısiyle fazla miktarda ithal 
tk için faaliyete geçtiği piya· 
tda duyulmuıtur. Almanya
felen haberlere gl>re, ithali· 
ırmak için ne miktarda mal 

llabilirae mtıbayaası talı:.arrur 

ittir. Buııdao dolayı Almanya· 
itlerini hesabı ctarisi bulunan 
~leketlerden bu gibi malların 
tılmaıı için ha:urlıklara aş· 

llııttır. Eylülden evvel arpa, mı· 
buiday, yulaf iİbİ maddele· 
l\lmanyada atok haline it:tİ· 

cek ııisbutte depo edilmesine 
•lacağı anlaşılmaktadır. Rayiı
llin memlekelimiz:deu hudut-
ltıiktarda arpa ve mmr almak 
'ti de reamen tahakkuk el· 
İr. Almanya i~io Sif Hamburg 
r şartile yemlik arpa ve ıarı 
~•yu mısır talepleri ırelmiıtir. 
~lepler için arpaların 64-65 
lolitrelik ve yüzde dört ana· 
olması icap etmektedir. Bu 

leli arpaların haziran ıona 

·~~~ ..... ~~~~~ 
KHrlng hesapları baki

yeleri ve kr~dill lthala-

ta ait taahUtler 
--....,..~-

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankaı;ıodan ·alman he11ap hüıasa· 
larına göre l7.6.939 tarihindeki 
kliring hesapları bakiyeleri. 

CETVEL 1 

Türkiye Cimhuriyet Merkez Ban· 
kasındaki kliriog beHplan borçlu 

bakiyeleri 

Memleket 
Belcika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Franu 
Holanda 
lng'illere 
ispanya 
lsveç 
lsviçre 
italya 
Lehistan 
Macariıtan 

Norveç 
Romanya 
s. s. c. i. 
Yugoslavya 
Yunanictan 

Miktar T. L 
645,300 

3,039,200 
786,000 

3.582,B O 
702,800 

11,620,600 
276,600 

3,007,500 
822,100 

2,426,700 
22,4GO 

1,449,600 
645,200 
163,tiOO 

1,086,500 
467,500 
176,000 

CETVEL 2 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalannda tutulan kliring be. 

saplanndaki alacak.larımı:ı · 

Memleket Miktar T. L. 

Umum keşif tutarı 64452 lira. 96 kuruştur. 
Eksiltme 10 temmuz 939 pazari:esi günü saat 15 te Kır

klareli İskan Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Münakasa şartnamesi, plan vesair evrak 322 kuruş be 

del mul:abilinde Kırklareli İskan Müdürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat akçesi : 
Arizbaba için 2565 lira 46 kuruş, Tekkeşebler için 1129 

1ira 15 kuruş, Kızılcnmüsselim için 1137 lira l 1 kuruş olup 
200 eve birden teklif verecekler için de 4472 lira 65 ku
ruştur. 

Teklif mektubiarı eksiltme saatinden bir saat evveline 
l<adar Komisyon başlcanlığına tevdi edilmiş bulunacaktır. 

Eksiltmiye talih olanların ehliyd vesikalarile birlikte 
müracaatleri ilan olunur. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden : 

İnegöl kasaba ında inşa edilmekte bulunan hükflmet ko· 
nağıom 21068 lira 87 kuruşluk inşaat bakiyesi olup kapalı 
zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Bu işe aid l{eşif, fenni ve hususi, bayındırlık işleri ge
nel kapalı zarf usulile eksiltme şartnameleri, proje ve mu
kavele projesi Nafıa Dairesinde görülecektir. 

Eksiltme 15.7. 1939 cumartesi günü saat 11 de Belediye 
salonunda Nafıa Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu tarafından 
kapah zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiitmiy e girebilmek için isteklilerin 1580 lira 17 ku 
ruş muvakkat temiıınt vermeleri, yukarıda yazılı e
vrakı kabul ve imza etmeleri ve bu inşaatı yapabilecekle
rine dair Bursa Vilayet Makamından ehliyet vesikasını al
mış olmaiarı ve 939 yılı Ticaret Odası vesikasını gösterme
leri lazımdır. 

2490 sayıh knnun mucibince eksiltme evrakını hazırla .. 
yıp 15.7.939 günü saat ona kadar Komisyon Reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri İcab eder. Postada vuku bu· 
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

Keşif beeeli 31431 lira 36 kuruş olan muhafız ve pi· 
ya.de alayları kışlaları yolları kapah zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

Eksiltmesi 11.7.939 sah günü saat 11 dedir. İlk temi
natı 2357 lira 3:> kuruş olup şartnamesi 157 kuruı mukabi
linde ko. dan ahnır. 

* • .ı. Çorluda kapalı zarfla cephanelik ve karakol binası 
yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 24.906, 17 liradır. ilk teminatı miktarı 1868 
liradır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 12.7.939 çarşamba günü saat 
15 de vekalet satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname proje ve planlar 125 kuruş mukabilinden 
her gün komisyondan alınabilir. 

Knyseri Belediyevinden: 

l - 8elt·diyemiıin balıhnzırasını gösterir mevcut 1/2000 
mikya~ıudaki harita yapı ve yollar kanunu mucibince l / 1000 
mikyasının yapılacağı gıbi gene bu harta halen mevcut 1/500 
ve 1/.2000 mikpsıııdaki şehrin holihazmı!'ını eösterir hJritalar 
iizerine işlt:nmesi bir ay müddetle Natıa V"kllletinden gösteri· 
len şartname ve mukavelename projesine tevfikan açık olarak 
münakasaya çıkan lmı§tır. 

2 - Yukarıda vı:ıpılması icab eden haritaların muhammen 
bC'drlı taliLlerın Bdediye Encümenince teklıf edecekleri fiat· 
lar teknik olunarak Belediyeuin nefine olan teklif kabul edile 
cektir. 

3 - lmnr Heyetinden mnsaddak ehliyet vesikası olan yük
sek müh ndıs \e bu gibi şehir planlarını yaptığına ve muvaf· 
fak olduğuna dair Nafıa Vektileti şehircilik mütehassısları gire
hilirler. 

4 - Bu işin yapılnuısı Belediye Encümenince kendisir e 
tev<li vı> ihnle olunnr mühendis veya mütehaseısların yapacak
ları bu haritaları yapı ve yollar kanunu ınudlıince Belediye 
Meclısine ve Vilayet makamına ve Nafıa VekAleti lmar Reis
liğine tasdik ettirmeğe mP.cburdur. 

Kocueli VWiy('tinden : 5 - Talihler teklif edecekleri fiat iizerinden arttırma ve 

İzmit· Kara.nürsel yolunun 5 X 000 - IS X 000 ıncı t ksilıme kanununun bu babdak.i hükümleri mucibince yüzde 
kilometreleri arasındaki şose inşaatı kapalı zarf usulıle ~ksil- yedi buçuk teminatı ınuvakkate olarak Belediye veznesine ya· 
tıniye konulmuştur. Keşif bedeli 36130 litadır. tııılması şarttır· 

lhale temmuzun on yedinci pazartesi günü saı:ıt on iki- 6 - Talihler ellerindeki vesikayı en az ihale günüaden 
de Vılayct Makamında yspılııcaktır. sekiz gün l!Vvel Kayseri Nsfıa Müdürlüğüne ibraz ile tasdik et· 

Bu işe aid evrak: tirilmesi ve 19.7.939 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te 
Mukaveleııame Belediye Encümenine ve fazla izahat almak istiyenler Belediye 
Fenni ve hu!'lu~i ş rtnamelı r Mühendisliğine mürrıcantleri ilnn olunur. 
Prvj" ve kc ~if huıfüıacı. • -
l~teklılerin o gün zikreıHleıı santt~n bir saat evveline ka-1 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

tQ!esi tonu 51.50 lira, tem
t ayı ilk on beı günü için to
So lira, temmuz 11onu yüklc
ı için tonu 48 lira fiyat veril· 
·,. Temmu~un on beşine ka· 
,ıarı mısırın toıın 54,50 lıra, 
~ mııır iıe 50.50 lira olarak 

dar 2710 lıralık muvııkkat t ıninot uıektulıu veya b tıka aıak-' . . 
bıızıle t,..klıf mektut>larını 2490 ı;; ıvıh kuııuuun 32 nci mttdde- M M. Vekaletı Satınalma Komısyonundan: 

Almanya A ve B heubı 3 678 400 ı 
Yunanistaa c hesabı ' 9'.900 sinde! i ıarıfar daırn,in<itı Vila~et ıntık mına Vt:ruıt>leri lil.ııru- Hepsine tahmin edilen fiyatı 1300 lira olan yirmi bin 
İtalya B beaabı 98,000 dır. Posta 1IP göndni!rcek ır.ektublarda vukun gelecf>k tf'ahbu paket gaz bezi 12 Temmuz 939 çarşamba günü saat 10 da alınacaktır. Piyaaalanmı:ıdaki 

lar ise sarı mısır .ı.25, beyaz 
tlar 3.35 kuruştur. Arpaların 
Ya cuvalh 5.0;i ve dökme A· 
h& 4.30 kurut oldu~una göre 
~•ni talepler karşısında fiyat· 
4-5 para yükaelecefri tab· 
•dilmektedir. 

Almaayaya yeniden ipek 
7aprak Uitün, yüaUi paçavra, 
deriıi, banak, sarı mısır, aı· 

~\lyrutu kılı mercimek gönde-

a) M ~ 

Letonya 9,400 ns.1arı itihare alınmaz. Şutrıameyi ve bu hususa cit di~~r e\- Ankarada M M.V. Sabnalma Ko.da açık eksiltme suretiyle 
E,tonya 33,6001 rakı görmek istiyenl rin Vilfiyel Nııfın Müdürlüğüne müracaat- il satın alınacaktır. 
------------! leri. İlk teminat 97,5 lira olup şartnamesi her gtın öğleden 

A 

Taklit hiç bir zaman 
aıhnın yerini tutamaz 

MU NA KASA 
GAZETESi 
Rakipsizdir 

AL R 

--- 1 sonra Komisyonda görülebilir. 

Sultansuyu Harası MüdürHiğünden : 1 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Malatyanın Sultnnsuyu harası merkezinde mşa edilecek il---- Ç k B l d" · d 

1 h 20 6 939 ·· ·· d · "b 20 .. dd 1 an ırı e e ıyesın en: ı gı a ırı . gunun en ıtı aren gün mu et e ve 
kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 37494 lira 39 kuruştur. 
İlk teminali 28 J 2 lira J 2 kuruştur. 
İhalesi 10.7.939 pazartesi günü saat 14 de Hara mer

Belediyemiz elektrik' enstehisyon malzemesi 6.7.939 ta
rihine kadar pazarlıkla alınacağından talihlerin Belediyemi
ze müracaatları veyahud o günden evvel tekliflerine Bele
diyemize göndermeleri ilin olunur. 

• • • kezinden yapılacaktır. 
Şartname ve projesi Hara ve Malatya nafıa mtidürlü· Cereyan redüktörü ve tevettür transformatörü alınacak-

tır: Bak. lst. Elektrik İşleri U. Mnd. ilanlarına. ğünde mevcuttur. -at-1.amirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 maddelerinde 
yazılı vesikalarla eksiltmeden 8 gün evvel Malatya nafıasın· Matbaa işleri - [{ırtasiye Yazıhane Levazımı 

--- -
Kırklareli iskan Müdürlüğünden: dan bu iş için alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte ilk 

Kırklareline 29 kilometre uzakta bulunan Arizbaba I teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev-
Matbunt Umum Müdürlüğünden 

Matbuat umum müdürlüğünün pir seno içind~ bastıracağı 



Münakasa Gaıetetl ~~ Hnziran 1939 
-~~----._,_·~~~~---

u gün ilan olunan münakasa ve müzaye.deler Listes· 
Cinıi Şekli Muha::. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

- - ---- ----------------- -
A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia ı,!erl, Malzeme Harita 

Kayseri •ebri halıbnzır haritası tanı.iıni Aç. eks. 
İzmit Karamürsel yolunun nrasında şose inş. Kapalı z. 36130 -
Kırkl. relinde göçmen evleri inş. 2ıl0 ad. ,, 64452 96 

(şart. 322 krş.) 
Yol inf. (şart. 157 krş.) 
Hükümet ko .ağı ikmalı inş. 
Arapkir Belediyesi mezbahasının fenol 

şekle ifrağı 

,, 

,, 
,, 

31431 36 
21068 87 

1157 -

Karakol binası inş. (şart 125 krş.) ,, 249(!6 17 
Kaldırım inş. (şart. 86 krş.) ,, 17069 -
Depo inş. ile dekovil v.s. tesisatı ,, 15000 -

2710 -
4472 65 

2357 35 
1580 17 

t86S -
ı~o 17 

Kayseri Belediyesi 
Kocaeli Vilayeti 
Kırklareli İskan Müd. 
M. M. V. SAK. 

Bursa Nafıa Miid. 
Arapkir Beled. 

M. M. V. SAK. 
iıt. Belediyesi 

19.7.30 15 -
17-7-39 12 -
10-7-39 15 -
ı 1-7-89 11 

15-7-39 ı 1 
17.7.39 16 -

Gazhane inş. Aç. eks. 1023 65 76 77 
Mersin C. Ziraat Bankası 
Hayrabolu Belediyesi 
Sultansuyu Harası Müd. 

12-"/-39 15 -
11-7-39 14 -
3-7-j9 1 t -
3 7-39 l5 -

ilgı ahırı iıış. (temd.) Kapalı z. 37494 39 2812 12 10-7-39 14 -

ilaçlar, Klinlk ve lspençiy~rt aıat, Hasta'!!_':-vz. 

Amelyal masası ve otaklav (temd.) Paz. 
Gaz bezi: 20000 paket Aç. eks. 1300 -

Kütahya Vilayeti 
97 50 M. M. V. SAK. 

13-6-39 dan itib. 1 ay 
12-7·39 10 -

Elektrık.Havagazı-Kalorifer ,tesisatve malzemesi) 
--- -..,.....ı. - ~ ..-...........-

Elektrik enstiilasyon malzemesi Paz. 
Ceryan redüktörü: 211 ad.-tevettür trans• Kapalı z, 17972 -

formatörü 10 nd. 

Mensucat, Elbis'-, Kundura, Çamaş~r v.s. 

Amerikan bezi: 13400 m. Kapalı z. 5360 -

Matbaa lşlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Ayın tarihi kitabı bashrılmasl (temd.) Paz. 

Mobilya l:ııUr~v.e_ eşyası, Muşamba -Hah v. s. 

Yazl masası: 45 ad.-döner koltuk: 3 ad. Aç. ekı. 3037 -
sabit kolluk: 19 ad -heıaran sandal· 
ya: 33 ad. 

Nakliyat Boşaltma - Yükletme 
-- _.._..ı.- .-

Otobüs kiralanması: 3 ad. 
Ask. eşyaları nakli 

Paz. 2140 -
Açk. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Kriple maden kömürü; 500 t. 
Sömikok: 300 t. 
Yerli kok: 75 t. 
Yerli sömikok: 365 t. 
Mazot: 12 t.-makine yağı: 803 k. (temd) 
Makine ya~L: 3 t.-ıHindır yağı: 2,5 t.-

mobiloil B. B. ekstra: 650 k.-~azut 
pzevi: 30 t. 

Kapalı z. 

" Aç. ekı. 
Kapalı z. 
Paz. 
Aç. eks. 

7000 -
t. 26 -
t. 24 -
t. 25 -

Linyit kömürü ((değirmenıaz havzasmdaa) 
750-800 t. 

,, beh. t. 8 15 

' Müteferrik 

Su saab 13 l5m m: 260 ad.-206m/m: 10 ad. Aç. ekı. 
Çöp kovası: 200 ad. ,, 

3720 -
2000 -

Karabük döner l·öprlisü çukur iksa mal:z. Kapalı z. 59!ı0 -
Çamaşır yıkama: 60fı00 ad. Aç. eks. 1500 -
Sandık kutuları: Ö çeşit ,, 725 -
Kurşun üstübeci: 5 t.-çinko üstilbeci: 2 t. Paz, 4200 -

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Ekmek ceza evi için (lemd.) 
Kızıl karaman: ~O t. 
Ekmek: 146 t. 

Kapalı z, 

Pirine: 17,5 t.-k. fasulye: 12 t.-patates: 
15 t.-soğan: 10 t.-aalça: 600 k.-ye· 
şil mercimek: 5 t.-oohut: 2,5 t.-k. 
bamya: 600 k. 

SadeyaA": ~ t.-sabun: 9 t.-tereyağ: 900 
k.-zeytinyağı: 4 t.-zoylin tanesi: 4 t. 

Pastorize aüt: 27,5 t.-çiy süt: 22,5 t. 
4-7-3!-I da alınacağı ilan edilen 2 t. çayın 

,, 
,, 
,, 

,, 

,, 

alınmasmdan sarfınazar edildi 
Ekmek: 30 t. Aç. ekı. 
Sade urfa yağı: 2,5 t. 
Zeytiuyağı: 1,2 t.-to% şeker: 4 t.-keame 

şeker: 1,4 t.-sabun: 1,2 t.-zeylio 
duble: 1,8 t.-pirinç (Viyonola) 2,'7 t. 

Ua: l ,S t. - makarna: (irmıkli): 1 t.-irmik 
350 k.-nişasta: 350 k.-k. aoğan: 3,2 
t.-patatea: 3,8 t.-tuz: l,2 t.-reçel: 
1,8 t.-k. kayısı: 50 k.-k. ü:ıüm: SüO 
k.-k. çalı fasulye: :,4 t. barbunya 
f&1uıye: 800 k.-konserve bezelye: 300 
k.-iki kaynamış aalça: 600 k.-ıirke: 

80ıJ k.-ıüt: 2,4 t.-silivri yoğurdu: 500 k. 
kile yoğurdu: 1000 ad.-kırmızı mer· 
cim ek: 200 k.-pirincunu:350 k. -kuş 
(bümü: 200 k çam fıstığı: 300 k.-tel 
şehriye: 100 k.-arpa şehriye: 200 k. 
nohut; 400 k.-mercimek: 3~0 k. 

Kaşar peyniri: 700 k.-beyaz peynir: 1 t. -
yumurta: 30000 ad.-limon: 25000 ad. 

,, 
,, 

• 

,, 

Sıtır eti: 30 t. (temd) 
Yonca: 27 t. 

Pax. 

Koyun eti: 18 t. 
Sade1at 

Aç. ckı. 
Kapalı•· 

• 

ııooo -
13870 -

2850 -
2625 -

810 -
8100 -

40190 -

Çankırı Belediyesi 
1347 90 İıt. Elektrik işleri U. Müd. 

6-7-39 a kadar 
27-7-39 15 -

402 - İst. Belediyesi 12-7-39 14 -

787 50 Matbuat U. Müd. Ank. 30-6-39 15 -

277 80 Anlc. ValiliA'i 13-7-39 15 -

321 - Tophane Lv:z. SAK, 29 6-39 14 30 
4-7-39 1 t -70 50 Çanak Mat. Mvk. SAK. 

5ı5-
510 -
135 -

519 57 

!79 -
150 -
442 50 
112 50 
54 50 

315 -

1977 94 
900 -

1040 25 
732 38 

1075 88 

474 38 

213 72 
19!) 88 
298 46 

360 82 

152 81 

61 --
607 50 

3314 -

İst. Belediyesi 12.7.39 14 -
Polis Enstitüsü Direk. Ank. 15·7-39 l 1 -
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd. Ank. 10-7-39 11 -
Adliye Vekaleti Ank. 10-7-39 15 -
Kuabiğ'ıı Belediyeıi 9-7-39 itıb. b ay 
Kütahya ,, 28-6-39 14 -

" 
,, 

Bergama Belediyesi 
T opbane Lvz. SAK. 
D. D. Y. Ank. Haydarpaşa 

28·6-39 14 -

Yükıek Deniz Ticaret Mektebi Müd. 
M. M. V. S t\K. 

12-7-39 
11-7·39 
11-8-39 
12-7-3~ 
12-7-39 
17-7-39 

15 -
14 30 
J5 30 
15 30 
10 30 
14 -Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

Buru C. Müddeium. 
l~t. Belediyesi 

,, ,, 
,, ,, 

,, ,, 

,, ,, 
Deniz Lvı:. SAK. Ka!tmpaşa 

Yükıek Deniz Ticaret Mektebi Müd. 

" ,, ,, ,, 

,, 

• ,, 

Silifke Jandarma Okulu 
Ank. Lvı. SAK 
Çanak. Mat. Mvk. SAK 
E~zunun Aık. n 

I0-7 39 
12.7.39 
12·7-39 
12-7-39 

16-
14 -
14 -
14 -

12-7-39 14 -

12-7-39 14 -

12-7·39 10 -
12-1.30 ıo ao 
12-7-39 14 -

12-7-39 14 30 

12-7-39 15 -

18-6-39 itib. 1 ay 
l O- j -39 11 --
5. 7 .39 11 -

10.7-39 16 

rzak e Zahire loptan iat rı 

İSTANBUL PİYASASI 

Cava 
Çin 

Çay 

,, akkuyr1.&k 
Hindiye 

1 Seyhan 

Kahvo 
Patat s 

Bursa tnze nat. 
Karacabey taze ont. 
iz mir ,, 

" Trabzon ,, ,, 

Pirinç 

Adapazar 
Aııtnlya 

Bombay yerli 

315 
325 
800 
330 
320 
99 75 

6 
6 50 

2::? 50 

Bursa (Beyaz.kasım) -

600 
600 

1000 
600 
500 

100 75 

7 
7 
5 
5 50 

25 50 

Zeytin yağmdan il 27 
Pirina 18 

Antep 
Birecik 

Szd y ğ 

Diyarbakır 

Kars (erimiş) 
,, (erimemiş) 

Mardin 

78 

Trabzon Vnkfıkebir -
,, Şarlı 

Urfa I taze 
., II ,, 

Ş k r 

23 00 Küp yerli 
28 00 Toz " 
25 00 Vej talin 

,, (KamoJina) 
,, (KırmlZl) 26 00 ?:/ 00 . Yumurta 
,: (Penbe) 27 00 iri snııdığı 1750 
,, (Viyoloııa) 28 00 29 O(J Uf k ,, 

Edirne (Kamolinn) 24 O Z ytin 

28 
19 

100 
98 
96 
87 
62 5' 
94 
72 ~ 
70 

103 
100 

28 
25 

54 

1800 

,, (Kırmızı) 27 00 ~irinci (937 mahs.) 22 26 
,, ( MarateJH) 27 00 ikinci ,, 18 21 
,, (Viyolona) 29 00 Üçüncü n 15 

Mersin 21 00 22 00 Duble ,, 32 36 
Tosya :.!3 00 25 50 !Jirt.ıci (938 mabs.) 23 24 
Hindiye (ecnebi) ikinci ,, 20 22 

Sabun 

1 

Üçüncü ,, 18 19 
Zeytin yağından l 30 00 31 00 Duble ,, 30 32 

l~ udet ayın l•mlııue aıt l2 6 93Y tarılıınde ve saat 15 de ys' 
pılnıış olan kapalı zarf eksi!tmesıude taJipler tııratından verılell 
fiyat iaytk hadde göruJmemiş olduğundan ılıtdenin paznruı; 
suretiyle yapılmasına karnr verilwiştır. 

T.ılıp1er pazarlık yepılacak olan 30.6.9.:S9 cııma günü saıJ 
15 de Dahiliye vekaleti matbuat umum müdürlüğündeki 1'ıJ 
misyon reıslıgine evvelki şaıuıamede }'azılı ve aık ve nümuney 
Lirıikte yedıyüz seks~oyedı buçuk liralık muvakkat temioal 
mektııbu gdırmelerı iJan olunur. 

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

Ankara Valiliğinden : 
Vılayet hususi idare müdürlüğü ihtiyacı için sabo alı· 

nacak oları 30.i l lıra muhammen bedelli 45 adet yazı mas'' 
sı 3 döner 19 sabit ki ceman 22 koltuk ve 33 adet hczarııJ 
geç~cli lnegö! sandalyası açık eksiltmeye konmuştur. 

Ihal-.si 13.7.939 perşemoe günü saat 15 de vilayet d•' 
imi encümeninde yapılacaktır. 

Taliplerin 2ı7 !ıra 80 kuruii' depozit mektup ve malı' 
buzlariylc birlikte ihale gününde vilayet daimi encümeniıı• 
ve şartoamt:yi görme.K isteyenler de her gün enclimen kale' 
mine müracaatları ilan olunur. 

'lakliyat-Boşaltına-Yükletme 

İstaobul Levazım AmirHgı Snbnaima Komisyonundan; 
Uç otobus kıralauacaktı.. Pazur.lıkla eksiltmesi 29.6.39 

perşembe günü saat 14.30 da Tophanede amirlik satınal· 
ma ko. d& yapllacaıitır. Hl!p:sının tahmın bedeli 2140 !it• 
kati teminatı .i~ 1 lıradır. 1stekti1erin kanuni vecıikalarile be' 
raber belli saat e ı<.omısyona geımeıerı. 

1Viahruk , Benzin, 1 akına yağları v. s. 

Pohs Enstıtti6u uludurluğiınden : 

Ankanı polıs ~ustıtlisti ılıtıyacı için 1.apalı zarf usuliyl6 

300 ton :=ıömi ok alınacaktır. fü:ber toııuua tabmiu edıleıı bt:' G 
<lel :l6 lıradır. lLult: JS.7.939 cuııuı.rksı gunu saat 11 de polı· 
enııtıtusiı brnaı:;moa mi.ıtc~ekkıl S:ttınalwa komisyooun~a yapı· 

lac11ktır. ;>urtndmt:si h.omıı:ıyondaıı p.ıru::>IZ verılır. 
.t:.kstlııneyu gıruıtk ısu. yenlem.ı .>10 lırahk teminat ma"' 

buz veya bauka mckLubunu ııuııtevi tck!if mektuplarının ,e 
L490 ı:;ayılı kuuunuu 2, 3 eli ınaddderındc: , azılı belgelerle bir' 
lıkle eksıltuıt: guuu ı;aat ıu ua klidar kowısyona tesıim etaıt' 
leci. 

Sıhhat ve lçtımai Muavenet Veka.letı Hudut ve Sahiller Sıhbst 
Umum Müdurlugünden: 

Umum rmi<lürlük kalorıfer dairesi için açık eksiltme il~ 
yctnıiş be§ ton yerli ko kömürü alınacaktır. 

Beher ton içıu tahwııı odılen btdclı yirmi dört lira ıııll' 11 
vakkat tt>miuat yoz otuı he§ liradır. 

Açık tik::>iltmc 10.7.939 pazartesi giınü umuuı müdürlü~ 1 

Satınalıua komisyonunda s&ut on birde yapıJac ktır. 
Şartnamecini görmek il)te) enlerin ayniyat muhasibi rıır 

sulltiğüne müracaatları. 

Müteferrik 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

200 ad t çöp kovası alnı ca tır. Açık eksiltmesi 1 ı.t.a9 



ak : 3 t. - lnhana : 800 k. - köh. ke- Aç. eks. 
vi:ı : 500 k. - prasa : 1,5 - t. semiıo-
: 400 k. - salamura yaprak : 50 k. -

ı:e yaprak : 50 k. - ıenginar : 2,5 t. -
olmalık domates : 6(J0 k. - salatalık 

mates : 1 t. - patlıcan : 2.5 t. - çalı 

fasulye: ınlye : 300 k. - ayşekadın 

1 t. - barbunye fasulye : 800 k. - aa-
ıı: kabağı : 1,2 t. - helvacı kabafı: 

k. - salatalık : 2000 ad. - mayda-
:ı : 5000 demet - dereotu : 2500 de-

et - karnabı:.har : 300 k. - t. bezelye 
raka: 300 k. - t. bamya; 500 lt. - t. 
loğan: 1500 demet • yeıil salata : 

00 ad. - dolmalık biber : 600 k. - ma-
l : 1000 ad. - havuç : 800 k. - t. bak-
: 500 k. 
ç eti : 9 t. - kuzu eti : 2,5 t. Kapalı z. 5350 -

erik, sojan, vi,ne, kayısı, biber, Paz. 
mya, domates, patlıcan, fasvlye v.s. 
eti: 30 t. Kapalı z. 69no -

ek: 40 t. - koyun eti: 
l,5 t 

IO t.-kuzu eti: Aç. eks. 

eti kemiksis: 1 t. 
" 

k. o 40 
yağ: 4 t. 

" k. 1 05 
o 4.-yofrurt: 2 t. Aç. eks. 

ı karaman: 14,5 t.-kuzu: 3,5 t.-sı-
r: 1750 k.-iç yağı: 250 k. 

MUzayadeler 

k tabı maldnesi 
kömürü: 2675 kenttıl Aç. ert. 

" 
n 

anknıı (temd) Paz. 1462 05 

ya• 
ile günü saat 14,30 da Tophanede Amirlik sahnalma Ko. 
rıı~ ~apılacaktır Tahmin bedeli 2 bin lıra ilk 'teminatı 15ll 

ır. Nümune ve şartnamesi Ko. da görülür. İstekıilerin 
sas ni vedikalarile beraber belli saatte ko. na gelmeleri. 

1'11 --
yl' evJd Demiryollan \C LııHanl m l~Ietuıe U. İdaresinden : 

'oa' Muhammen bedeh 5900 liru olup Karahük döner köprüsü 
llr ikea maL~empsi ll.8.939 cuma günü sa.ıt 15,30 da ka
z_ıf u::ıuldc. .\ı..l • .uadJ. ıdaıe bıuasıu<la ımun alrnacakur. 
Bu i~e gir.nek iıttycmlt:rm 442,50 lırahk muvab.kat teıni

ile kanunun la)'lll ettiğı vesikaları ve tekliflerini aynı giın 
14,30 a kadar komisyon reı;:,liğme verıHeleri Ja:ı:ım<lır. 

alı• ŞartnamPler para5ız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
5 dnrpaşada te:ıdlüw \C s.:\k şefliğindeu dağıtılacaktır. 
r•' 

M. M. Yek.alet. Sutı.ıulrn.ı Komisyonundan : 
d•' 

Mamakta gazdan korunma evi için hepsine tahmin cdılen 

alr' lı 725 lira obn altı çışit sandık ~utuiıu açık t;ksiitme su
·o• tlc \t 12.7.939 çaıilamba günü saat 10,;~o da Ankarada 
1 la -
~ ıq. V. :;auaalma Ko. da alınaclktır. 

Itk temınat :54,5 lira olup ~uıtuamesi her giin öğledcu 
ta M. M. V. Satmalma Ko. da görüJür. 

o • " 

Baş, bel ve tonga ipi ile çektirme ve çektirmeye kona-
ll:ıotör : Bak. inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

--::::::z ::::ez: . - -=-- ıwr • 

.Müteahhitlerin Takvimi 
,._._ __ ,._,._.__,....., __ =-_....,....,:ou..=•-==t=s=-~==--"'--,,_, __ ., • ..._ __ ~ma--·m~·~ 

Salı 27.6.939 

•y tahmil ve tahliye işleri (Toprak Ofisi Polah ajan111) No 1072 
ttlif profıl demir (İ,t. Elckt ril: İşlcrı) N<.ı 1076 
biıe ve etiket (İst. Gümrü leJ'İ Müd.) No 1077 
•tır Ye kav~k ist~mbotunun tamiri (İıt. Liman Sahıl Sıhhiye 
Pttrk.) No 1080 

yl• ve Gümüşbaneköy Bakımevleri inı. (İnhiaarlar Um. Müd.) 
t' No 1082 
ıa~ Gıı ıplik tfst. Asliye 2 ci Ticaret Muhakemesi) No 1083 

1
, ahkesir Ask. SAK) 108t 

p çorap (l\f. M. V.J No Hı84 
ln9. ,, ,, ,, No 1086 

a~· ıı (Karaköıe A,k. SAK) l\o 1084 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

İ.7.939 cuma günü sa"'t 15 de Ankarada Naha Vekaleti biP&
"de malzeme MGdürlüğil odasında toplanan malzeme Eksiltme 
iayonunda 1170 lira muhammen bedelle 3 m/m lik duble cam 
"12 ve 2 m/m lik yanm duble cam 400 m2 ile 0,55XO, 45XO, 
'b'adında adi cam 8 ıandık 40 adetlik ve 0,55X0,45X0,00l 1/2 
ııda adi cam 2 sandık 40 adetlik olmak üz.ere Konyanın Çum
syonunda teslim f&rtile dört kalem camın açık eksiltme uıu
eksiltmeıi yapılacaktır. 

Eksilcme ıartnamesi ve teferruatı bedelıiz olarak Malzeme 
tlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 87,75 liradır. 
,.lıteklilerin muvakkat teminat ve tartnameıinde yazılı vesaik 
ırlikte aynı gün aaat 15 de mezkur Komisyonda hazır bulun· 

liıımdır. (2429) (4406) 2-4 

Münakasa Gueteıi ---
13j 39 Yüksek Deniz Ticaret '1ektebi Direk. 12-7-39 16 -

400 - " " 
12-7-39 11 -

Ank. Lv:ı. SAK. 27-6-39 10-

518 - Kütah. Tay· Defi Topçu Tab. Kom. 19-7-39 15 -
307 50 Polil Enst. Müd. 12-7,39 14 -

267 13 
" " 

13-7·39 14 -
315 -

" " 
13-7-39 • 14 -

75 -
" n 14-7-39 14 -

Darütşafaka Direk. Nurosmaniye 6-7-39 10 -

Ank. Defterdarlığı 27-6-39 12 -
67 - Kırklııreli Orman Bölge Şef. 7.7.39 16-

İst. 3cü İcra Mabmutpata Carşılı ban 28,3-7-39 9-
Beyoğlu -4 cü Sulh. Tarla başı Kanzuk 27-6-39 14 -

apr. 
lst. Defterdnr. 24-7-39 

Kütahya Jandarma Okulu Komutanlığında 

Müteşekkil Komisyon Riyasetinden: 
Kapalı zarf usul.le eksiltmeye konulan iş : 
1 - Kütahya içinde Vişne fidanlığı karfısında sekıen yedi bin 

beş yüz. altı lira doksan alb kurut bedeli kctifli iki pavyon İn,aaın· 
dan ibarettir. 

2 - Bu işe ait evrak tonlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Sıhhi ve fenni tartname 
O - Nafıa işleri şeraiti umumiyeai (nana dairesinde mevcuttur.) 

bedelile 
E - Keıifname 
İıtekliler bu evrakları Nana Müdürlüğünden alabilirler. (bedeli 

mukabilinde) 
3 Eksiltmeye 3. 7 .939 p~ıartesi günü saat on beşte Jandarma 

okulu binasında mütefekkil komiıyon huzurunda yapılacaktır. Zarf
lar aynı gün de saat on dörde kadar komisyon reiıliğine verilmiş ola· 
cakbr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için : 
A - befbin albyüa yirmi bet lira otuz bet kuruşluk teminat 

mektubY 
B - İhaleden sekiz gün evvel Kütahya Vilayeti Nana !\1üdür

lüğünden bu işi yapmağa ehil olduklarına dair bir vesika. 
C - Şimdiye kadar en az elli bin liralık. inşaat işini muvaffaki

yetle baıardıklanna dair aynı daireden alıomıı vesık.a. 
J) - rn39 ıeneıinde ticaret oda11oda mukayyet bulunduklarına 

dair veıika ibraz etmeleri tartbr. (4366) 3-4 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Müdürlük anbarıuda bulunan takriben 680 kilo kadı:,ar ip par· 

çaları .atışı pazarlığa konulmuştur. 

Pa:ıarlık 2S.6.939 çarşamba saat 16 da B. postahane binası bi
rinci katta idari muavinlik odasmda müdürlük alım sabm komisyo
nunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 25 k.uruş muvakkat temi· 
nat 12 lira 75 kuruftur. 

Taliplerin olbabtaki numune ve şartnamesini görmek üz.ere 
müdürlük idari kalem binalar ve levazım kısmına, pazarlık gün ve 
ıaatinde de muvakkat teminat makbuzu ile birlikte komiıyona mü-
racaatları. (4515) 2-2 

---•u• .... .-aa~· ._--==_._...., ... ~,nrc:-•--"'"""'---=-----•---..-~--------·~-

Muhammen bedeli 900 lira olan 0,50X075 eb'adında 1000 adet 
Türk Bayrağı 4.7.939 salı günü saat I0,30 on buçukta Haydarpata· 
da Gar binaaı dahiıindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile 
ı;atın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 67 lira 50 kurutluk muvakkat te
mind ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme gOnü saa
tine kadar Komisyona müracaatları laz.rudır. 

Bu i4e ait tartnaoıeler Komisyondan parasız olar .. k dağıtıl-
makhıdır. (4381) 3-4 

• • • 
Muhammen bedeli 39130 lira olan muhtelif alat ve edevat 

7.8.1939 pazarteıi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada 
idare bioasında sabo alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenleri "2934,75,, liralık muvakkat temina
tile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
. Şartnameler 195 kuruıa Ankara ve Haydarpap veznelerinde 
1atılmaktadır. (4409) a-4 

26 Haziran 1939 

Cinsi Mikdarı 

kgr. 
Muh. be. 

lira 
% 7,5 te 
lira krş. 

Eksiltme 
ıekli sa atı ____ .. ____ _ 

Başipi 18.000 9910 742 50 kap. z. 15 
Bclipi 25.0ıJO 11200 843 75 " " 16 
Tonga ıpı ıo.ooo 5885 441 37 ,, ,, 16,30 

1 - Şartnamelerindeki teslim müddetleri uzatılarak 
miktarları yukarda yazılı baş ve bel ipi ile yine şartna
mesi mucibince tonga ipi kapalı zarf usulilc eksiltmeye kon
muştur. 

Il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek
siltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

IH - Eksiltme 5.VIl.939 çarşamba 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 

gunu Kabataşda 
Komisyonunda ya• 

pılacaktır. 
iV - Şartname ve 

Şubeden ve Kastamonu 
alınabilir. 

nümuneler her gün sozu geçen 
müstakil müdürlüğilnden parasız 

V - Münakasaya iştirak edecekler mfihürlü teklif mek· 
tuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuza 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarf -
!arını ihale saatlerinden bir aaat evTeline kadar Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabHinde vermeleri lizımdtr. 

(4517) 1-4 

••• 
Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7 ,5 te. 

adet lira lira 
Eksiltme 

ıekli saatı 

-----·----------------·--
Çektirme 
Çektirmeye kona· 

cak motör. 

4480 
4200 

336 
315 

aç. eks. 15 

" 
16 

1 - Şartnameleri mucibince yaptırılacak bir adet t'lm 
teçhizatlı çektirme ile bu çektirmeye konacak mot6r 1atın 

alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme 

tekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme l 2. VII 939 çarşamba gUnli Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

lV - Şartnameler her gün ıözü geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V - Alınacak motör Hanzetif, Vidop, Doyç, M \V.B. 
Doyçe Verker, Emayen, Skandiya, elve volf markalarından 
biri olacaktır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan glin ve sa· 
a tlcrde % 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (4541) J-4 

••• 
Cinsi Mikdarı Muh. % 7,5 Eksiltme 

be. lira teminat tekli saatı 
lira krş. 

------·- ----
Galon mantarı 1000000 A.sif 10000 750 - Kap. z. 15 

48X26 Eb'at 
Şarap mantarı 1500000 

45X24 Eb' at 
Likör mantşrı 500000 

23X35 Eb'at 

" 

" 

10950 821 25 
" " 

16 

4750 356 25 Aç. eks. 16,30 

1 - Şartname ve kalite nümunesi mucibince yukarda 
miktarı yazılı 3 cins mantar hizalarında gösterilen usullerle 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksilt· 
me şekil ve saatleri hizalarmda gösterilmiştir. 

Ill - Eksiltme 2.VIl.939 salı günü Kabataşda Levazım 
ve Mubaynat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şu
beden parasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf miinakasasına iıtirak edecekler, mü
hürlü teklif mektublarmı kanuni vesaikle % 1,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarfların eksiltme saatlerinden birer saat evve
line kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabiJinde ver
meleri açık eksiltmeye iştirak edecekler de % 7,5 güven
me paralari.e mezkur Komisyona gelmeleri. (4403) 2-4 

Münakallt Vekaleti 
fstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli (17972) ooyedi bin dokuz yüz yetmiş iki 
lira tutan 2t 1 adet muhtelif cins cereyan redüktörü ve 10 adet Te· 
vettür Transformatörü kapalı zarf usulile aahn alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1347.90 liradır. 

3 Eksiltme 27.7.939 perıembe günü ıaat 15 de metro Han bi-
nasmın beşinci katında toplanacak olan arttırma ve ekıiltme Komi· 
ıyoounda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idare levazımından parası:ı olarak 
tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarmın şartnamedeki tarifat dairesinde ha:ıır
lanarak ıaat 14 de kadar 7 inci katta ki Komiıyon katipliğine imza 
mukabılinde verilmif buluamuı lbımdır. (4!>29) 
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Tableau .Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet d.<! l'adjudication 
Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. eatimatif provi.toire 
Lieu d'adjudicalion et du 

Cahicır des Charges 
Jow·s Heure.s 

A) Adjudications au Rabais 
Conatructlona - R6paraUons -Trav. Publlcs-Mattriol de Cbnatructlon-Cartographl• 
..-..-. ? ....___ __ -=-__,,~-------~----~--,_..~,_...------------------~~...::;.----...... ~ 
Dre:;sement carte villo Kayseri Publique 
Const. chaus;ee s/route lzmit-Knramursel Pli cach 36130 -

,, aıaiıons pr. immig .. ee: 200 p. (cab n 61452 96 
cb P. 322) 

Cooıt route pr~:ı cascrce idnnterie (cah ,, 3143l 36 
eh. P. 157) 

2710 -
4472 65 

2357 35 

Municip. Kayseri 
Vil. Kocaeli 
Dir. Etıı.bliss Immigr~s Kırklareli 

Com. Ach Micist. Def. Nat. Ank. 

Achev. cor.at. konak gouvernemental " 21068 87 1580 17 Dir. Tr: v. Pub. Brous~e 
Trnn•form. en tehbnique~de 1 ·abattoir Arapkir n 1167 - Municip. Ar~pkir 

Const. bitine corpı de garde (cah eh 125 P.) n 24906 17 1868 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
n pave en parquets ,, .. 86 ,, ,, 17069 - 1'280 17 Com. P:::rm. Municip. ht. 
,, depôt et i"ıtall. voie dec.ıuville ete. n 15000 - Banque Agricole Mersin 
., uıioe de gaze Publique 1023 65 76 77 Municip. Hayıabolu 
,, ecurie a Sultansuyu Pli cach 37494 39 2812 12 Dir. Etablo Sultansuyu 

Prodults Chlmfqc:eo et t'harmaceutiques-lnatrum~nts Sanltalre•Fournltura pour Hopltaull -·· -......~ ~ ... - ~-- - --- --- - --- - ----= _. .. _ --

19-7-39 15 -
17-7-39 12 -
10-7-39 15 -

11-7-39 11 -

15-7-39 11 -
17-7-39 16 -
12-7-39 
11-7-39 
3-7-39 
3-7-39 

10-7-39 

15 -
14 -
11 -
15 -
14 -

Table d·operation et autoclave (aj) Gre a gre Vil. Kütahya 1 rnois a partir du 13-6 39 
Toile pr. gaze: 20000 paqueh Publique 1300 - 97 50 Com. Ach. Miııist. Def. Nat. Ank. 12-7-39 10 -

ElttelrlcEl6·Gaz Chauft•ll• Central (•nsteilatlon et Mat•rlel) 

Diff. sortes de reduch:urs de courant: 211 Pli cach n972 - 13ı7 90 Dir. Gen. Electr. Ist. 21-7-39 15 -
p.-traoıformateurs de tenliİon: 10 p. 

Materiel pr install. electriques Grt\ a gre 

Hablllement - Ch11uasure• - Tlaaua - Culr• 

Toile americaine: 13400 nı. Pli cach 5360 - 402 -

AmeublemBnt pour Habltatlon et Bureaux - Taplsaerhs ete. --- --...-........... _,, ----- ___.__...........__ ~ ----- .... .......~ 

Table de bureau: 45 p.-fauteuilı louroanb: Publique 
3 p .-id. fixe: 19 p.-chaiaes en osier: 33 p. 

Traoaport - chargement - d6cher>gemenl 
- tz -------------- -- ... - ._, -

Location de trois autobo• 
Tran11port effets militairee 

Trevaux d'lmprlmerıe - · ~~eterle 

Gre a. gre 
Publique 

lmpreHioıa line intitule Ayın Tarihi (aj) Gre a gre 

Combusllble - C•rburant - Hull•• 

Pli cach 

3037 -

214ıı -

7000 -Houille criblee: fıOO t. 
Scmi•coke: 300 t. 
Coke india-ene: 75 t. 
Semi-coke: 365 t. 

,, la t. 26 -
Publique n 24 -
Pil cach ,, 25 -

Huile pr. macbioe: 3 t.·id. pr. cylindre: 2,5 Publique 
t.•mobiloil B.B. e~tra: 650 k.-mazout: 30 t. 

Charbon lignite (du bauio de Dcğirmisaz): 
750-800 t. 

,, 

Mozout: 12 t.-buile pr. machine: 800 k. (aj) Gre a ıre 
Qfvers 

Compteurs d'eau de 13/15 rn/m: 250 p.-id. Publique 
de 20 rn/m: 10 p. 

Seaux pr. ordurea: 200 p. 
Lesıivage: 60000 p 
CaiHea: 6 ıortu 
Ceruıe pr. plomb: 5 t.·id. pr. zinc: 2 t. 
Materiel pr. le fo11e du pont tournant de 

Karabük 

Provl•lon• 
Pain pr penitencier (aj) 
Viande: 30 t. 
Pain: 146 t. 

" ,, 
,, 

Gre a gre 
Pli cacb 

Pli cacb 
,, 
,, 

Riz, baricots stca, oirnonıı, lentilles, p. de terre ,, 
a~urre: 8 t.-aa•on: 9 t.-beurre frais: 900 k. n 

hu ile d' olivea: 4 t .. olives· 4 t. 
Lait: 2 lota 
L'ajudicatioo du 4-7-39 concernant l'ııchat 

de 2 t. de the a ete annulee 
Pain: 30 t. 
Beurre d'Urfa: 2,5 t. 
Huile d'oliveı, sucre, aavon, olivea doubleı 

e:t riz Viooola 
Farine, macaroı:iı, vermicelles, eignons, pom• 

mes de terre, lentilles et autres proviı. 

n 

Publique 
,, 

" 

" 
Fromage kacher et blanc, oeufı et citrooı ,. 
Epinards, choux, poireaux et autres legumes ,. 
ViaDde dağlıç: 9 t.-id. d 'agneaa: 2,5 t. Pli cach 
Divers fruits et legumea Gre iı. gre 
Viande de boeuf: 30 t. Pli cach 

Paia: 40 t.-viande ae mouton: 10 t. id. 
d'a1rneau: 1,5 t. 

Vlaachı de boe11f sanı oı: l t. 
Beurr• 

Pablique 

" Pli oacb 

la t. 8 15 

3750 -

2000 -
1500 -
725 -

4200 -
5900 -

12000 -
13870 -

2850 -
2625 -

5340 -

6900 -

le k. O 40 
40190 -

277 80 

321 -
70 50 

787 50 

525 -
ff 10 -
135 -

519 57 

2i9 -

150 -
112 50 
54 50 

315 -
442 50 

1977 94 
9JO -

1040 25 
7.12 38 

1075 88 

477 38 

213 75 
196 88 
298 46 

360 82 

152 81 
135 39 
400-

518 -

307 50 

26; 13 
ai14 -

Muoicip. Çankırı Jusqu'au 6-7-39 

Com. Perm . Municip. lst. 

Vil. Ank. 

Com. Acb. lnt Tophane 
Com. Acb. Place Forte Çanakkale 

Dir. Gen. Pre11e Ank. 

Com. Pcrm. Municip. lııt. 
Dir. Instit. de11 Agenb de Police 
Dir. Hyg. et Aasist. Soc. Ank. 
Minis. Justice Ank. 
Municip. Kütahya 

,, " 

12-7-39 14 -

13-7-39 15 -

29-6-39 14 30 
4-7-39 11 -

30-6-39 15 -

12-7-39 14 -
15-7-39 11 
I0-7-37 l I -
10-7-39 15 -
28-6-39 14 --
28-6-39 14 -

• Karahiga. 1 moiı a partir du 9-6-39 

Municip. Bergama 

Com. Acb. lnt. Tophane 
Dir. Ecole Sup. Com Marit. 
Com. Ac'.1 . Mini ,t. Der. Nat. Ank. 
Com. Ach. Dir. Gen. Fnb. Milit. Ank. 
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 

Bur. Exp. H. pafa 

Pıncureul' Geo. Bursa 
Com. Perm. Municip. İııt. 

" ,, 
" ,, 
" n 

" ,, 
Com. Acb. lot. Marit. Kasımpafa 

Dir. Ec. Sup. Con1. Marit. 
,, ,, 
" " 
,, 

,, 
,, 

,, 

" ,, 
" .. 

Com. Aca. lnt. Anlc. 
Comm. Bat. Artillerie eootre Avioo 

a Kütahya 

12-7-39 15 -

11-7·39 14 30 
12-7-39 l~ 30 
12-7-39 10 30 
17-7-39 14 -
l l-8-39 15 30 

10-7-39 16 -
12-7-39 14 -
12-7-39 14 -
12-7-39 14 -
12-7-39 14 -

12-7-39 14 -

12.7.39 10 -
12-7-39 '10 30 
12-7-39 14 -

12-7-39 14 30 

12-7-39 
12-7-39 
12-7-.\9 
27-6-39 
19-7-39 

15 -
16 -
11 -
10-
15 -

Dir. inat dH aıeata de Poliee Ank. l2-7.a9 14 -

" " Com. Aob. Milit. Erzurum 
la-7-39 14 -
J0.7..39 16 -

:u - wwwa • fi ; ; Z!!JI 

(3 üncü sayfadan devam) 

Sülfat dalomiu (Ank. Bded.) No IOS4 
Kafu leli (0. D. Y .) No 108fl 
Muhtelif erzak (Bolu Orman Okulu) No 1086 
Sebze (Kütehya Garoizonu) No 1086 
"' Yapak ve koç yünü (Karacabey Merinos yetiştirme çiftliti) 

No l086 
Ekmek ~e et (0.-mnn Koruma Gen. Komut.) No 1086 
Ekmek (l:zmir Cezaevi Müd ) No 1085 
* Mubt.e'if e~ya (D. D. Y. İzmir) No 1085 
Kamyon kıralıuımıcsı (İst. Beled.) No 1085 
Buğday n~kli (Toprak Mahsulleri Ofisi Şefaath ajanıı) No 1085 
Yağ, !:ıtbuo, peynir, şelcer vs. (Bolu Orman okulu) No 1087 
Su saatı ile alat ve edevatı 'Tiıe Beled.) No 1087 
Ça-iır ı Nafıa Vek.) No 1087 
Göçmen evi inş. tTekirdağ' İıkam Müri.) No 1087 
Def~er tamir ve iedidi (lst. Beled.) No 108i 
Koyun eti (Afyon Ko") No 1088 
Parke t .. şı (Akşehir Beled.) No 1088 
Sı~ır eti (Kayseri Tf.yyare Fab.) No 1090 
• Bintı a11kazlnrı (Ank. Beled.) No 1090 
Ekm~k ( l3olu Hapishane Müd.) No 1094 
Sığır eti (Lüleburgaz Tümeni) No 1094 

1

. Erzak ve m11brukat (Afyon Memleket haat.) No 1095 
Kııınyon kiralr.nması (İat. Beled.) No I096 

1 
Nohut, mercimek, çay, zeytin vs (Bomova Tümeni) No 1097 
Ambalaj malxemesi (M. M. V.) No 1097 

1 

Afiş levhaları boyanma11 (İıt. Beled.) No 1099 
Hela tamiri ,. ,, No 1099 

1 Diploma be11tırılması ,, ,, No 1099 
Gürgen odunu ,. • No 1099 

. Boru ferşl ,, ,, No 1099 
Su boruı u ferşiyatı n ,, No 1099 
Süt, yoturt, ekmek (Niğde ve Aksaray Vil .) No 1099 

lSA z iW zi.lif - --cl1!1a7'i *" 

Memento des Fournisseurs 

t\1ardi 27.6.939 

Chargemeııt et dechargcment ble (Office Cereales Polatlı) No ıo?i 
Divers fers de profil (Dir. Gen. Electr. lst.) No 1076 
• Habits d'hommea et etiquettes (Dir. Vt:nte Douaaes lıt.) No ıoıf 
Repar. stembool Dayanır d Kavak (OUice Sanit. Littoral pati 

Iıt.) No 1080 
Constr. maiıonı madpul. Gerze et Gümüşhacıköy (Dir. Gen. {'tto' 

nop.) No 1082 
• Fil en laine (2 eme Trib. Fondnm. de Commerce d'Ist.) No 
Viande (Com. Acb Mil. Balıkesir) No 1084 
Cbau11ettes en laine (Mio. Def. Nat.) No 1084 
Constr. ecurie ,, n ,, No 1086 
Bois (Com. Ach. idil. Karaköse) No 1084 
Sulfate d'alumine (Municip. Ank.) No 1084 
Fıl de fer pr. cage (Ch. Fer Etat) No 1086 
Diveraea provisi!>ns (Ecole Fored. Bolu) No 1086 
Legumr11 (Com. Ach. Garniıon Kütahya) No 1086 
• Mobair et laine de mouton (Ferme Merinos de 

No 1086 
Paio et viande (Command. Gen. Prot. Foretı) No 1086 
P:ıin (Dir. Maison Penale lzmir) No 1085 
• Divers objets (Cb. Fer Etat lzmir) No 1085 
Location camion (Munioip. lst) No 1085 
Transport ble (Office Cerealea Şefaath) No 1085 
Beurre, savon, ıucre, fromage ete. (Ecole Forest. Bolu) No 1081 

1 Comptcur d'eau, outilea et inıtr. (Municip. Tire) No 1087 
Teoles (Miniat. Trav. Pub. Ank.) No 1087 
Cooıtr. maisoos imanigres (Dir. EtabliHement immlıres Teklr.A.ıJ 

1 
No 1087 

Repar. e t rclıure rcgııtres (Municip. Iat.) No 1087 
Viande d~ mouton (Corpı Armb Af1 oa} No 1088 
Pierru parquetı (Municip. Aktehir) No 1088 
Viande de breuf (Fab. A\·iatiou Kayıeri) No 1090 
• Decombres batisse (Municip. Ank.) No 1090 
Pain (Dir. Prison Bolu) No 1\)94 
Viaade de bceuf (Oiv. Lüleburgaz) No 1094 
Provizioo• et combuııtible (Hap. Regioael Afyon) 1095 
Locatioo camion (Municip. Iat.) No 1096 
Poiı-chiche, leotillea, olivu, tbe ete. (Div. Boraova) No 1097 
Materiel pr. embailage (Mio. Def. Nat.) No 1087 
Pei[\turc tableaux, afflches (Muoicip Ist) No 1099 
Repar. W. C. ,, ,. No 1099 
lmpresaioo dipl6moe ,. ,, No 1099 
Boia d'orme ,. ,, No 1099 
Pose tuyaux ,. ,. No 1099 

,, ,, d'eau ,, ,, No 1099 
Lait, yoghourt et pain (Vil. Niğde et Aluara1) No 1099 

imtiyaz sahibi ve yaaı itleri DirektM : ı....all Girit 

BaaıJdıtı yer : Merkez Ba111aevl, Galata 


