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GAZETESi 

Umum ü c car 1 arın ve Müteahhit 1 erin M es 1 e·k i Organıdır 

l:MLEKET 
HABERLERi 

~ YıPak satt,ıarı 
tt\i fabrikalarımız işlenmiş 

laı6bayaaıına devam edi· 
l Dun İnce Anadolu itlenmit 
~ laıallarıodan bin aç yfis 
~ 0 111 60 kuruıtan, Trak· 

~,1 tırcık cinsi yapaklarından 
'i.Q Ya kilosu 66 kuruştan sa· 
So '-lııtır, Evvelce yazdığımız 
~Yt~er için de yapılmış 

daJlara göre bu günlerde 

• •dan gelecek talimata göre 

·~· ın~ yeni bağlantıların 

Pi 111 başlaııacakhr. Sovyet· 
1laatnız.daa fazla mal ala· 
, kuvvetle ihtimal veril· 

'------.. .. __ _ 
han ve Tüccarın 

it kalan Afyonu 0-
\1,_ • Sat.n Alacak 

1 
tt~ucu maddeler idaresi 
aı beri bu teşekkül ta· 

-t lG '-tın alınmıyarak müstah
ca..-ların ellerinde kalmıt 

f 
llf !onların Toprak mah· 

Q İti 
~ tarafından satın alın· 
V lı..ı.ırlıklara başlanmıştır. 

~ltiletinin bu yolda ver· 

11 bir çok alakadarları 
'-t.~ tdeceği gibi müstahsili 

i .•e himaye etmek bakı-
1i telakki edılmektedir. 

Piyasamızda serbest satış olarak 
yapılan muamelelerde İnce afyon
lann kiloıu 540 ve kaba afyonla
rın kiloıu 37~ kuruttan aatılmıt· 

br. 

Mısır YUksellyor 
Son günlerde Ziraat Bankası, 

Karadeniz mmtakasına gönderil
mek üı:ere piyasamızdan nrı mı· 
ıır mübayaa etmiye başlamıştır . 
Şehrimize getirilen mısırların mü· 
bim bir kısmı banka tarafından 
satın almdığıodan 4,20 kuruta ka
dar verilmekte olan mısırların fi
yatı yükselmif ve 4,24 kuruşa ka· 
dar artmıılı. ki ıündenberi mmr 
yükselmekte devam ediyor. Ev· 
velki gün fiyatlarda kilo başına 6 
para tereffü olmutlur. Getirilen 
200 bin kiloluk bir parti depo fi
yatlardan satılmıştır. 

Balak ihracatı 
Taze balık ihracat mevıimi geç• 

mek üzere olduğundan limanımızda 
bulunan gemilerden bir kısmı ba· 
Jık yükliyerek memleketlerine dön
müşlerdir. Yunan motörlerinio 
hepsi gitmiş, yalnız bir miktar 
balık daha yüklemek üzere lima· 
nıuıızda üç İtalyan balıkçı vapuru 
kalmıştır. 

MUNAKASALAR 
t ... Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Tekirdağ Belediye Reisliğinden : 

~ ' Eksiltmiye konulan iş : Mezbaha binası ınşaaı 
a ' Muhammen bedeli : 28023 liradır 
~ ...._ Bu işe aid evrak şunlardır : 
Q ' Eksiltme şartnamesi 
C ...._ Nafıa İşleri genel şartname.M 
1)' Mukavele projesi 

~I 'l<eşif ve keşif hulAaası, projılır, t•hlill fiat, Na-
4 '1'1 fenni ıartnameainden ibarettir. 

'latekliler bu evrakı Tekirdağ Belediyeıinde göre
& 'eya 140 kurut mukabilinde alabilirler. 
\i Q Eksiltme 20.4.939 perşembe günü saat 15 de T e-
6 elediye Ençümeninde yapılacaktır. 
J ...._Eksiltme kapah zarf usuliledir. 
"ttt ...._Eksiltmeye gireceklerin 2102 lira muvakkat temi· 
~eteri ve bu sene Ticaret Odasında kayıdl~ oldukla

Vq " •eaika ile beraber ihale gününden aekı:ı gün ev
~ld &)ete müracaatle en az 151.JOO liralık bir inıaatı yap
.. ~i'Uıa ve bu iti de yapabileceğine dair vesika alma· 

' .. ltlr. 
,_' l eklif mektublarının 5 inci maddede yazılı ih~le 
~I ·~•tinden nihayet bir saat evveline kadar ~~kır

·-···0L · 'dıye Reisliğine getirilerek makbuz mukabılınde 
~~ 0lnıası lazımdır. Posta ile gönderilecek t~ahhüdlü 

--..,.~ da ihale saatinden bir saat evvel gelmış olması 
,_.,...._ ~ııı mühür mumile iyice kapatılmıf bulunması 

~ "· 
'at.da olan gecikmeler kabul olunmaz. 

~~' kaçnk Evler Yapı Kooperatifi idare Mecliılnden : 
'
0
Peratifia çiftlik yolu cenubunda ve Bahçeli evler koo· 

peratifi maball11i arkasındaki arsaları lserine yaptıracağı ~Hl 
evin iaıaatuıa aid mttnakasa &örillın lilr.um flı()rioe 10.4.939 
za kadar uzatdmıştır. 

Talip olanların a~ağıda yazılı vasıfları haiz olmaları la.zım-
dır. . 

l - Nafıa Vekaletine ve Belediyeye kar§ı fenni mesuliyeti 
üzerine alabilecek tenni evsafı haiz bulunmaları. 

2 - Evlerin Kooperatıfçe tahmin olunan inşa bedeli tak
riben 700.000 liradır. 

Şartname ve p14olar J O Jira muaahiliud~ Ankara'~• Bele
diye kartısıııda meııuırlar k.ooperntıfı lıeriadikl $ırkıt merk.e
zuıden ıdınabılir. 

İhale 10.3 939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. 
İsteklilerin aynı güıı saat 14 te yüzde y~di buçuk nisbe

tinde muvakkat teminat akçelerini veya Banka mektuplarını ha· 
mılen şirket merkezine gelmeleri ilin olunur. 

Selimiye Askoıi Satınaloıa KomisyoDundan : 

Sf\!imiye Süel fırınının tamire muhtac mahalleri keıif 
cetveline göre yaptırılacaktır. Pazarlığı 10 nisan 939 pazartesi 
günü ~aat 14 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti 707 lira 93 
kuı ustur. İsteklilerin bf'llı gtin ve saatte kati teminat parala
rile birllkte Tümen Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Bursa Askeri Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 

1 - Bursa Askeri Lisede inşaat ve tamirat yaptırı• 
lacaktır. 

2 - Bu iş 17.4.939 pazartesi saat 15 de Bursa Tümen 
Salınalma Komisyonunda açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

3 - İlk teminatı 265 liradır. .....,. 
4 - Buna ait keıifname her gün parasız Komisyonda 

görülebilir. 

Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak Vılayeti içinde yapılacak 49000 lira muham· 
men keşif bedelli hususi idare muhasebe bi naaı inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. İhale bedelinin 21063 lirası 
938 ve 17680 lirası 939 mali yılı içinde ve bakiyeside 940 ma· 
lt yılı bütçesinin tns~ikiode verilmek üzere eksiltmesi 17.4.39 
tarihine raslıyan pazartesi günü saat 11 de Zorıguldak vil!ye t 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna 
milteferri diğer evrak Zonguldak Vilayeti Daimi Encümen 
kaleminde ve Nafıa Mftdürlilğüode görülebilir. Muvakkat te
minat 3675 liradır. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin ihale güniinden 8 gün ev· 
vel bir dilekçe ile Vilayete müracaat edip mezkur makflmdan 
alacaktan müteahhidlik ehliyet vesikasile mümasil bina işleri 
yaptıklarına dair vesaik ve Ticaret Odasından bu yıl içinde a· 
lınmış vesika ve muvakkat teminatlarile birlikte teklıf mektub· 
larını yukarıdaki glinde ihale saatinden bir saat evveline ka
dar VilAyet Daımi Euctlıneni Reisliğine vermeleri ilan olonur. 

İstanbul P. T T. Mödl\rlüğUnden : 

Büyükçekmecede P. T. T. Merkezi bir kısım tamiratı 
keşifnamesi dahilinde açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt· 
me 19.4 939 çarşamba saat 15 de İstanbulda B. Postahane 
binası alt katta Müfettişlik odasında toplanacak Alım Sa
tım Komisyonunda yapılacaktır. Keşif oedeli 1144 lira 13 
kuruş muvakkat teminat 85 lira 81 kuruştur. 

Taliplerin olbaptaki ketif şartname ve saire evrakını 
görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalııma 
günlerinde mezkur Müdürlük İdari kalem Levazım kısmına, 
eksiltme giin ve saatinde de 1000 liralık bu işe benzer it 
yaptığına dair idarelerinden almıı olduğu vesikalara isti
naden İstanbul Vilayetinden, eksiltme tarihinden 8 gün 
evvel müracaatla alınacak ehliyet ve 939 yılına aid Ti.caret 
Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu ile Komiı
yona müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Edirnekapı ıehidlikleri dahilinde şartname ve keıif cetve· 
line göre yoHar yaptırılacağından açık eksiltme ile ihalesi 10 
nisan 939 pazarteıi günü aaıt 14 te yapılacaktır. Muhammen 

keıif bedeli 4997 lira 19 kuru~tur. ilk teminatı 575 liradır. 
Şartname ve &airesi bedeli mukabilinde komttt.anhk inşaat şu· 
besinden verilebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mek· 
tublarile b·eraber 2490 sayılı kanunun 2 ve üncii maddelerin
de yazılı vesikalarile ihale gününden sekiz gün evvel Vil&yet 
Nafıa müdürlüklerinden 'lacakları vt.sikalarla beraber belli 
gün ve saatte Fındıkl1da Komutanlık Satınalmı komisyonuna 
gelmeleri. 

Elektrik, Havagaxı,Kalorifer (Tesisat Ye Malz. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 11000 lira oıan 6 adet elektrik bağaj 
arabası ve yedekleri 18.5 939 per§embe günö saat 15 te kapalı 
zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 825 liralık munklı:at teminat· 
la kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ıün "laat 
14 e kadar Komi yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme· Dairesinden, 
Haydarpaşada TeseJlilm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Şuh ıt Belediyesinclen : 

Miinakasnya konulduğu evvelce iJ&n edilen kasabamız elek
trik tejsatı şartnamesinde yapılan drğişiklik flzerine bu defa 
yeniden kapalı zart usulile eksiltmiye konulmuştur. 

1-Naha Veknletinden musaddak projeıi mucibince yap
tırılacak elektrik ve makine tesisatının bedeli ke§fi 18963 lira 
49 kuruştur. 

2 - Eksiltme 17.4.939 tarihine mnsadit pııartesi gflntl 
~ant 15 te Şuhut Belediyesinde toplanan Encümen tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1422 lira 26 kuru~tur. 
4 - Bu işe aid olan proj" hül!sası, keoif malıeme, men· 

taj şartnameleri, hesabat ve münakasa §~trtnameıi, mukavele 
projesi, bayındırlık işleri genel oartnamesi bir lira mukabilin· 
de Şuhut Belediyesinden alınacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafıa Vek!letindeo alınmıı enıteletorluk 
vesikası ve buna mümasil tesisat yaptığına dair ılınııuı bon
servislerile mtinakasadan bir saat evvel Belediye Enct1menine 
müracaat etmesi lüzumu ilAn olunur. 

Selimi ye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Selimiye !:arnizonundaki birlikler için iki adet elektrikle 
çalışır et makinesi tarlnameye göre satın alınacaktır. PazarlıRı 
7 nisan 939 cuma günil saat 16 te yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 250 liradır. İsteklilerin belli gün •e saatte kati teminat 
paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

CT -- -----

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. •· 

Gazi Terbiye Enstitüsünden : 

1 - Gazi Terbiye Enstitüsü kız talebesi için 60 takım 
tayyör yaptırılacaktır. Kumaş, malzeme iıçilik dahil her 
takımın muhammen bedeli 24 lira, ilk teminat 108 liradır. 

2 - ihale açık eksiltme ile 11 .4.939 pazartesi 1nntı 
saat 14 de Ankara mektepler muhaaebeciliğinde Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyeDlerin Ena· 
titn Direktörlüğüne müracaatları. 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satınalma 
Komisyonundan : • 

1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıtaları ihti
yacı için 25200 metre yazlık elbiselik bez kapalı zarf uaultl 
ile ihalesi 17.4.939 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Y enişehirde Komutanlık binaaında Satınalma Komiıyon•n· 
da yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 13860 lira Te muvakkat temi· 
natı 1030 lira 50 kuruıtur. 

3 - Şartnameler her ann paraaız olarak Komiayonda 
ıGrlilebilir. 



Pazartesi 3 MOnıkasa G11eteal 
~------------------------~~~~------------~ 

Bu gün ilan olunan Münakasalar ve üzayedeler listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saa 

A) Münakasa!~ 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Mezbaha bin sı inşası (şart. 140 kr.) Kapalı z. 28023 -
İdare muhasebe binası inş. ,, 
Edirnekapı şchidlikleri dahilinde yollar yap. Aç. eks. 
Çerkezköy - ViLe - Saray yolu arasında Pu. 

tamirat : 5t O m (temd.) 
Merkez hastanesinde tadilat ve tamirat 
Selimiye Süel fırını tamiri 
Mühimmat deposu ıkmali inşaatı 

Kazan yeri inşası 
Karaman Gazi ol.ulu dış sıvası 

Küçükçekmece P.T.T. merkezinde tamirat 
Ev inşaab: 211 adet (şart. 10 L.) (temd.) 

Aç. eks. 
Paz. 
Aç. ekı. 

" 
" Aç. ekı. 

Kapalı z. 

Bursa Ask. lisede inşaat ve tamirat Aç. ekı. 
Kütahya Tavşanla arasında yol inşası : Paz, 

1255 m. 

4997 19 
4420 80 

9987 27 
1<r1 93 

1828 68 
750 85 
590-

1144 13 
700JOO -

2102 -
3675 -
375 -
332 -

749 -

131 58 

44 25 
85 81 

265-

Tekirdağ Belediyesi 
Zonguldak Valiliği 
lst. Komut. SAK. 
T ekirdnğ Vilayeti 

Kütahya Vilayeti 
Selimiye Ask. SAK. 
Kütahya ,, n 

Kütahya Belediyesi 
Konya Kültür. Direk. 
fst. P. P. T. Müd. 
Ask. Küçük evler yapı Koope· 

ratifi İdare Meclisi 
Bursa Ask. SAK. 
Kütahya Nafıa Müd. 

204.39 15 -
17-4-39 il -
104-39 14 -
20-4-39 

14-4-39 15 -
10-4-39 14 -
15 4-39 11 -
5-4 39 14 -
8-4-39 15 30 

19-4-39 15 -
10-4-39 

17-4-39 15 -
7-4-39 10 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrikle çnlış.r et makinası : 2 adet Paz. 
Elektrikli bagaj arabası ve yedekleri: 6 ad. Kapalı z. 
Şuhut kaSdbası c:lektrik tes ısatı ~temd.) n 

250 -
111)()() -

1896J 49 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Torbalık bez: 50000 m. 
Kostüm tayör kız talebesi için : 60 takım 
YaLlık elbiselik bez: 2j!QO m. 

Kereste, Tahta ve saire 

Kapalı z. J 5000 -
Aç. eks. Beh. 2.t -
Kapalı z. 13860 -

Ahşap malzeme : 22,9.:)2 m 3 Paz. 
Çam direği: 1503 adet Kapalı z. 

,, ,, 500 n Beh. 7 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Gazyağı : 3,5 t. 

Müteferrik 

Galvanizli saçtan benzin sarnıcı 2 sayılı 
motör için: ~ adet. 

Sönmemiş yağlı kireç: 21332 k. 
Tan kirecı : lO t. 
Çinko çivi ve lehim 
Mnlz, me maraogoz ve demirhaneleri için: 

ı2 çeşit. 

Hastane çndırı tamiri : 13 ad. - ecza san· 
dı~ı: 10 ad. 

Yapı malLemesi : 7 çeşit 
Süper çimentosu : 8S6l k. 
Kilmyonet: l ad. 
Singer makine parçası : 209 kalem 
Adler ,, ,, 8 ,, 
Dürkop ,, n 194 ,, 
İnıaat malzemesi 

,, " 
Kireç: 216 t. 
Fliispat : 2ıl t. 
Bohçahk saç : 
Antimon : 5 t. 

21 kalem 

15 t. 

Lokomotif ve vagon verenleri: 14 adet 
(şart. 275 kr.) 

Parke taşı l 00000 adet 
Ökiiz : 26 baş 
Beygir veya kısrak : 2 baş 
Arka çantası : 2000 ad. 
Şili küherçile .. i : IOO t. 
Döküm kumu: 60 t. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Kuru fasulye : 35 t. 
Makarnn : 5 t. - şehriye : l t. - k. f •• 

ulye : 10 t. - Bulgur : 15 t. - tuz : 
14 t. - nohut : 3tJ t. 

Bakla 13 t. taze sokan: 5 t.semizottu: 6. t. 
Kırmızı mercimek : IO t. 
Sadeyaz : 2400 I<. 
Kuru fasulya: 17 t. 
Nohut: 10 t. 
Kırmızı büber : 240 k. 
Bulgur : 14 t. 
Pilavlık pirinç : 9 t. 
Çorbalık pirinç : 5,5 t. 
Toz şeker: 4 t. 
Tuz: 11 t. 
Makarna : lO t. 

B) Müzayedeler 
Elektrik motörlü biçki makinesi 

Demir palplanşe : 4 adet 

Paz. 630 -

Kapalı z. 750 -

Paz. 
,, 
n 

" 
,, 

" Aç. ekı. 172 -
Paz. 

,, 2507 94 

" 
500 -

" 
1643 74 

Paz. 500 -
n 508-

Aç. eks. 3880 -
n 810 -

Kap. lı z. 10500 -
Aç. eks. 2500 -
Kapalı z. 550J0 -

" 
Beh. o 06 

Aç. eks. 2925 -
150 -

Kapalı z. 9000 -
n 7000 -

Aç. eks. 38rJO -

Aç. eks. 4900 -
Paz. 

Paz. 

" 
1600 -

" 
2J20 -

" 
2720 -

• 1500 -
n 85 20 
,, 2100 -

Paz. 2655 -
n 1292 50 

" 
1080 -

" 
577 50 

" 
2470 50 

100 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sattnalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 15.000 lira olan 50000 metre 
torbalık bez Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satmalma Komisyonunca 18.4.939 salı günü saat 15 de ka· 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 

Selimiye Ask. SAK. 
825 - D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

1422 26 Şuhut Beled. 

11~ - Ask. Fab. U. Müd. Ank. S.ı\.K. 
108 - Atok. Gaıi Terbiye Enstitüsü 

1030 - Orman Koruma Gen, Komut. Ank. 

İst. Komut. SAK. 
787 50 Kütahya P. T. T. Müd. 
262 - n " 

47 25 Edirne Tümen SAK. 

57 - Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 
İst. SAK. 

lst. Komut. SAK. 

n n 

n " 
" • 

n ,, 

n ,, 
13 - " " 

" " 376 19 Tophace Lvz. SAK. 
15 - n n 

246 56 
" n 

Selimiye Aık. SAK. 

" " 291 - Ask. Fab. U. Müd. Ank. SAK. 
60 - ,, ,, 

" 1e1 50 " " n 
187 50 

" " " 40 .. 0 - D. D. Y. Ank. ve Haydarpata 

456 - Tarsuı Beled. 
219 38 Pendik Bakteryoloji Enıtitüsil 
il 25 n n 

765 - Orman Korumu Gen. Komut. Ank. 
525 - Ask. Fab. U. Müd. Ank. SAK. 
285 - n ,, n 

367 5n Tophane Lvz. SAK. 

91 20 
189 -
20.ı -
112 50 

6 40 
157 50 
199 16 
96 94 
81 -
43 31 

185 29 

Vize Tümen SAK. 

Srlimiye Ask. SAK. 
Edirne Tümen SAK. 

" " 
" 

,, 
" " ,, ,, 
n n 

" " 
n " 
" " 
" " ,, • 

Oııkildar icra Mem. Oıküdar 
Uncular Sok. No. 16 

Bursa Defterdarlı~ 

7-4-39 15 -
18-5-39 15 -
17-4-39 15 -

18-4-39 15 -
17-4-39 14 -
17-4-39 15 -

10-4-39 11 -
10-4-39 15 -
124-33 15 -

5-4-39 14 -

17-4-39 15 -

3-4-39 10 -
4-4-39 15 -

10-4-39 10 -
11-4-39 10-

9-4-39 IO 30 

64-39 11 -
17-4-39 11 -
6-4-39 14 -
5·-1-39 14 30 
5-4-39 14 30 
5-.t-j9 15 -
7.4.39 16 -
7-4-39 14 -

17-4-39 14 30 
17-4-39 15 -
18-5-39 15 -
18-5-39 14 -
22-5-39 15 30 

17-4-39 15 -
19-4-39 14 -
19-4-39 14 -
17-4-39 il -
22-5-J9 15 -
17-4-39 14 -

17-~-39 14 30 
13-4-39 15 -

10439 15 -
5-4-39 9-
5-4-39 10 -
5-~·39 il -
5-439 1 l 30 
5.4.39 13 30 
5.4.39 14 -
6-4-39 9-
6+39 10 -
6-4-39 11 -
6-4-39 11 30 
6-4-39 16 -

7-t-39 12 -

14-4-39 14 -

Komisyondan verilir, Taliplerin muvakkat teminat 1125 li
radır. 

Kereste, tahta ve saire 
İstanbul Komulanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Çatalca müstahkem mevki Komutanlığı için 2ı,982 

metre mikAbı ahşab malzeme satın alınacaktır. Paıırllj 
nisan 939 pazartesi gnnn saat 11 de yapılacakt1r. (stt 
rinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satı 
Komisyonuna gelmeleri. 

Kütahya P. T. T. Müdürlnğnnden: 
Kütahya P. T. T. Mildürlüğft ihtiyacı için Mur•t 

Büngüldek, Çingenoturağı ormanlarından kesilmek ~eı 
lupınar istasyonundan teslim edilmek üzere beher\ 
muhammen bedeli 500 adet çam direği 29.3.939 tar• 
itibaren açık eksiltmeye çıkarılmıştır. l~ 

Talip olanların teminatı muvakkate olarak 262; 
kuruş ile birlikte kcınunun tarif ettiği vesaikin 1 ~ 
çarşamba günü saat 15 e kadar Kütahyia P. T. 1: tı 
lüğü binasında müteşekkil Komisyona getirmeler• 

0 almak, şartnameyi görmek isteyenlerin mezkur MU 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Müteferrik 

S"limiye Askeri Satınalma Komisyonuodııa : ~ 
Selimıye tümen birlikleri talim terbiyesi için 21

9 malzemd inşaiyo satın alınacaktır. Pazarlığı 7 nisan 93 
günü saat 14 tc yupılucaktır. Muhammen kıymeti 508 
i~tekJilerin beıli gün ve saatte kati teJJlinat paralarile 
Selimiyc Tümen Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 

ı • * • Selimiye kıılaunın koridorlarilt'I erat koğ1'f 
mutfak pencerelerinin tamiratı için şartnameye göre Jll 
inşaiye satın alınacaktır. Pazudığı 7 nisan 939 cuma gu~ 
16 da yapılac.ıktır. Muhammen kıymeti 500 liradır. l~ıe 
belli gün ve saatte kati temiIJat paralarile birlikte SebıJJI 
Tümen Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Deırıiryoltarı ve Limanları İşletme Umum ldareJ 

Muhammen bedeli 55,000 lira olae 14 adet Iokoı:P0 

vagon verenleri 22.5.939 pazarteııi gilnil saat 15,30 da 
zarf usulile Ankaıada İdare binasında satın alınacaktır· 

1 
Bu işe girmek isteyenlerin 4000 liralık muvakkat n• 

ile kanurıun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı g 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır· 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa < 
rinde satılmaktadır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sat111 

Komisyonundan : 

Taknıiıı edilen bedelı 800 lira olan 20 ton flii!P91 

ıl Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satıoatm& .~, 17 
nunca 17.4. 939 pazarlt::si giınü saat 15 te açık eksıll ~t 
ıhale edıltıcektir. Şartname parasız olarak komisyondstl t\~ 
Muvakkat teminat 60 liradır, ~ 1 

• * * Tahmin edilen bedeli 3800 lira olan 60 toll .. 
kumu, A:ıkeri Fabrikalar l.Jmuın Müdürlüğü .M"rkeı 
ma komi::ıyonunca 17.4.1939 pazartesi günü saat 14 te '~ 
sıitme ile ıhale edılecektir. Şartname para:ıız olarak 1'0 

dan verilir. Muvakkat temınat 285 liradır, 

* • • Tahmin edıfon bed~li 3880 lira olan 216 ıo;ıııı 
Aııkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satırıll ~ 

misyon unca 17 4.1939 pazartesi günü saat 14,30 da 3Ç; 

tme ile ihale edılecektir. Şartrıaıne parasız olarak J;O 
dan verilir. Muvakkat lt:miaat 291 lıradır. 

* * • Tahmin edılen hedeli 2500 lira olan 5 toıı 6 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez SatınalıJl6 

yonuııca 18.5.1939 per§emhc günü saat 14 te açık e1'5' 
ıhale edilecektir. Şarluaıne parasız olarak komisyondıı0 

Muvakkat teminat 187 lira 50 kuruştur. 

• • • Tahmin edilen bedeli 7000 lira olan ıoO 1 

kürerçıleai Askeri fabrikalar umum ınüdürlüğii merk.e~ 
rna komisyouunca 22.5.939 pazarlesi günü saat IS 10, 
zarf ile ilıale edil~cektir. Şartname parasız olarak koıJ11' 
vcıilir. Muvakkat teminatı 525 liradır. 

7 
3 
~tb 
i 

~~ 

• t • Tahmin edilen bedeli 10500 lira olan 15 ıoJJ t.. 
lık eaç askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 8~ ~~Si 
komisyonunca 18.5.939 perşembe günü saat 15 te ~~. ~c 
usulile ihale edilecektır, Şartname parasız olarak koıtl1 S ~ 
verilir. Muvakkat teminatı 787 lira 50 kuru§tur. t 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonuod'
9 

Çatalca müstahkem mevki Komutanlığı için 'f 1 ~ ~ 
sönmemiş yağlı kireç satın alınacaktır. Pazarhil1 ·ıı Q 

939 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. İstekJile~ ı t 

gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalın• 
Duna gelmeleri. ·(f 

• • • Fen tatbikat okulunda yaptırılacak tsııı~5I rı 3 
10 ton tan kireci satın almacaktır. Pazarlığı 4 J1~e; ı:4 
salı günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerinin .1 ~
ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma ı<oJ:IJl 
gelmeleri. 



----------~~------~--------------------..---~--------~M~G~n~a~ku;;;;;.;;;;s.;;;;.;;;-a~e~sl 
' 'e• Giimüşsuyu hastanesinde bulunan 67 sedyf', 13 tane 
};adın tamir ettirilecP.k ve 10 tane ecza ~andığı da yc

IO,a~lırdacaktır. Paz~rhğı 6 nisan 939 perşembe günü 
J l\ da yapılacaktır. lste\..:lilerinin belli gün ve saatte Fm

oınutanhk Satııın)ma komiıyonumı gelmeleri. 
' ~·ıtı;ı Nakliye taburu marangoz ve demirhaneleri ıçın 12 

ıo d Zenıe alınacaktır. Plizarlığt 11 ni~an 939 sah günö 
~o a Yapılacalıtır. isteklilerin belli gün ve saatte Fımlık

tı:ıutanlık Satınalma komisyonuna g .. Jmeleri. 
' ' E ~' nıinönti Askerlik şubesinde yaptırılacak tamirat için 

~n, olan 7 çeşid yapı malzemesi satın alınacaktır. Pazarlı· 
be~~ ~~9 perşembe günii saat 1 l de yapılacaktır. lstekli
~Qıı gun ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma ko-

11' gelmeleri. ,t 
·rıı: ~861 kilo süper çimentosu satın alınacaktır. Açık 
l4r ıleihalesi 17.4.939 pazartesi günü saat 11 de yapı
aı; 1Mu~ammen ke§İf bctdeJi L 7 2 lira 18 kuruştur. llk 

hıekı· 3 1.ırndır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebi
~ ıl"'rınin ilk teminat makbuzu veya mektublarile 2490 

ı~r ~unun 2 ve S üncü maddelerinde yazılı vesikalarile 
1ndıklıdn Komutanlık. satınalma komisyonuna gelme· 

' b~' ~atalca müstahkem mevki için muhtelif çivi çinko 
~. lllıktar lehim sabn alınacaktır. Pazarlığı 10 nisan 
~~rtesi günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerinin 
OQ~ ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satmalma Ko
' na gelmeleri. 

i ~İstanbul Merkcı Koıııutanlığı kapama evinde kulla
,•% Zere Lir kamyonet satın alınacaktır. Pazarlığı 6.4.39 
c t e gUnü saat 14 te yapılacaktır. İ::ıtekJilerin belli gün ve 

1 'lldıklıda Komutanlık Satınalma komiıyonuna gelmeleri. 

Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 

1 
Komisyonundan : 

1'; 2 Sayılı Motör için Galvanizli Saçtan beş tane benzin 
e k .4.939 pazartesi günü saat 15 de kapalı zartla ekıil· 
( ~ll~lmuştur. 
', t la ... ınlanmı§ tutan 750 lira ve ilk teminatı da 57 li-
3~1lııi §artnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
lek ~ leklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuz
~() lıflerini saat Jıl de Galata Eski ithalat Gümrüğündeki 

lla Vermeleri, 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satınalma 
ı Komisyonundan : 
iç~ Orınan Koruma Genel Komutanlık kıtaları ibti

; I? 
11 

.2000 adet arka çantası kapalı zarf usulü ile iha-
1 td llısan 939 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Ye· 

}\~1~ l<omutanlık binasındaki Satınalma Komisyonun· 
2 , llcaktır. 
?6s ~uhammen bedeli 9000 lira, ve muvakkat temi-
3, lıradır. 

s~ ~l~b·ı·Şartnameler her gün parasız olarak Komisyonda 
~ ~ 1 ır. 

l~~flsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla bera· 
~ llıektuplarını ihale saattindan bir saat evveline 
0tı:ıiayona vermeleri ilan olunur. 

~\~:tıdik Bakteriyoloji Enstitüöü Direktörlüğünden: 
tı llenı. Azami Tahmini Azami Azami Cıusi 

2 I<. Kıymeti L. K. Kilo Baş 
l9 38 2925 00 11700 26 ülbal.ıdaki ~emili 

veçhile öküz 
11 25 150 00 - l Beygir veya kıs · 

rak olbabclaki şe-
ll raiıi \'eçlıile 

aç1~1da gösterildiği üzere öküıler ve beygir veya kıs· 
~ık eksıltmiye konulmuştur. 
~ Ca eksiltme l~.4.939 çarşamba günü saat l ·t te fstnn· 
~ble bloğlunda eski Düyunu Umumiye yanındaki yüksek 
lıhtı t ~uhasebeciliğinde yapılacaktır. 
e açık ek iltmiye girmek istiyenler her gün Peııdiktc 

5 ~~,i~ Miidüriyetinc müracaatle şartnamesını görebilirler, 
f ~~ \ı ille gününde 2490 numaralı kanunla yazılı şartlar da· 
if "%: muayyen olan gün ve ı-ıaatte teıninatlıırile 5Ölü ge· 

S'tın'ebecilikte te§ekk.ül eden Pendik Bakteriyoloji Ensti· 
' lllllla Komisyona gelmeleri. 

-- ~ f · 'lıbul levar.ım Amirliği Satınalma Komisyonundın : 
~ \~ ~. l 
·~ Q eı:ninatı Cioıi 

ı l. K. 
l 376 19 2ıJ9 kalem ııinger makine p1rç11ı. 
'y4 ,/5 - 8 kalem Adler makine parça11. 

1 ~~-t(f ~6 56 194 kalem Dürkop makine parçaaı. 
3 lıia il llıiktarları, tahmin bedel, teminatı yazıla makine psr• 

~ ~td, ~ 939 çarfamba günil ıaat 14 30 dan saat 15 e kadar 
c~~tıt tirlik Satınalma Komisyonunda pazarlıkla ekıiltmeai 
•ıı, b' •teldilerin belli ıaatte reımi fiat liıte ve kati teminat 

Ortber Komi•yona ııelmeleri. 

Tarsus Belediye Riyasetinden ; 

Belediyemizin göstereceği )erde teslim olunmak ve Tnr
susun Sn ular köyünde vaki Ayrıklı dere namile maruf mahal 
\'e civarında bulunan taşlardan nüınunesi mucibince olmak 
oartile 100000 adet parke taşı kapalı zarf usulile alınacaktır. 

B~hP.r taşın muhammen bedeli nJtı kuruş olup heyeti umumi· 
yesinin muvakkat teminat akçesi 450 liradır. İhalesi 17 Nisan 
1939 Pazartesi günü srat 15 de belediye enciimeninde yapıla

cağından isteklilerin ~artnanıesini belediyemizden aramaları ilAn 
olunur. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Selimiyc Askeri Sntmalmtı Komisyonundan : 

Selimiye garnizonundaki birliklerle Haydarpaşa eüel has
tanesi ve Kaıadeuiz hoğazındnki birliklerin ya~ seb,;e ihtiyac
ları olan 13000 kilo taze bakla 6000 bin kilo semizotu 5000 
kilo taze soğan şartnameye göre satın nlınacaktır. Pazarlığı 10 
nisan 939 pazartesi günü sant 15 te yapılacaktır. 1. teklilerin 
belli gün ve saatte kati teminat paralarile birlikte Selimiyedeki 
Tümrn Salınalma Komisyonuna gelmeleri 

Vi:ıe TGmcn Satınclmak Komiıyonuodan : 
Aşağıda cln1 ve miktarları yaı.ılı iaşe maddeleri U nisan 939 

perşembe güoü saat 15 den itibaren pazarlıkla satın alınmaya baş
lıyacaktır. T•liplerin Vizede Aı. Sahnıılma Komisyona müracaatları. 

Kilo 
5030 makarna (boyasız irmikten olacak 
1000 şehriye (arpa şehriye) 

1 COOO K. faıulye (Trabzou dağ. m•llara nümunuile areliniz) 
15000 bulgur (nümune tümende vardır) 
14000 yemlek tuz 
39000 nohut (nümuoesi tilmende vardır). 

lstanbul Levezım Amirlığı Satınalnrn Komisyonundan : 

35 ton kuru fasulye nlınncak tır · Açık eksiltmesi l 7 Nisan 
939 pazartesi günü s:ıat 14,30 Tophanede Amirlik Satına]ma 
Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4900 lira ilk temi
natı 367 buçuk liradır. Şartname ve niiınunesi Ko. da görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli aaatte Ko.na 
gelmeleri. 

b) MUZ YED ELER 

Üsküdar İcra Memurluğundan : 

Mahcuz ve satılmasına karar verilen marangozlara 
mahsus bıçkı makinesi ile 2,5 beygir kuvvetinde elektrik 
motörü 7.4.939 tarihine müsadif saat 12 den 14 de kadar 
Üsküdarda Uncular sokağında 16 No.Iu marangoz dükka
nında satılacağından talip olanların mezkur günde mahal
linde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilAn olunur. 

Açık Eksiltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından : 

Cinsi 
Heyeti umumiyesinin 
Muhammen tutarı 

- --------
Dekoraııiyon işi 2586 Liradır. 

(Yeni binanın numune ve re.imlerine göre Perde, Stor, Kornif ve 
sair Dekorasiyonuna aid bilcümle işin imali yerlerine vazı) 

lık Teminatı; 194 Liradır. 
İbate : 15.4.1939 Cumartesi Saat : 10,30 da 

l - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi yeni 
Bınaunııı Yukarıda izahatı yazılı Dekorasiyon işi (1) Şartname ile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme istanbul Vilayeti Defterdarlığı Muhasebe Müdür· 
lilğü Dairesinde 15.4.1939 Cumartesi günü yukanda yaz.ılı saatte 
toplanacak olan Fakülte Mubayaat Komisyonu huzurunda yapıla
caktır. 

a - Ekıiltmeye iştirak etmek isteyenler Muvakkat Teminatla· 
nnı Maliye Veznesine yalırdıklarına dair makbuzla şimdiye kadar 
Resmi bir Müesseseye Dekoraıiyon i~i yapdıklanna dair tasdikli ve
sikayı hamil olmaları ve 2490 aayılı kanunda yazılı evsafı haiz bu· 
lunmalan. 

4 - Şartnameyi ve yapı\acak işio numune ve resimlerini ve 
Fakültedeki yerlerini görmek isteyenler tatil günleri hariç her gün 
Bilyükdere Babçeköydeki Orman Fakültesi Mubaaebesine müra· 
caatları. (2081) 2-4 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri Direkt<Srü: lımail Glrit 

Ba1ıldıj'ı yer: Muke:ı Baumevi Galata 

Pa:ıarteal a 

1 - Matluba muvafık çıkmadığnıdan dolayı reddedilen 
ve yerine başkaca mubayaa edilmiş olan 48 adet dekoTil 
arabası ve tekerleği farkı fiatm tahsilini teminen mttteah· 
hit hesabına ve pazarlıkla sat ılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 
liradır 

111 - Pazarlık 13.4.939 tarihinde saat 14 de Kabadaıta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satış Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Mallar her gün yukarda sözü geçen Şubede iBrtı
lebilir. 

isteklilerin pazarlık için tayin edilen gftn ve ıaatte 
% t5 teminat paralarile mezkOr Komisyona gelmeleri. 

(2067) 2-4 

• • • 
1 - idaremizin Cibali Fabrikası garajı önündeki rıh

tım tahkimatı işi şartname ve planı mucibince pazarlık u
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Keşif bedeli 4997,30 lira muvakkat teminatı 374,80 
liradır. 

111 - Pazarlık 6.IV.939 perşembe günü saat 14 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdüriyetindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve pilanlar her gftn 25 kurut bedel 
mukabilinde yukarda sözli geçen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen glin ve saat· 
te % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(30021 3-4 

P. T. T. 
' 

Fabrika Müdürlüğünden 
40j0 kilo 15.9X200 m m "25,4 m m re de on bir dif,, cıvata 

maa somun 
20000 ,, 6,5X32 m m lama demiri 
2500 ,, Diş üstü 13,50, di' dibi 15.90 m, m "25,4 m m rede 

on bir diş somun 
15000 ,, 16 m/m yuvarlak demir 

1500 ,, ] ,5X IOOOX2000 m/m demir saç 
450 ,, 10X23 m m yuvarlak başlı demir perçin çivİ•İ 

1285 ,, 0,5X20 m, m demir çember 
200 ,, 60 m m boyunda ambalaj çivisi 

12000 adet 12,5Xl00 ın m 4 köşe ba'lı a~aç vidası 
Fabrika ihtiyacı için kapalı zarf uıuliyle cins, cb 'ad ve mikda

rı yukarıda yaz.ıh dokuz kalem eşya satın alınacaktır. 
Muhammen bedelı 7239 L. 15 kuruş muvakkat teminab 542 li· 

ra 94 kuruştur. 
Eksiltme 14.4.939 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de ya

pılacağından taliplerin şartname ve teferruatını görmek için her gün 
Fabrika kalemine müracaat, eksiltmeye girmek için de kanunun ta
yin elliği veşaik ile birlikte teminat makbuzlannı ve teklif mektup
larını havi kapalı zarflarını saat 14 e kadar komisyon reisliğine mak· 
buz. mukabilinde teslim eylemeleri, daha sonra getirilecek :ıarflann 

kabnl olunmıyacağı. (3000) 2 4 

Muhammen bedeli 7750 lira 50 kuruş olan muhtelif cinı Ye 
miklarlarde kırtasiye malzemesi 7.4.939 cuma günü saat 15 on bet· 
le Haydarpaşada gar binasındaki Sahnalma Komisyonu tarafından 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaikle 581 
lira 29 kuruşluk muvakkat teminat ve tekliflerini muhtevi zarflan· 
nı eksiltme günü saat 14 on dörde kadar komisyona vermeleri li· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komiı· 
yon tarafından parasız olarak datıtılmaktadır. (1877) 4-4 

• • • 
Muhammen bedeli 24540 lira olan 28 adet Grühidrolik l l .~. 1939 

Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında salın alınacaktır. 

Bu işe girmek İsleyenlerin 1840.50 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vumeleri lıi:r.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden datıtılacaktır. (2019) 4-4 

İstanbul Erkek Lisesi 5atınalma 
Komisyonundan ; 

4/4 939 Salı günü ıaat 14 de İstanbul Beyofılu İstiklal cadde· 
sinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyonunca 1888 
lira 18 ku ruş keşif bedelli Lisemiz.in çatısındaki aydınlık veren kıs· 
mın tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe aid f&rtname,. mu• 
kavele ve Nafıa işleri şartnamesile keşif hülisası mektepte görülür. 
Muvakkat teminat akçesi olan 142 liranın belli saatten evvel Liseler 
Muhasebecilifıi veznesine yatır ılması aercktir. 

isteklilerin bu işe benzer en az bin liralık İf yaptıtına dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden, İstanbul Vilayetin· 
den eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış olması lazım ırelen 
bir ehliyetname ile ve 939 yılı Ticaret odası veaikalarile komisyona 
müracaatları, "1785,, 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l' adjudication 
Mode Prix Caation. Liea d'adjodication et du 

Cahier dea Charıes Jours Heureı d"adjudicat. •timaüf proviaoire 

~) _Adjudications au Rabais 
Conaıructlons - R6paratlona - Trav, Publlcs-Ma16rlel de Construenon-Carto_graphle 
~ ~- --~-

Coostr. b!t. abaltoir (Cah. eh. P. 140) 
,, ,, compabilite particulıere a Zoo· 
guldak 

Coa::atr. route cimt>tıere Edirockapı 
Repar. baıisse P.T.T. Küçükçekmece 
Coutr. maiaons : 21 l p. (C .. h. eh- L. IO) 

(aj.) 
Cou.tr. et repar. au lycee Milit. Buru 

,, route eı.tre Kütahya Tavşanlı: 

125j m. 
Rep. ı/ıoute Çerkcaköy·Vize et Saray: 

500 m. (aj.) 
Modification et rep. a la bat. hôp. Kü· 

tabya 
Rep. four milit. a Sclimiye 
Acbh. coıııtr. bat. milit. 
Conıtr. local pour chaudier 
Badiıeonnaae bat. ecole Karaman Gazl 

Pli cacb. 280!3 -

" 
Publique 4997 t9 

,, 1144 13 
Pli cach. 700000 -

Publique 
Gre a gr6 

Pablique 

Gre a gre 
Publıque 

n 
., 

4420 80 

9987 27 

707 93 
1828 68 
750 85 
590 -

Electrlclt6-Gaz-Chauıfage Central (lnstallatlon et Mat6rlel) 

Machine l hacher la viande fonctionnant Gr~ l sır' 250 -
a l'electricite: 2 p. 

2102 -
3675 -

Munlcip. Telcirda~ 
Vıl. Zonguldak 

20-4-39 15 -
17-4-39 11 -

375 -
85 81 

Com Acb. Comm. Milit. lıt Fındıkh 10-4-39 14 -
Dir. P.T.T. lst. 19439 15 -
Conseil Adm. Cooperative Cooıtr. 104-39 

26 -
Petitea Maiıons Ank. 

C:om. Acb. Mil. Bur1a 
Dir. Trav. Pob. Kütahya 

332 - Vil. Tekirdat 

749 - " Kütahya 

Com. Ach. Mal. Selimiye 
131 38 ,, n K\ltahya 

Municlp. KiJtahya 
.(4 25 Oir. Culture Konya 

Com. Ach. Mil. Selimiye 

17-4-39 15 -
14-39 10 -

204-39 

14·4-39 15 -

10-4-39 14 -
1543g 11 -
5-4..39 14 -
8-4-39 15 30 

7-4-39 ıs -

Cbarette electrique pour bagage avec Pli cacb. 11000 - 825 - Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. 18-~9 15 -
piecn de rcchaoges : 6 P• 

lnatal. electrique au bourg Şuhut (oj.) n 18963 49 1422 26 
Bur. Exp. Haydarpat• 

Municip. Şuhut 17-4-39 15 -

Hablll meni- Chaussures - T;ssus - Culrs 

T oile pour saca : 50000 m. 
Coatume tailleur pour jeunes filles : 60 

complets 
Toile pour uniformeı d'ete: 2520!) m. 

Pli cacb. 15000 -
Publique la p. 2~ -

Pli cacb. 13860 -

Bol• da Conatructlon, Planch•• Poteaux ete. 

P~teaux en boiı de sapio : 1500 p. 
n n ,, n ,, 500 P• 

Articleı en bois: 22,982 m3 

Combuatlble - Cerburent - Hullas 

Petrole : 3,5 t. 

Dlvera 

Citernu en t61e galvaniaee poar motear 
No. 2: 5 p. 

Cbaux vive: 21362 k. 
Cbau:ıı:: 10 t. 
Clouı zioc ete. 
Materiel poar atclier menulaerie et forge 
Caia1es pour produita phıırmaceutiquea : 

10 p. • rep. teotes hôpitaux : 1J t. 
Materiel de conıtr. : 7 lota 
Cimcnt Super : 8861 k. 
Camioonette : 1 p. 
Piecea recbangea macbioc Singer : 209 lota 

" " 
,, Adler: 8 lota .. ,, ,. Durkop: 194 lota 

Materiel de conatr. 
,, ,, ,, 21 lota 

Salp~he de Chili: 100 t. 
Sable de fonderıe : tiO t. 
Cbaux: 216 t. 
Flu11pat : 20 t. 
Tôlea : 15 t. 
Aotımo ne : 5 t. 
Verina pour locomotives et wagon: 14 p. 

(Cah. eh. P. 275) 
Pic:rres paves : ıoouoo p. 
Ba!ufa : 26 tetea 
Chevaux ou jumenta : 2 letea 
Havruacs: 2000 p. 

Provısıona 

Blea conca11es : 14 t. 
Riz pour pilav : 9 t. 

,, ,, aoupe : 5,5 t. 
Sucre en poudre : 4 t. 
Sel: 11 t. 
Macaroniı : IO t. 
Fe .. e1 : 13 t. • oignoos fraia : 5 t. • pour• 

pier: 6 t. 
Leotıllea rouges : 10 t. 
Beurre : 2 41,0 k. 
Haricots ıecı: 17 t. 
Poia chiche : 10 t. 
Poivre roua-e : 240 k. 

Pli cach. 
Publique la p. 7 -
Gre a gre 

Gre a gre 

Pli eacb. 

Gre a gre 
,, 
,, 
,, 
n 

,, 
Publique 
Gre a gre 

n 
,, 
• ,, 

" P.ı Ca.!h. 
Publique 

,, 
,, 

Pli cacb. 
Publique 
Pll cacb. 

,, 
Publique 

,, 
Plı cach. 

Gre a gre 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

,, 
" 
" 
n 
,, 

630 -

750 -

172 18 

2507 94 
500 -

16.t3 74 
500 -
503-

7000 -
3800 -
3880 -
800 -

10500 -
2500 -

55000 -

la p. 0 06 
2925 -

150 -
9.,0l) -

2100 -
2655 50 
1292 50 
1080 -
577 50 

2470 50 

1600 -
2520 -
2720 -
1500 -

85 20 

1125 -
108 -

1030 -

. 
Com. Ach. Fabrique Mil. Ank. 
loatıtut Gazi Terbiye Ank. 

18-t-39 15 -
17-4-39 14 -

Com.Acb Comm.Gen.Prot.For!lll Ank.17-4-39 15 -

787 50 Dir. P.T.T. Kütahya 10-4-39 15 -
262 25 " n 12-4-39 15 -

Com. Acb. Comm. Milit. iıt. Fındıklı 10-4-39 11 -

47 25 Coın. Acb. Di•. Ed:rne 5-4-39 14 -

57 - Com. Ach. Sun. Douan. lıt. 11-4-39 ıs -

13 -

Com. Acb. Comm. Milit. lat. Fındıklı 3-4-39 10 -
15 -
10 -
10 -
10 30 

n 
,, 
n 

n 

,, 
n 

" 

,, 
• 
n 

,, 
,, 
• 

4439 
104-39 
ı 1-4-39 
6-4-39 

6-4-39 11 -

376 19 Com. Ach. Iot. Topban' 

174-39 11 -
6-4-39 14 -
54-39 14 30 
5-4-39 14 30 
5-4-39 15 -
7-4-39 16 -
7-4-39 14 -

75 -
246 56 

525-
285-
291 -
60 -

787 50 
187 50 

4000 -

450 -
219 38 
it 25 

765 -

157 50 
199 16 
96 9.t 
81 -
43 31 

185 29 

91 20 
189 -
204 -
tt2 50 

6 40 

" 
,, 

,, ,, 
Com. Acb. Milit, Selimiye 

,, ,, 
Com. Ach. Fabr. Mil. Ank. 

,, ,, 
,, n 

,, 
,, " ,, ,, 

Adm. Gen. Cb. F ~r Etat Anlc. 
Caisaeı Haydarpat• 

/ 

22-5-39 15 -
17-4-39 14 -
17-4-39 14 30 
17-4-39 15 -
18-5-39 15 -
18-5-39 14 -
22-5-39 15 30 

Municip. Tarsuı 17-4-39 1~ -
Dir. lnstilut Bacteriologique Pendik 19-4-39 14 -

,, n 19-4·39 14 -
Çom.Acb.Comm.Gen.Prot.Fortta Ank.17-4-39 11 -

Com. Ach. Div. Edirne 
,, ,, 
" " ,, " 
n ,, 

" n 
Com. Acb. MU. Selimiye 

.. 
n 
,, 
,, 
" 

,, 
" • 

DiY. Edirne 

" 
" 
1' .. 

5-4-39 
6-4-39 
6-4·39 
6439 
6-4-39 
&4-39 

10-4-30 

14 -
9-

10 -
11 -
11 30 
16 -
15 -

54-39 9 -
5-4-39 10 -
5-4-3~ . 11 -
5-4·39 11 30 
5-4-39 13 30 

Müteahhitlerin 

Salı 4.4.939 

Elbise ve palto (lz:mlr Lise ve Orta Okulları) No 1(!00 
Mecmua tabettirilmesi (lst. Elektı ik İşleri) No 1000 ()OD ~~ 
fil, Erkek lisesi binıuıı tnmiri (l~t. Erkek Liıeai) No 1 .~ 1., 
Pavyon, mutbak 1 çamıışırhane ve tavla inş. (Muğla Tul ı 'tlf 
Ecza ambalaj sandığı hnmcsı ve tamiri ( 1. M. V.} filo k 
Karfiçe çivisi (D. D. Y.) No 1001 
Kiremit ve kireç (Kayseri Tayyare Fab.) No 1006 
Kanalizu1 oıı inş. (lzmir Beled.) No 1C03 ırP 
Ma!!İn Kız Eoıtit\lsil ikmali int• (Manisa Valiliti) No 
• Hayvan (lıt. Komut.) No 1010 ıJ 
Marmaris kuabası hali hazır borltası yap. (Marmaris B• 
Sivil elbise ve şapka (lst. Emniyet MOd.) No 997 
Baskül (İnhisarlar U. Müd.) No 997 
Buhar kazanı ( n " ,, ) No 997 
Telefon ve elektrik malzamesi (O. O. Y.) No 998 
Hangar inş. (M. M. V.) No 999 
"' Elbise, çorap, karyola v. ı. (Mersim Glimrük Mtıd.) 
Aygır doposu irış. (Kayseri Vıliyeti) No 1002 
Kavak fidanı vol ııkuya oğ'arı (Ank. Beled.) No 1002 
y a:ıı masası (İst. Defterdarlığı) No 1002 ort' 
Karyola, dolap, sıra pamuk, patiıka ve battaniye (Bolu 

Okolu) No 1002 · ():f 
Motör ve gres yatı (Devlet Havayolları U. Mfld ) No 1 

Kok kömürü (Ask. Fabrikalar) No 1002 
Tuğla (D. D. Y.) No 1002 
Yazı makineıi (Adana Tecim Okulu) No 1007 
Otobüı (Trabzon Beled) No 101>7 
Hükumet konakları tamiri (Afyon Deftcrdarlıjtı) No ıoıl 
• Kestane ve kııyın ağacı (Sinop Orman Mfld.) No ıOP 
Kalay, nişadır ve pamuk (ist. Komut.) No 1012 
Yataklık pamuk (Tophane Lvz) No 1012 
Kepenk tamiri. yımgın ıöodürme aleti kova, merdıveP 

(İlt. Beled) No 1013 
Kalay, nişadır ve pamuk (T<1phan Lvz.) No 1013 
Araba tamir malzemesi (lst. Komut.) No 1014 
Pati .. ka (Tophane Lvıı:.) No 1015 
Kuru fatulye ve yoturt konservesi (Div. Vize) No I015 

Memento des 

1ardi 4.4.939 

~ tt 
Habitı et paletots (Lycces et Ecoles Second. lzmir) N° I 1~. 
lmpreslou revue (Dir. Gen. Electr. lılr.) No 1000 ıı:o 
Repar. bitiıse Lycee garçonı Ist. (Lycee Garçon lıt. ) ~ 
Co11str. pavillon, cuisine, buanderie et fcurie (Brirade 

No 1000 
Achat et repar. cai11es d'emballege de medicaaıentf 

Nat.) No 1001 
Petih clous (Ch. Fer. Etnt) No 1001 
Tuilea et chaux (Fab, Aviationı Kayseri) No 1006 
Cooıtr. canahıation (Municip. İzmir) No 1003 ~o 
Achevement constr. lostitut Fılles Manisa (Vil. Manisi!) 
• Chevaux (Commaod. Mil. lst.) No 1010 rı~ 
Dıessemeot carte bourg Marmariı (Municip. Marmarll) 
Habib cİYils et chapeaux (Dir. Sureti lat.) No gg7 
Bascules (Dir. Gen Monop.) No 997 
Cbaudiere a vapeur ( n n " ) No 997 ggB 
Mntetiel de telephone et d'electr. (Ch. Fer Etat) No 
Cooatr. hangar (Min. Def Nationale) No 999 ~o 
• Habita, chaussettea, lits ete. (Dir. Douanneı Merıio~0 
Coollr. depôt pour chev nux d" etalon (Vll. Kay eri) ('f.ft 
Planta de peuplier et d'acacia (Municip. Ank) No 1 
Table de bureau (Ddtcrdarat lst.) No 1002 ı/ 
Lits, armoires, bancs, cotoo, batute et couverture!l eO 

f orellier~ Bolu) No IOOl ıe 
Huile pour moteur et grailfle (Dir. Gea. Voie1 >-'' 

No I002 
Coke (Fab. Mil.) No 1002 
Briquu (Cb. Fer Etat) No 1002 
Machioe i. ecrire (Ecolc Com. Adana) No 1007 
Autobuı (Munic!p. ·ı rabzon) No 1( 07 ~ 1 
Repa~ konaks ~ou~ernementaux (Defterdarat Af!oo) fllf"IO 

• Boı• de cbataıgnıer et de hetre (Oir. Faretı Sıoop) ıı 
Etain, ammoniac et coton (Command. Mil. lat.) No ıO 
Cotoo pour matclas (lot. Tophane) No 1012 ıı.' 
Repar. atore boutique, ell.tincteur d'incendie, ıeau, ecbe 

(Municip. Iat.) No I013 
Etain, ammooiac et coton (lot. Tophane) No 1013 
Materiel rEpar. voiture (Command. Mil. lıt.) No ıot.f 
Batiıte (lot. Tophane) No I015 oıl 
Haricotl aecı et conserveı yogbourt (Div. Vlıı:e) No 1 


