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Umum Tü .;carların ve üteahhitler .. n mesleki Organıdır 

AL R 
inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita -

Ankara Valil iğınden : 

Keşif bedeli 9420 lira 89 kuruştan ibaret bulunan yük
sek Ziraat enstitüleri bahçe dıvarı ile korkuluk ve 3 baraka 
inşaatı 17.7 939 paz:ırtesi günü saat on beşte vilayet bina s ın· 
da naha komisyonunda ihıılcsi yapılmak üzere açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 706 lira 57 kuuruştur. 
l~tekliler teminat mektubu veya makbuzu, Ticnret odıısı 

vesikası ve eksıltmenin yapılacJğı günden en az 8 gürı evvel 
vilayet makamına istida ile müracaat edilerek bu iş hakkında 
alacağı ehliyet vesikalariyle birlıkte yukarıda sözü geçen gün 
ve saatte nafıa komisyonuna gelmeleri ve buna ait keşif ve şart
nameyi her gün nafıa müdürlüğünde görebilecekleri ilfin 
olunur. 

Torbah Kaymakamlığından: 

Torbalının Çapbaşı köyünde 1133 lira 72 kuruş bedeli 
keşifli natamoın kalan mektep inşaatı 2a.6 939 gürıüoden iti· 
haren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan istek
lilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlıyacakla
rı teminatları ile birlikte 15.7.939 cumartesi günü saat on iki
de Torbalı kaymakamlığında müteşekkil komisyona müracaat· 
ları ilan olunur. 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden : 

Eksiltmiye konulan iş: Tunceli Vilayeti Mameki kışla 

ve ahırları ikmali inşaatıdır. Ba işin keıif bedeli 46208,66 
liradır. 

İstiyenler bu işe aid evraktan yapı işleri umumi ve fen· 
ni şartnamesile bayındırlık işleri genel şartnamesinden ma· 
dasını 2 lira mukabilinde Tunceli Nafıa Müdürlüğünden sa
tın alabilirler. Yapı işlerı umumi ve fenni şartnamesini \'e 
bayındırlık işleri genel şartnamesini görmek istiyenler Tun· 
celi Nafıa dairesinde bedelsiz olarak görebilirler. 

Eksiltme 8.7.939 cumartesi günü saat 10 da Tunceli 
Nafıa Müdürlüğü binasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 3465,65 lira mu
vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup 
iÖstermeai lazımdır. 

İhaleden en az sekiz gün evvel Tunceli vilayetine müra· 
caat ederek bu işe girebilmek için alınmış ehliyet vesikası. 

Ticaret ve Sanayi odası sicil vesikası 939 senesi. 

lstunbul Komutalığı Satınnlma Komisyonundan : 

Defterdardaki bir numaralı dikin evinde yaptırılacak ıami· 
rin açık eksiltme ile ihalesi 17.7,939 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. Muhammen keşif Ledeli 2465 lira 60 kuruştur. 
ilk teminatı 185 liradır. Şartnamtısi ve sairesi bedeh nıuknbi
linde aid olduğu ~ubede veril6bilir. 

Trabzon Vilayeti Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğünden : 

Elazığ Belediyesinden : 
Elazığ vilayet merkezinde yeniden yapılacak olan nsri 

ve fenni mezbaha binası inşası kapalı zarf usulile eksiltme· 
ye konulmuşlıır. 

Bu inşaatın keşfi 16159 iira 46 kuruştur. 
Muvakkat teminat 1212 liradır. 
İhale 17.7.939 pazartesi günü saat 15 de Elazığ Bele· 

diye encümeni odasında yapılacaktır. 
İstekliler ticaret odasına 939 yılında kayıdlı bulun

duklarına ve bundnn evvel laakal on bin liralık bina inşa~ 
atı yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri ve ihale
den 8 gün evvel resınen müracaatle vesika almaları lazımdır. 

İstekliler keşif fenni şartname vesair evrakı Elazığ 
Belediye Encümeni kaleminde görebilirler. 

Elazığ Nafıa Müdürlüğiınden : 

Elizığda yeniden yapılacak 174,991 lira 11 kuruşluk ke
şif bedeli orta okul binası inşıınatının bu sene 60 bin liralık 
betonarme kısmı kapalı zarf u ulile eksiltıniye konulmu§tur. 

Eksiltme ı7.7.93Y tarıhine tesadüf eden per§emhe günü 
~aat 15 te Ellizığda Nafıa Müd rlüğü odası da müteşekkil Art· 
tırma, Eksiltmft Komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek içın ıstckliler 42)0 lira muvakkat 
teminat verm ... sı ve bundan b.ı.şku aşağıdaki vesikaları g"titmcsi 
ltizımdır. 

Yüz bin lira kıymetinde bir bina yaptığına dair vesika 

llıalt!den en nz 8 güa evvel Vilayete muraeaatle eksiltmi
yc girebılmek için alınmış ehliyet vesikası 

939 yılına aid Ticaret Odası vesikası 
İnşaat müddttince iş başırıda diplomalı bir mühendis veya 

bir fon memuru buluaduraca.ğınn dair tnalıhüdnaıne. 

haçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane Lev __ ..___,-=-______ __,,_,,,..._,._..;...:-___... ____ .._ ________ ,_,,_,,,,_ 

Ankara Nümune Hastanesi Başhekimliğinden : 
Muhammen Muvakkat İhale 

Cinsi 
Filim 

Miktarı Eb'adı Evsafı Fiyatı teminatı tarihi 
160 Düzine 13 X 18 Torpi· 

" 
240 n 18 x 24kal am· 

,, 325 n 24 x 30 balajlı 
,, 450 ,, 30x40 n 

Diş filimi 

(küçük) 
Dit filimi 

40 

20 (büyük 
Fotoğraf kağıdı 

(Niko) ve paketi, 

" 
,, 

10 adetlik 25 Paket 3J X40 
Cam 35 Düzine 10 X 15 
izhar banyosu 
(bir kutu 9 kilo· 
suyu ha:ıırlıyacak) 30 kutu 
Teabin Bat ,, 15 ,, 

,, 
,, 

6810 lira 5IO lira 15.7.939 

75 kuruş Cumar
tesi 

saat: 
11.30 

Ankara Nümune hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan Ront· 
gen filimleri ve fotoğraf camı ve kiğıtlarıyle Banyo, eczası, kapalı 
zıırf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

İşbu malzeme Kodak, İlfort, AA-fa marka olacaktır. 
Talipler işbu mnlıemeyi .şartnamesinde yazılı şerait dairesinde 

vermek için teklif mektuplannı 2490 sayılı kanunun tarifatı veçbile 
ihzar ile ihalesinden bir saat evveline kadnr Ankara Nümune Has
taııesinde müteşekkil komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Ankara Nümune Hastaııeıinde görülebilir. 
• • • • 

Eksiltmeye konulan it : 224 kalem ecza ve alat alınacaktır : Bak. inhisar U. Müd. ilan· 
larına. 

Trabzon nümune hastanesinin mutfak çamaşırhane ve ! -

etti• tesisabdır. ~ektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Bu işin muhammen keşif bedeli 47,940 liradır. Kapalı -

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Sıhhi tesisata ait umumi ve fenni şartname hususi şart · 

name keşif cetveli isteyenler bu şartname ve evrakı 240 
kuruı mukabilinde Trabzon nafıa müdürlüğünden alabi· 
lirler. 

Eksiltme 17.7.939 tarihinde Pazartesi günü saat 
15 de Trabıonda sıhhat müdürlüğünde toplanacak eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3595 lira 50 ku· 
ruıluk mavakkat teminat vermesi ve bundan başka da 939 

Afyon P. T. T. Müdürlüğünden: 

Afyon P. T. T. binasında yaptırılacak olan 6346 lira 
5 kuruş keşif bedelli kalörifer tesisatı fenni şartname pro· 
je ve mukavelelerine göre 14.7.939 cuma günü saat 15 de 
Afyon P. T. T. Müdürlüğü binasında ihale olunmak üzere 
15 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 

Muvakkat teminat miktarı 475 lira 95 kuruştur. İstek
lilerin ehliyetnamelerile beraber tayin olunan müddet zar· 
fında Afyon P. T. T. müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

r ey 

yılına ait ticaret odası kayıt vesikası ile ihale gününden Mahrukat, Benzin. Makina yağları v. s. 
•a az sekiz gün eyvel Trabzon vilayetine müracaat ederek "' 

Ankara Valiliğinden : 
939 mali yıb sonuna kadar viliyet hizmet otomobilinde 

Tillyetten alacakları bu ite ait ehliyet vesikasını ibraz et· 
•eleri mecburidir. 

kullantlacak 690 teneke benzin açık eksiltme ile satın a 
caktır. 

Muhammen bedeli 2190 lira ve teminatı muvakk 
164 lira 25 kuruştur. 

ihalesi t0.7.939 gfinü saat 15 de vilayet daimi ene 
ninde yapılacaktır. Taliplerin ihale günü teminatlariyfe 
likte vilayet daimi encümeninde ve şartnameyi görmek 
tiyenlerin de encümen kalemine müracaatları ilan olunu 

Adliye Vekaletinden : 

Vckfilet ve temyiz binaları kaloriferleri ihtiyacı ıçın 
nacak olan 365 ton yerli türk antra iti ~ömikok kömtirü 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme I0.7.939 tarihine müsadif p zartesi günü 
on beşte Ankarada temyiz binasında vek let Levazım ve 
müdürlüğü odasında toplanan eksiltme komisyonu tarafı 
yapılacaktır. 

istekliler bu hususa ait şartnameyi vekalet levazım 
daire müdürlüğünden parasız alabilirler. 

Kömürün beher tonu için tahmin edilen bedel 25 lir 
Eksiltmeye iştirak edecek olau isteklilerin bedeh mu 

menin yüzde 7,5 u nisbetinde olan .685 lirayı nakden ve 
devletçe nakit mukabilinde kabul edilen tahvilatı mal a 
na teslım etmiş olduklarına dair olan ~andık makbuzr 
teklif mektuplarım havi mühürlü zarflarını eksiltm~ saat 
bir sant evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri, 
dan teklif mektuhu ~önderecek olanların da aynı saatt 
tişınesini teminen daha evvelden postaya tevdi etmiş ol 
ve dış zarflarını mühür mnmu ile ayrıca mühürlenmiş 
sı, ve komisyon muvakkat teminat olarak nakit mııhi) 
tahvil alamıya~ağından beşinci maddedeki saraha 
edilmesi: 

lstanbu Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 

İötanbul Üniversitesi merkezi ve müştemilatma ah 
250 bin kilo odun 14.7.939 cuma günü saat 15 de Rektö 
açık eksiltmeye konulmu§tur. 

İstekliler ihale günü odunun bedeli olan 3 bın liranı 
vak kat teminatı 225 liralık makbuz ve ticaret oda:,ı vesi 
müracaatları liste ve §artaame pazartesi ve perşembe g 
rektörlükte görülür. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund 

170 ton lavamarin kömürü alınacaktır. Pazarlıkla 
siltmesi 5 7.9l9 çarşamba günü saat 14,30 da Toph 
İstanbul Levazım amirliği satınalma komisyonunda y 
caktır. Tahmin bedeli 2210 !ıra kati teminab 331 li 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülebili 

Radyo Müdürlüğünden : 

22.6.939 günü saat lO da açık eksıltmesi yapılma 

re evvelce ilan edilen asgari 18000 azami 19800 litre b 
talip zuhur etmediğiııdeu açık eksiltme 3.7.939 pazarte 
nü saat 11 e talik edilmiştir. 

Talipforin yevmi mezki'ırde 262 lira 84 kuruş m 
kat teminatları ile beraber Radyo Müdürlüğüne müracaa 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 

Kurumumuz ve müesseselerinin kışlık ihtiyacı ola 
500 çoğu 600 ton sömikok (Türk Antrasitı} kömürü 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 11.7.9 
günü ..... ıat 10 da Çocuk Esirgeme kurumu genel merk 
yapılacaktır. Ş ırtnamesini görmek isti yenlerin kurum 
işleri dırektörlüğüne müracaat etmeleri. 

• • • Kurum•ımuz ve müesseselerinin kışlık ihtiyac 
150000 kilo kesilmiş kuru meşe odunu alınacaktır.' .E.k 
si 11.7.939 salı günü saat 14 de Çocuk E-sirgeme kuru 
n el merkezinde yl!pılacaktır. Şntnamesini görmek istiy 
kurum hesap i§leri direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

* * * 
Gaz ve maden kömiirü alınacaktır. Bak: erzak süt 

Edirne Vilayeti ilinına. 

Gazyağı, mazot, mete odunu ve maden kamürü alın 
Bak: erıak ıütuounda Ketan Memleket hastanesi ilanına. 
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n münakasa ve müzayedeler Listesi 
-~ 

Mub-:n 1 ed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

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

Betonarme menfez inşası 
İzmirde Cümhuriyet caddesinin granit pa

ket taşlarile tamiri 
Torbalıoı Çaybaşı köyü mektebi ikmali inş. Aç. eks. 
Defterdardaki 1 No. lı dikim evinde yap. " 

tamirat 
Şile 2 ci okulun tamiri Paz. 
Çubuklu Gaz depolarındaki su ve köpük n 

cihazının şebekeye raptı 
Kayseri-Yozgat arasın. park inş. 53000 m2 ,, 
İzmirde garaj inş : ~ ad. Kapalı z. 
İzmitte yap. Klor fabr. (şart. 25 L.) 
Hidro-elektrik tesisatı için Düzcenin Şakoç 

Şelalesinde baraj, kanal, su köşkü ve 
•nntral binası inş. . 

,, 

218 64 
2530 -

ı 133 72 
2465 60 

249 74 
246 74 

9934 -
54409 90 

569800 -
14383 94 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari aUH, Hastane Lvz. 

16 39 
190 -

185 -

18 73 
18 51 

Silifke Belediyeıi 
İamir • 

Torbalı Kaymakamlığı 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 

lst. Belediye•i 

,, " 
Kayseri Vilayeti 

3970 50 M M. V. SAK. 
26540 - Sümer Bank U. ı\1üd. 

Düzce Belediyesi 

3-7-39 15 -
14-7-39 16 -

15-7-39 12 -
17-7-39 11 -

6-7-39 14 -
6-7-39 14 -

12-7-39 
17-7-39 16 -
17-7-36 16 -
17-7-39 

Rontgen filimleri, ve fotograf cam ve ka- Kapalı z. 6810 - 510 75 Ank Nümune Haat. 
ğıtlarile banyo eczası, (Kodnk, İlfort, 

15-7-39 11 30 

Ağfa marka olacaktır) 

Elektrik-Havagazı-Kalorifeır_ \tesisatve malzemesl) 

Ampul 
Afyon P. T. T. binasında yap. kalorifer 

tesisatı 

Paz. 
Aç. eks. 

115 60 
6346 05 

Mensucat, Elbist:, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kaput bezi: 11500 m. (temd) Paz. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Birinci ve ikinci hamur kağıdı ve mukavva - - 774 -

M obllya büro ve eşyası, Muşamba -Hah v.s. 

Resim masası: 6 ad. 
Masa ve koltuk 

Eşya ve erat nakli 
Erzak nakli 
Kömür nakli: 8000 t. 

Paz. 

" 

Kapalı z, 

n 
Aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 
Makine yağı kalın: 6 t.-ince: 1 t. (temd.) Paz. 
Tutuşturma odunu: 415 t.-fırın odunu: Aç ekıı. 

50 t.-odun: 200 t. 
Benzin: 1,5 t. 

" 
Müteferrik 

478 -
186 -

3000 -
2000 -

1480 -

397 50 

Kamyon şasesi: 1 ad. Aç. eks. 2175 -
Kesme paket taşı: 2000 ad. n beb. O G7 
Kamyon karoseri ile birlikte (me:ı.baha için): - - 4800 -

2 ad. (temd.) 
İmdat otomobili (temd.) 
Cenaze n ,, 
Motopomp 
Tamır atölyesi için malLeme 
İtfaiye karoserisinin tamiri için malzeme 
Boya malıemesi 
Tükürük hokkası bardak v.s. 
Karlık: 20 ad.-karlık tamiri: 43 ad. 
Boru ve dirsek 
Demir boru: 2040 m. 
Koyun ve dana 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Paz. 

,, 
,, 
" ,, 
,, 

Aç. eks. 

2500 -
2500 -

2b0 -
156 20 
57 40 

109 -
96 30 
60 40 

404 -

Ekmek: 291 t. (temd.) Açk. eks. 29827 50 
Sadeyağ; ı9,2 ., 
K. soğan: 36, 1 t. ince tuz: 10,5 t. -pas

tırma: 530 k.-ıalça: 3430 k -k. fasul
ya: 13,5 t.-patateı: 36, 1 t.-ihlamur: 
20 k.-çay: 250 k.-nohut: 5,4 t.-bar· 
bunya: 7,3 t. - bulgur: 3725 k.-vanil· 
ya: 490 paket-k. sarmısak: 514 k.-
kara biber: 57 k.-lurmm biber. 31 k. 
kara mercimek: 2080 k.-kırmızı mer-
cimek: l l60 k.-kimyon: 20 k.-kakao: 
98 k.-kooserve sebze kıloluk: 4150 
kutu-k. bamya: 350 k.-börülce: 880 
k.-şeftali konserve: 1410 kutu-soda: 
17860 k.-ıencefil: 13 k.-tarçın: 18 k. 
kahve: 64 k.-salep: 22 k.-limon tu· 

n 

" 

zu: 40 k.-kuru bezelya: 1235 k. (temd.) 
K. ot: 134 t. Kapalı z. 
Yulaf: 163 t. 
Saman: 97 t. 
Koyun eti: 50 t. 

,, ,, 15 t. 
Y oğ'urt: 8 t. 
Süt: 8 t. 
Y ogurt: 7,5 t. 
Süt: 7,5 t. 
Ekmek: 86250 k. (temd.) 
Sığır eti : 64,8 t. 
Sığır eti : 49,8 t. 
Birinci ve ikinci nevi ekmek : 16 t. (tem.) 
Ekmek ceza evi için 
Şeker : lO t. - sabun : 4,9 t. (temd.) 
A. faıulyuı : 11 t. • Sakız kabak : 11 t. 

t. ıotaa: 5 t. 

,, 
Aç. eks. 
Kapah z. 
Aç. ek•. 

,, 
,, 
" Kapalı z. 

Kapalı z. 
,, 

Paz. 
Kapalı z. 
Paz. 

n 

28616 -
17853 55 

5025 -
8150 -
1380 -

12500 -
3750 
800 -
760 -
675 -
600 -

6468 i5 
12312 -
9~6i -

8 67 iıt. Belediyesi 6-7-3!) 14 ·-
14-7-:i9 15 -475 95 Afyon P. T. T. Müd. 

35 85 
13 95 

225 -
150 -
200 -

1041 57 

30 -

164 -
J05 -
360 -

188 -
188 -
21 -
11 72 
4 31 
8 18 
7 22 
4 53 

30 30 

2l37 07 
2146 20 
1339 02 

376 87 
611 25 
103 50 
937 50 
356 ~ 
60-
57 -
50 62 
45 -

485 -
923 40 
709 65 
53 -

İzmir Memleket Hast. 

Niğde Vilayeti 

İıt. Belediye1i 

" ,, 

Balıkesir Ask. SAK. 

n " • 

1 ay içinde 

6-7-39 15 -

6-7-39 14 -
6-7-39 14 -

D. D. Y 4 cü işletmesi Kayıeri 

15-7-39 11 -
15-7-39 11 -
10-7-39 15 -

Gireson Belediyesi 
Kayseri Aa;k. SAK. 

15-6-39 da11 itib. 1 ay 
7-7-39 J5 17 

Gümrük ve İnhisarlar Vekil ti Ank. 14-7-39 15 -

İzmir Belediyoai 
Bornova 
İzmir 

,, 

,, 
,, 

n 

. " ,, 
lst. Belediyesi 

" • 
• " ,, ,, 
,, ,, 
n " ,, ,, 

Bilecik Vil. Vezirhan Köyü Muhtar. 

12-7-39 16 -
1-7-39 ıo -
7.7.39 16 - ' 

7-7-39 
7-7-39 
6-7-39 
6-7-39 
6-7-39 
6-7-39 
6-7-39 
6·7-39 
6-7-39 

16 -
16 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

P~ndik Bakteryoloji Enstitüsü Diek. 19-7-3fJ 14 -

Ank. Okulları SAK. 
,, " ,, 
,, ,, n 

Kayseri Ask. SAK. 

" " 
n " 

" ,, 
n n 

" ,, 
n " 

" n 
n n 

Kayseri C. M. Müddeium. 
İzmir Lvz, SAK. 

" n " 
Gireson Memleket Hast. 
Gireıoa C. M. UmumiliA-i 
İzmir Memleket Hast. 
Selimiye Ask. SAK. 

6;;7-39 10 -
6-7-39 ıo 3') 
6-7-39 il -

10-7-39 15 -
10-7-39 16 -
10-7-39 17 -
12-7-39 15 -
12-7-39 16 -
14-7-39 14 -
14-7 39 15 -
14-7-39 16 -
14-7-39 17 -
7-7-39 15 -

14-7-39 16 30 
14-7-39 16 -

17-7-39 a kadar 
5-7-39 14 -

l ay içinde 
1-7-39 9 30 

2 

le iyesind n: 
İlk Muhammen 

te :ıinat bedeli 

18 51 246 74 Çubuklu Gaz depolarındaki su ve kö-

30 30 

ıs 13 

13 95 

35 85 

4 53 

pük cihazının şebekeye raptı. 
404 - Zır at Müdürlüğü içia ahnacıık boru ve 

dirsek. 
249 74 Şile 2-ioci ok lun tamiri. 

186 - Karaağaç Müessesatı için alınacak ma-
sa ve l:oltukl r. 

478 - İmar Müdürlüğü için yııphr~lacak 6 adet 
reıim munsı. 

60 40 20 adet Knrlık mubayaaııı ve 43 Karlı- • 
ğ'ın tamiri. 

7 22 96 30 Beyoğlu hastaha esine alınacak tükürük 
hohk sı, bnrdak ve saire. 

8 67 115 60 Beyoğlu bast:ıbnnesi için nlıoacak am-
puller. 

8 18 I09 - Motörlü vesait için lüzumu olan boya 
malzemesi. 

4 31 57 40 &3 numa • h İtfaiye k:?roıerhıinin tami-
ri için lüzumu olan malzeme. 

1 l 72 156 20 Tamir Atölyesine alınacak muhtelif 
malznme. 

ıı - 2b0 - :,ebzehalı için almac:1k motopomp. 
Tahmin bcdeJleri ıle ilk teminat mıkdarları yukarıda ya

zılı ışler nyrı yrı paz rlığ 1 \lnuhrnştur. İh le 6.7.939 per· 
~mbe günü s t •4·de O imi Encümende yupı ac ktır. Ş rt
nameler Zabıt ve Ihuamelat Mudurluğü kaleminde görülebilir. 
İsteklilerin hizel .. rındu yazılı temınat makbuz veya mc:ktup
ları ıle ihnle günu mucyyeo sııatte Daimi Encümende bulun· 
malart. 

=----·--.---._ m......., 

Müteferrik 

Gümrük ~ulıııfoza Genel Komutaulığı Levazım Amirliği 
lstanbul Satıoalma Komisyonundan : 

Yaptırılacak yerli irnaliitı beş büylik para kasasının 14.7.939 
cuma günü saat 15 de açık ek iltmesi yapılacaktır. . 

TacımJanmış tutarı lS )0 lira ve ilk teruirrntı da 117 Jira
dlr. Evsaf ı,. ş.,rtnam :ıi K '>ıni:;yon fa :lır. görüle bitir. 

lstP ·lil riıı kanuni v sıkalım v~ ilk t m!oı:• :nakbuzlarile 
Gaiata eı..ki ithulat glımr&iğundeki komi::ıyona gelmel~ıi. 

Bilecık Vilayetinin Vezirhan Köyü Muhtarlığından : 

KöyÜo:1Ü:ıe getırilecek içıre auyuna s rfedilmek için celbi ta
knrrür edeıı 2 40 metre d n ir borunun Gü nıük resminden rnua
fıyetine Bilecık Vılayeti idare heyetince 6.6.939 taıib ve 320 5/3SM) 
uyılı kar&or s dır olduğundıın mezkür 2040 metre demir borunun 
Vezirhnn is\aııyor.unda tealımi şnrlile tarihten itibaren 20 güıı IDild· 
deli mü akasayo. konulduğundtn t lip olanların beher nıetre•lni 
k ç kuruştan teslim edectğiııi mektupla dairemize bildirm leri Ub 
olunur. 

lzmir Belediyfsinden : 

Temizlık işlerinde kulLnılmak iızere bir kamyon §a11eai 
satın ulınm:ısı makiae ve elektıık miıhendisliğind~kı şartname
si veçbHr açık eks!ltmeye ko-rulmuştur. Muhammen bedeli 2175 
lira olup ihalesi 12.7.9~9 çar~ mbn güuü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 164 liralık lemiautı oğl~den so.ura k..ıpalı bulunması-

' na biuaen öğıeden evvel ış banka ınn yatırarak makbuzu ile 
encümene geiirler. 

* * • Mezbah için koroseri ile birlikte iki kamyon satın a
lınması b ş katipJikteki şartnamesi veçbile 7.7.939 cuma günü 
inat 16 ya uzo.tıl ı~tır. Muhammen bed?.Ji 4800 liradır. İ§tirak 
edecekler 360 lirahk teminatu.ı öğleden soara kapalı bulunma
sına bionen öğleden evvel ış bankasına yatırarak makbuzile en· 
cüınene gelirler. 

* • • imdat otomobili satın alınması baş kiitiplikteki şartna
mesi veçhile 7.7.939 cuma gunü saat 16 ya uzatılmıştır. Mıı

haınmen bedeli 2500 hradır. İ~tirak edecekler J 88 liralık temi
natını öğleden sonra kapalı bulunmasına binaen öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

• • • Cenaze otomobtli saurı alınması baş katiplikteki şart· 
namesi veçhıie 7.7.939 cuma günü s.ıat l6 ya uzatılmıştır. Mu
hammen bedeli 2500 liradır. htiruk edecekler 188 liralık te
minatını öğleden sonra kapalı bulunmasına binaen öğleden ev
vel iş baııka::ıına yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

• * • 
Tütün tozu çuvalı ve sıcak su kontörü alınacaktır: Bak 

inhisarlar U. Müd. ilanlarıns. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Erzurum Askeri Satcnalma Komisyonundan : 

Erzurum garnizonu ihtiyacı olan 20,000 kilo sade yağı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 17,000 
lira ilk teminatı 1275 lir dır. Eksiltmesi 17.7.939 pazarte
si günü saat 15 de Erzurumda As. Satınalma komi.:1yonun
da yapılacaktır. Şartname ve evsaf kolordunun tekmil garnİ· 
zonlarınea her gün görülebilir. 

lmtiynz aabibi ve ya:ıı işleri Direktörü : llmail Girit 

BaııldıA"ı yer : Merkez B 11mni, Galata 
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\.. ot: 20 t 
'i ulaf : 6,6 t. - k. ot : 4,5 t. - saman; 900 k. 
Sadeyağ : 45 t. 
k. ot: 945 t. (temd.) 
Sadeyağ : 36 t. 
Sığıp eti ıos t. 
Bulıur : 140 t. 
Limon : 60000 ad. (temd.) 
Yaş sehze ve meyve : 
Katar peynir: 17 t . 

eyaz peynir : 17 t. 

öknar ve kayıo odunu: 570 kentai 
am ankazı ve odunu 

·'v eşyası 

erli kiremit 
ina aokazı : (temd.) 

Demir potrel kötebend ve T. demirler 
ve saç levhaları (temd.) 

Saç, pir&nç, dural aliminyum v. s. talaşlan 
Torna tezgahı 
Cezaevi binası ankazı 

Paz. 

" Kapalı z. 
Paz. 
Kapalı z. 

,, 
,, 

Paz. 

" 
Kapalı z. 

" 

Aç. art. 

" Aç. art. 

Paz. 

Aç. art. 

Edirne Vilay~t Daimi Encümeninden : 

Tut rı Mu ham. fiatı Mikdarı %7,5 depozito Ciı 11i 
Lira Lira kş. Kilo Lira kş 

45000 -

22050 -
16800 -
2400 -

11050 -
6800 -

3600 -
k. o 07 

420 -

96 -

80l) 1- 300 60 - 11zdırılmış e:ıde yağı 3 
375 25 1500 28 12 pirinç 4 

\600 ..ıo 4000 120 koyun eti 1 
600 30 2000 45 aığır eti 2 
960 26 1600 72 şeker 5 
25 25 100 1 88 nişasta 6 
11 22 50 83 irmik 7 
30 1 20 25 2 25 Amasya bamyaaı 8 
70 35 200 5 25 peyoir 
30 60 50 2 25 kaşar 10 

102 17 600 8 65 gaz 11 
1000 1 100000 75 maden k<Smürü Uzun-

köprü 12 

3375 -

2565 -
1653 75 
1260 -
180 -

828 75 
5IO -

270 -
42 -

Münakasa Gazetesi ------· 
Selimiye Ask. SAK. 30-6-.39 14 -

,, 
" " 

30-6-39 14 30 
Lüleburgaz Tümen SAK. 17-7-39 11 -

" " " 
6-7-39 11 -

Çorlu Kor SAK. 17-7-39 16 -
Niğde Tümen SAK. 18-7- 9 15 -
Lüleburgaz Tümen SAK. 18-7-39 11 -
Ank. Lvz. SAK. 1-7- 9 10 -
Polis Enstitüsü !Vlüd. Ank. 6-7-39 14 -
Tophane Lvz. SAK. 18-7-39 15 

n ,, 
" 

18-7-39 15 30 

Bolu Orman Müd. 6-7-39 15 -
. " . " ~7-39 15 -
lst. 4 cü icra Mem. Kurtuluş Tepe 1,3-7-39 IO -

Üstü No. 75 
Trabzon Belediyesi 
İzmir Belediyesi 

,, " 

Sah ve Cı.ıma 
7-7-39 16 -
3-7-39 16 -

Kays ... ri Tayyare Fııbrikaıı SAK. l 1-7-39 13 -
ist. 2ci İcra Galata Fermen. No. 47 12, 18-7-39 16-
İst. Defterdarlığı 17-7-39 14 -

İlk okull r için lüzumu olan 350,0!10 kilo gürgen odununun 
mubayaası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 5350 lira ve ilk teminatı 393 lira 75 kuruştur. İhale 
12.7.939 çarşanba günü saat l5 de Daimi encümende yapılacaktır. 

Şartname Zabıt ve Muamelat l\1üdürlüğ'ü kaleminde görüiebiHr. Ta
liplerin 2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları zarflarını ihale 
günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri (46t2) 

••• 

Edirne memleket haataneeıoin 1939 ma\i yılı ihtiyacı olan yu

e karıda cina ve mikdarı yazılı I~ kalem erzakı açık eksiltmeye çı-

karılmıştır. l 

Yol inşaatında kullanılmak üzere .satın alınacak 85,000 adet 
Parke taşının naldiyesi açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bede· 
lı 637 lira 50 kuruştur. İhale 7.7.938 cuma günü saat 14 de Daimi 
encümende yapılacaktır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. Toliplerin 47 lira 82 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubu ile ihale günü muayyen saatto daimi en-
cümende bulunmaları. (4505) 

İllekhlerio numune ve şartnamelerini görmek ve açık eksilt-

meye iştirak ~tmek üzre % 7,5 teminat makbuzlarile 1.7.939 cu

- maTteai günü saat 12 de Vilayet Daimi Encümenine ınüracaatla11. 

Keşan Memleket Hastanel5İ Tababetinden : 

Kt:şan Hastauesinin 939 mali yılı iaşeı:;i yirmi gün rniiddet

le açık münakasaya konulmuştur. İhalesi 10 Temmuz pazarte
si günü saat onda Keşam hükumet dairesinde yapılacaktır. Mii
nakatiaya iştirak için yüzde 7,5 dipozit itası lazımdır. Şaraiti 

anlamak için Keşan hastanesine müracaat etmeleri. 

İ:ış"nİn Mikdarı 
Asgari Azami 

Cinsi KiJo Adet KiJo adet 
Has ekmek 3500 4000 
Koyun eti 1300 1400 
Pitin9 700 800 
Sade yağı 220 280 
Zeytin yağı 20 30 
İnek südü 1100 1200 
inek yoğurdu 900 1000 
Kuru fasulya 150 200 
Çiçek bamya 10 15 
Çay s 6 
Limon 1200 1500 
Yumurta 1200 1500 
Sabun 120 160 
Nohut 80 100 
Kuru üzüm 70 100 
İrmik 20 30 
Mercimek 40 80 
Pirinç unu 60 80 
Gaz yağı 350 400 
Mazot 250 300 
Meşe odunu 40000 43000 
Madea kömürü 40000 43000 
'-)'Z şeker 250 300 

ili!!! JI QI i!!i~ ! H!!! i@i !!l!!!J .!!l!!!J iil'!I~ ıo; W J!!!!. i 
~·" ·~· 

7.7.939 cumn günü sa t 15 de Aukarada Nafıa Vekaleti bina
sı içinde malzeme MüdüT1üğü odasıoda toplanan malzeme Eksiltme 
Komisyonunda 1170 lira muhammen bed~Ue d m m Jik duble cam 
100 m2 ve 2 m m lik yarım duble cam 400 m2 ile 0,5;:,XO, 45XC-
002 eb'admda adi cam 8 ıandık 40 adetlik ve 0,55X0,45XO,OOI 1/2 
ebadında adi cam 2 rnndık 40 adetlik olmak Ü.zere Konyanm Çum
ra istasyonunda teslim şartile dört kalem camın açık eksiltme usu, 
lü ile eksiltmeııi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelaiz olarak Malzeme 
Müdürlüğünden ahııabilir. 

Muvakkat teminat 87,75 liradır. 
İsteklilerin munkkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik 

ile birlikte aynı gün aaat 15 de mezkılr Komisyonda hazır bulun· 
maları lazımdır. (2429) (4406) 4-4 

••• 
12.7.939 çorşamba günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti 

binası içinde M lzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme ek
ailtme Komisyonunda 3231,30 lira muhammen bedellı muhtelif de
mir ve ıaç malzcmeEiı:;in açık ekıillme uıulıle yeoıden eksiltmeıı 
yı.pılacakhr. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat ft>minat: 242 lira 35 huruşlur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik 

ile birlikte llynı gün. rıeat 15 de mezkur Ko~iıyonda hazır buluc
maıı lazımdır. (2589) (4ti0b) 2-4 

Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
ad. lira lira krş. şekli saatı 

----------------- ----
Tütün tozu çuvalı 6000 1605 120 37 aç. eks. 14 
Sıcak su kontörü 3 450 33 75 paz. 15 

1 - Şartnamesi mucibince 12. Vl.939 tarihinde ihale e· 
dilemiyen (6000) adet tütün lOZU çuvalı ve yine şartnamesi 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara mucibince (3) adet sıcak su kontörü sntın ulmacal tır. 
Satınalma Komisyonundan il - Muhammen bedeller:, muvakkat teminatları, ek 

siltme şekli ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

bin b~şyü~~ ~::::~::!':i !;:e;:em:~g:~il=l~lı b~:t:~i s~~~a~lli~C: 111 - Eksiltme 17. VII.939 pazartesi günü Kabataşda 
ıair karyola t.7.939 cumarteai günü saat onda kapalı zarf uaulile Levazım ve Mubayaat Şubesindeki. Alım Komisyonunda 
sabn alınacaktır. yapılacaktır. 

2 - Şartnameai yüz elli kuruş karşılığında Komisyondan alıoa· iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para-
bilecek bu eksiltmeye girmek isteyenlerin iki bin iki yüz elli lira- sız alınabilir. 
lık temioat ve şartnamede yaııh belgeleri muhtevi teklif mektupla- V - İstekliler % 7,5 güvenme paralariyle birlikte ek
rı1'a en geç belli gün ve aaat dokuza kadar Komisyona vermiş ol· . siltme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda adı ge-
mal~. (2308) (4233) 4-4 

çen Komisyona ielmeleri. (4664) 1-4 

30 Haziran 1939 ·------------· 
1 - İdaremizin Samsun, Adana, İzmir ve Cibali tütün 

fabrikaları için ceman 224 kalem ecza ve ahit açık esiltme· 
ye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 2000, 70 muvakkat teminatı 
150,05 liradır. 

111 - Eksiltme 17. VJl.939 pazartesi günü saat 16 da 
Kaoataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen Şube· 
den parasız alınabilir. 

V - İstekliler % 7,5 güvenme paralarile birlikte ek
siltme için tayin edilen gün ve saatte yuK:arda adı geçen 
Komisyona gelmeleri. (4672) 1-4 

••• 
1 - Cibali Tütün fabrikası için alınacağı evvelce ilan 

edilmiş olan (3) aded yüksek randımanlı sigara makinesi 
muhammen bedeli sif 28,000 liraya çıkarılmış olup yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. · 

il - Eksiltme 14.VIl.939 cuma günü saat 10,30 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesiadeki Alım Komjs
yommda yapılacaktır. Muvakkat teminat (2100) liradır. 

111 Şartnameler her gün sö1ü geçen Şabe ile Anka-

ra ve İzmir Başmüdürlüklerinden 140 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

IV - Mubayaa olunacnk makinı:!ler .\foletJs, Stanclart, 
Müler, Skorla fabrika.arı mamulatından olacaktır. 

V - Eksiltmeye İ§tirak edenler fiats1z tekliflerini % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu havi kapalı zarflarını eksiltme için tayin edilen gün· 
de ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur komis
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(3697} 4-4 

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

be. lira teminat şekli saatı 
lira krş. 

------ ---- ---- - -- ------
Galon mantarı IOOOOOO A .sif 10000 750 - Kap. z. 15 

48X26 Eb'at 
Şarap mantarı 1500000 

" 
10950 821 25 

" " 
16 

45X24 Eb' at 
Likör mantarı 500000 

" 
4750 356 25 Aç. eks. 16,30 

23X35 Eb'at 
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 hizalarında gösterilmiştir. 

IIl - Eksiltme 2.VII.939 salı gfinü Kabataşda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - Kapalı zarf miinakasasına iştirak edecekler, mü
hürlü teklif mektublarını 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 mukabilinde ver
meleri açık eksiltmeye iştirak edecekler de % 7,5 güven
me paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. (4403) 3-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince idaremizin kutu fabrikası i

çin bir adet otomatik Parfiks zımba makinesi açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bed~li sif 3000 lira, muvakkat temi· 
natı 225 liradır. 

111 - Eksiltme 12.VII 939 çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

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

V - Münakasaya girmek isteyenler fiatsız tekliflerini 
bir hafta evveline kadar tütün fabrikalar şubesine verme
leri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları 
lazımdır. 

VI - Eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenme paraiarile 
birlikte tayin olunan gün ve saatte mezkur Komisyona gel-
meleri. (4478) 3-4 

Muhammen bedeli 900 lira olan 0,50X075 eb'adında 1000 adet 
Türk Bayrağı 4.7.939 salı günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşa
da Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme uaulile 
aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 67 lira 50 kuruşluk muvakkat te• 
minat ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme günü saa• 
tine kadar Komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan paraaı:1 olarak dağıbl-
ıuaktıdır. (4381} 4-4 
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VENDREDI ao JUIN 

Quotidien des Adjudicatio s 
AD\11NISTRATION 

Yooho rtchou Han 
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l nl t P l z r 

Ponr la Publıcıte 'adresser 
a rAdministration Journal Professionnel des ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

U it Po tale N. 1261 

Telepho e : 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouverte Aujourd'hui 
---------------------------~ 

Objet dıe l'adjudication 
Mode Prix 

d'edjudicat. estimatif 

Coost. dolots n beton ı:ırm6 
Repar. route Cümhuriyet a lzmir 

v. Publlc 

Achev. conıt. ecole vıllage Çaybaşı de Torbah Publique 
Repar. n la maison de couture No 1 a Defterdar ,, 
Repnr. ecole ıecood. Şile Gre iı gre 
Trav. rnccordement des apparells d'eau et ,, 

d'ecume au reseau derı depôts de gaz 
i Çubuklu 

Const. pave en pnrqueta s route Kayseri- Publique 
Yozgat: 53000 m2 

Const. 2 gnrages a lzmir Pli cacb 
,, fabriquc chlore iı iz.mit (cab eh 25 L) 
n barragc, caual, reservoir et batiase 

centrale hydro-electr. iı la cascade de 
Şakaç du kazn de Düzce pr. inst. ~lectr. 

218 64 
2-30 -
11~3 72 
2465 60 

219 7t 
246 74 

9934 -

54409 90 
569800 -

11383 94 

Caution. 

proviaoire 

16 39 
190 -

Lieu d'adjudication et du 

Cnhier deıı Cbarges 

Municip. Silifke 
,, iz mir 

jours Heures 

185 -
18 73 
18 51 

K ymnlumat T f\rb lı 

Com. Ach. Com:nnnd. lst 
Com. Perm. Municip. Ist 

Fındıklı 

3-7-39 15 -
14-7-39 16 -
15-7 39 12 -
17-7-39 11 -

" " 

Vil. Kayseri 

3970 50 Coru. Ach Minist. Def. N8t. Ank. 
26540 - Dir. Gen. Sumerbaok 

Municip. Düzce 

6-7-39 14 -
6-7-39 14 -

17-7-39 16 -
17-7 39 16 -
17-7-39 

Prodults Chimlqu • e_t_P_h_a_r_m_a_c.~u_ı_ıq..:-.u ... • __ ~-=-------------~o-u_r_H_o ... p_l_ta_u_x 

Et 

lnıtall. chauffage cectr. a la bat. P. T.T. 

Ampoules 

Hablllement - Chaussur 

Toile pr. cnpotes: 11500 m. {aj) 

pe!erle 

Papier de pate et carton 

Gre a gre 

6810 -

6346 05 
115 60 

774 -

510 75 Hôp. ModMe Ank, 

1) 

475 95 Oir. P.T.T. Afyon 

8 67 Com. Perm. Municip lst. 

Hôp. Regional Iımir 

Vll. Niğde 

15-7-39 l 1 30 

14-7-39 15 -

6-7-39 14 -

Dans 1 moia 

6-7-39 15 -

Amaublem nt pour Ha_b...;l_ta_t;.;.lo_n _______ -=------•-c_. _ 

Table de dessln: 6 p. 
Table et fouteuil 

m nt • d6ch rg_ 

Transport cffets milit. et soldat. 
,, proviıionı 

Tranaport de cbarbon: 8000 t. 

Combu tlble Carburant - Hu ile• 

Grc iı grc 

" 

Pli cacb 

" 
Publique 

Huile pr. machi~e lourde: 6 t.-id. lerere: Gre al gre 
1 t. (nj) 

Boiı d'alluaıaııc: 415 t.-id. pr. four: 50 t.- Publique 
" : 200 t. 

Benzine: 1 ,5 t. 

Dlvers 

Cbissis pr. camion: 1 p. 
Pierres de taille: 2000 p. 

,, 

Publique 

" Camion avec carrosaerie pr. Abbntoir: 2 p. (aj) 
Automobile de ıecours sanit. (aj} 
Auto-corbillard {aj) 
Motopoınpc Gre a gre 
Matericl pr. atelier de reparationı 

" " " repar. carroserie deı sapcura 
" pompieu 

Materiel de peinture 
" Crachoir, verreı ete. 
" Ceue-neigc: 2l.l p.·repar. chasse-neire· 43 p. 

Tuyaux et coudeı " 
" Tuyau en fer: 2040 m. 

Mouton et veau 

Provlslona 

Viande de boc.l:f: 64,8 t. 
Viande de boeuf: 49,8 t. 
Pain de 1 re et 2 eme qaal.: 16 t. (aj) 
Pain pr. lcı penitenciere 
Sucre: 10 t.-savon: 4,9 t. (aj) 
Haricotı ayche kadın: 11 t.-courru: 11 t. 

oignonı: 5 t. 
Foin: 20 t. 
Avoine: 6,6 t.-foin: 4,5 t.-pa'lle: 900 k. 
Pain: 291 t. (aj) 
Beurre: 29,2 t. (ııj) 
Oignonı, el, ıauce, harlooll 11cı et aut-

res proviıions (aj) 
Beurre: 45 t. 

f oia: 945 t. (aj) 
Beurre: 36 t. 

Publique 

Pli cach 

" Gr6 a ıre 
Pli cach 
Gr6 il gre 

" 

" ,, 
Publique 

" 
n 

Pli cacb 
Gre a gre 
Pli cach 

478 -
186 -

3 00 -
2 00 -

1480 -

397 50 

2175 -
la p. O 07 

4800 -
2500 -
2500 -
280 -
156 20 
57 40 

109 -
96 30 
60 40 

404 -

12312 -
946ı -

' .- -

29827 50 
28616 -
17853 55 

45000 -

35 85 
13 95 

225 -
150 -
200 -

1041 57 

30 -

164-
)Qj -

360-
188 -
188-
21 -
il 72 
4 aı 

8 18 
7 22 
4 53 

30 30 

923 40 
709 65 

53 -

2237 07 
2146 20 
1339 02 

3375 -

2565 -

Com Perm. fooicip. lst. 

" " 

Com. Ach. Milıt. Balıkesir 

" " 

6-7-39 14 -
6-7-39 14 

4~mc Expl. Ch. fer Etat Kayseri 

15-7-39 l 1 -
15-7-39 11 -
10-7-39 15 -

Municip. Giresun mola ıi partir du 15-6-39 

Com. Acb. Mil. Kayseri 7-7-39 t5-17 

Minim Douanes et Monop. Ank. 14·7-39 15 -

Municip. lzmir 
,, BornoYA 

" 
iz mir 

n " 

" " Com. Perm. Municip. lıt. 

n " 

" n 

" 
,, 

,. ,, 
,, " 
" " 

12-7-39 16 -
1-7-39 10 -
7-7-39 16 -
7-7-59 16 
7-7-39 16 -
6-7-39 14 -
6-7-39 14 -
6-7-39 14 -

6-7-.~9 
6-7-39 
6-7-39 
6-7-39 

14 -
14 -
14 -
14 -

Muhtar Vil. Veıirhnn Dir. Vil. Bilecik 
Dir. lnst. Bncter. P ndik 19-7-39 14 -

Com. Ach. Iat. lzmir 

" ,, 
H6p. Regional Gireson 
Procur ur Gen Gireson 
H6p. Roıional lzmir 
Com. Acb. Milit. Sclimiye 

" 
,, 

" 
,, 

n Ecoleı Ank. 

" " 
" 

,, 

" 
Div. Lüleburgaz 

• ,, 
,, Corps Armee Çorlu 

14-7-39 16 30 
14-7-39 16 -

juaqu'au 17-7-39 
5 7-39 14 -

Dans un mois 
1-i-39 9 30 

30-6-39 14 -
30-6-39 14 -

6-7-39 10 -
6-7-39 tO 30 
6-7-39 11 

17-7-39 ti 
6-7-39 11 -

17-i-39 16 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Cumartesi 1.7.939 

Kayseri hnlkevi binası inş. (Kayseri C. H. P. Başk.} No IOS 
Sadeyağ, mercimek, (E İrnc Tümeni) No 1087 
Saf kn! y (ist. Elelıtr k İşleri U. Müd.) No 1088 
Altlı üstlü Eomyalı demir karyola (Jandarma Gcın Komut. 

No 10 8' 
Göçmen evler' inş (Uzunköprü İskan Müd.) No 1091 
Sndey ğ (Küt hyn G rnizonu No 1093 
Kuru fa ulyc Lül bur z Tümeni) No 1094 
T ze fasulye, knb k cmizotu bıyn .. (Samsun Tümeni) No 
Bcnıiu (Samı:.un Su İş'eri 8-inci Şube Nüd.) No 1095 
Haftalık enfor u:yon bülteni tabı (Tıcaret Vck. Ank) No il 
Ergani mndenir.de bina inşaatı (Erga i Bakırı T. A. Ş.) No 
Süt, yoğurt (Manisa Tümeni No 1096 
Güınrük koınısyocculuğu (İzm·r Üzüm ve iocır Tarm Satıı }< 

ratifieri Birlığı) No 1 IOI 
En. k ve mahruknt (Eidrn~ Vilayeti) No 1103 

Memento des Fournisseur! 

Samedi 1.7.939 

Const. bntisse Maiıon du Pe.ıpl (Preaid. P.R.P. Kayıeri) Na 
Beurre, lentılles, tDiv. Edirne) No 1087 
Etain pur (Dir. Gen. Electr. Ist.) No 1088 
Lit en fer double t avec sommıer (Comm. G. Gendr. Ank.) 
Const. maisons i migres (Dir. EtabiS1. lmmig. Uzunköprü) Ne 
Beurre (Gorni on Küt by ) No 1093 
Haricots aecs (Oiv. Lüleburgaz) No 1094 
Haricota verts, courges, pourpier, concombre1 (Div. Samı'lln) 
Benzine (Dir. 8ôme Sec. des Aff. Hydr. de Samaun) No 1095 
lmpression bulletin inform. hebdom. (Miais. Commerce Ank.) 
Co.ostr. batisseı · Erganimadeni (S.A.T. Cuivre Ergani) No l 
Lait, yoghourt (Div. M niıııı) No 1096 
CommiHion dedouanement (Union Coop. Ventes Figues et R 

lıınir) No 1101 
Provisions et combulliblc (Vil. Edirne) No J 103 

R 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satın ima Komiıyonunda&l 

Yevmiye n gari 500 ve azami 1500 kilo destere ve kaba 
s tışı. 

Az mi ve ıgari miktarı yukarıda yazılı talaşlar Aıkeri 
riknlar U. Müdürlügü Merkez Satınalma Komisyonunca 17 
paz rtesi günü saat 14,30 d çık arttırma ıuretiyle satılacl 

Beher kilosunun tahmim bedeli 50 aantimdır. Şartname paraa 
tarak Komisyondan verilir. Muvakkat teminat 196 lira 88 kurı 

lstunbul Defterdarlığından : 

Muhammen bedf 

İsta bul z evi ziyaret m halli binasının nnkazı 
Yu ıda yazılı ankaz hizasında yazılı muhammen b• 

üz ri d n çı rttı a ıl t l caktır. Satış bedeli nakdeıı 
peş'rıen olup ıbal 17.7.939 tarihine mu:Xıdif p zarıcsi günü 
1 ı dedir. Talıp rin % 7,5 pey nkçelermi vakti muayyenii 
evvel yatırarak m zkiir gün ve aatta Deftrrdatlık Mılli E~ 
müdurlüğünde miı ,. kkil atııı: komisyonuna müracaatları. 

Bartın Malmudiırluğünden : 

Satılacak m im dnsi : Amasra lımanmda battk iken yüzdl 
len Rız vapuru enkazı. Bulunduğu yer : Amasra nahiyesi. E 
da mıkdarı : Tahminen 300 tondur. Tahmin olunan kıya 
Demirin beher kilosu 1 kuıuş bakırın beher kilosu 10 1 

ve pirincin beher kilosu 7 ,S kuru~. 
Şartname münderecatı : Bedelsiz olarak Bartın 1• 'ives• 

gfüıterilir. İhale günü: 5.7.939 tarihine mü adıt Çarşamba g 
saai 15 te. Arttırm yen : B rtın .Malmüdürlüğünde müte§e 
komisyonda. Arttırmanın şekli : Açık nrttırına. 

Muvakkat teminat: Altmı yedi buçu liradır. Arttırm 
girebilmenin eartları: Müşterilerin Tilrkiyed mukim bulund 
lamın daır hüviyctı ve ıkamet kağıtları. Masraflar : Gümrük 
rife kanununa göre resiml r g zete, ilin masrafı damga, • 
]aliye elhasıl bütün nınsarifatı alıcıya aittir. Nakil müdde 
Üç aydır. işe başlama müddeti : İhaleyi müt akıp bir batta 

Yukarıda cinsi ve evsafı ve mikdarı yazıh Riıe vapuru 
kazı açık arttırma ile satılacağından taliplerin iha1e gfinfi o 

5.7.939 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 15 d Bartın !\ 
müdürlüğü odasında müteşekkil satış komisyonunda hazır bul 
mahırı ilan olunuı. 


