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-~~ . Umum T üccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 
~--~ --- ~a 

~tl)smrıEK ET 
f-1.ABE RlıERi ~Llı 

evsoı 
d•~' ~o 

l ~! 'i trıanya ile Ticaret Ziraat Asayiş .Kanunu 

apan ihracatçılar Çiftçilerin mallarını koru-
D · mak makıadiyle Büyük Mil-. 

cb' \in Bir Toplantı let Meclisine verilmiş olan 
·~ ı :.rı~ıı' Yaptılar "'Ziraat Asayişi,, kaaun ayi-

101' ,. ~ hası Ziraat Vekaletince geri 
ıs1a11 'l~ı~ltı&nya iJe ticaret yapan ih- alınarak yeniden bazı tadiller 
ıfl 1 ~Plaııtı.•rı.nuı. dün, Türkofiste bir yapılmıştır. Bu kanuna gö:e 
.. ti ~<ıtııa Yapınışlardu. Toplantıda 

~·· tn. tıb her vilayette ziraat asayişini "'ltıı~ı ~il ile yapılacak yeni gö-
llı~ltl tr etrafında alakadarların kontrol edecek bir meclis ku-
<ıııı~llları .dinlenmiştir. Türkiye- rulacak ve muvc;ı.kkat bekçi-
4~ııi/~ ticaret anlaşması müd- ler için de münasip barınma 
~~''c•ab.ıtanııodan evvel feıh için yerleri ve evler yapbrıla
~tıdili .t Y•pdmamasından dolayı caktır. 
l1t1eıtiin.den meriyeü de devam 

l' ıı: ed· 1~i11 ~tr. Ancak bazı maddele-
~!~ 11 h auretile Romanya ile Dericilerin Toplantısı 
lıı~ikt cıı.ret işlerinin daima ziyade 
h11~ tdeceA'i anlaJllmış oldu- · Deıi fabrikatorlariyle ima· 

1 
t dij 

11
• tticcarlarımızm istedikleri lathane sahipleri sanayi bir

ı . fe 1',~ııı:ubdU.kleri tesbit edilmiştir. liğinde bir toplantı yaparak 
o· )~ti ~ i'eleceği anlaşılan Romen deri sanayiinin yaziyeti hak· 

~ ~ ~ttıı~ı e Ankarada yapılacak gö- kmda görüşmüşlerdir. Son za· 
. ~''er •ırasında tüccarlarımızdan manlarda iptidai madde ten-

~b,~d' lbiitaleaların da mevı.uu ak b d 
~ ti ~le~eği ve anlaşma madde. zilitı payı olar tes it e il-

' ( ~tlıill trlnde tadilat yapılacağı mit nısbetlerde j'Örülen yük-
~ .~Uıı tdılnıektedir. Romanyaya selme ile takas primlerinin 

[E'0 bi ~ :ıtytinyağ, pamuk, pirinç de yükıelmekte oiması piya· 
ti, ;ddelerimizio elverişli fiyat- sadaki işlerin vaziyetine tesir 

~ ~Mıtc:~ini .. liçin de görüşmeler ettiği söyleniyor. Bazı ham 
&• •oy eoiyor . 

...._ maddelerin gümrük resmi in-
'ı ---• dirilmiş olduğu halde bu ten· 
~Çok sergi açıhyor :zilattan deri sanayiinin istifa-

l Orıtıllı. ·· d k" . h d . . de edememış olması fabrika-
~~ll Uz e ı ılk.ba ar an ılı· ·k - b" 
°'tJ butün A B lk törlerce tetkı e deger ır 
Ilı"' vrupa ve a an- · 
~1 •eriiler ve panay1rlann açıl- .

1 

mevzu telakki edilmiş ve gö · 
~-t~~ baılanac~ktır. lö eylülde rüşmelerin nctıcesinde varıla
>~t, n!~:a bey~elmılel . ~ir pana- cak noktal~rı~ . bir . raporla 

~bil g atta nısanın bmnde oto- Vekalete bıldırılmes1 karar• 
ıi4bahtrgisi, Belgratta ilkbahar ve laştırıhaıştır. 

:a) ~ ~ ~i, ıtr Panayırları olarak yine 
'~11'1 ~bit:~ ve 17 eylülde beynelmi
!:fU'' '-l'ıt] Panayır açllacaktır. Bu Ege Mıntakasında 

Türk hava kurumu Bolu §ubesi başkanlığından: 

l) Eksiltmeye konulan iş : Bolu'da hükfimet konağı kar· 
şısındaki cüınhuriyet meydanında yapılacak olan Türk Hava 
Kurumu Bolu şubesi binasıdır. · 

2) Bu binamn ko~if bedeli 11989,88 liradır. 
3) Bu i:;.e ait evrak ve şartnameler şunlardır : 
A ,. Münakasa şartnamesi, 
B - Mukavelename, 
C - Plia 
D - lnşaut şactL:ı.rı umıınıi osaslan 
E. Umumi inşaat şartnamesine merbut lAhika, 
F - Ke9ifname. 
İstiy~nlP-r bu şarlııameleri ve evrakı Türk hava Kurumu 

Bolu şubesinde görebiJirln. 
4) Eksiltme 8 şı1bat 939 tarihinden itibaren ve 10.3.939 

tarihli cuma günü snat J :J le yapılmak Ü1ere 30 gündür. 
5) Ebjltrne kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6) .Eksfüm;:.vt; girebilmek için isrekfüerin b99,24 lira 

muvakkat teminat vermGsi ve bund .n başka aticleki vesikala
rı b:ıiz olup göstı'rmesi Jazır.ıdır. 

A - Ticaret od:ı~ında kcı}ıtlı Lulnnduğuna dair vesik::ı, 
B - Vilayet Nafıa Müdiirliiğündcu verilmiş ehliyet vesı

kası . 

7) Tddıf ınektupl<ın y~karıda dördüncü maddede yazıli 
~nattı~n bir saat evveline kadar Türk Hava Kurumu Bolu ~u
besine · getiri!en"k eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu· 
k:ıbilinde v»rilP<'ı'ktir. Posta ile ~önderilecek mektuplarm ni
h::ıyet ibıle 50-:iin<len bir saat evveline karlar gelmiş olma!H ve 
dış zarfrn mühür rnu: .. ıu ile iyice kapaıılmış bulunması lazım· 
dır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara Valiliğinden : 

BahçelievlM Kooperatif mahallesi Emniyet karakolu· 
inşaatı 13.3.939 pazartesi günü saat 15 te Vilayet binası 
dahilinde Nafıa komisyonunca ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 3686 lira 89 kuruştnr. Muvakkat teminatı 
276 lira 52 kuruştan ibarettir. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası, 
veya makbuzu ile Nafıa. Müdürlüğünden 
vesikalarını hamilen yukarda yazılı gün 
Komisyonuna gelmeleri : 

teminat mektubu 
alacaklarc ehliyet 
ve saatte Nafıa 

Bu işe ait keşif ve şartname her gün Nafıa Müdür
lüğünde görülebilir. 

\'tl .. ara hükumetimiz resmen 
1 t••lıniştir. 

9~ ~ 

Isparta Nafıa Müdürlüğünden : 
Hayvan Gelmiyor - Eksiltmeye konulan: Eğridir kaza merkezlerinde 

O•t•ll -- ----~---
~C "'~· Umum MUdUr-

s... IUğU. 

Ege mıntakasında tesirini gös- . yapılmakta o!an hilkii.met konağının 13145 lira 30 kuruşluk 
teren şap haatabğı sebebiyle ~eh- üçüncü kısım inşaatından 9424 lira 44 kuruşluk kısım in
!imize hayvan getirilmemektedir. şaatıdır. 

lzmir baytar müdürlüğü, bu has-· 2 - Bu iş~ ait evrak ve şartnameler şunlardır. "uSJi' ti "-y· ıı d~lt 1 
llrnum ıaiidürlüğünde te-

~ ~' t Japıta .. j'ı Ye umunı mü· 
O. 

11
, • h.~--~ın yerine inhinrlsr tü

pe •ti ::l.~ rnGdürü Adnanın geti-

talıkla mücadele içm bir broşür A Ek "it t · 
neşrederek köylere datıtmı,tır. Ha· - sı me .şar ~a~eıı 
stahğın Ege mıntakasından b~şka B Mukavele proıesı 
mu:ıtakalara yayılmaması için ka- C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

0Ylenmektedir . raıı.tine tedbirleri alınmıştır. D - Hususi şartname 

--..._ .................. __,,~ICAIL•-------~~·--~._.._..,.,...~ .. --~,-----ımı.ıımı.ı 

'at ... tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

~· lıl. V. deniz levuım ~:t~:al:a :o~isyo:unda~~ 
l ~'llb ...... l<eşif bedeli 4656 lira 82 kuruş olan Aydınreis 

r. ~ t,~. Reınisinin tamiratı açık eksiltnıiye konulmuı olup 

j 
~ lJlatı 349 lira 26 karuıtur. 

il.~ ı4....._ Eksiltme 14.3.939 tarihine raslıyaD salı günü 
3 te Kasımpaıada bulunan komisyonda yapılacaktır. 

~1 bilit ......_ Şartnamesi .ber gün komiıyonda görülftr vo ah· 
(jif1 • 

E - Yapı işlerine ait umumi ve fenni şartname 
F - Keşif ve hulasaı keşif 
G- Proje 
İsteyenler bu evrakı Isparta Nafıa mftdürlfiğfinde gö

rebilirler. 
3 - 16.2.939 dan itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye 

konulan bu iş 3.3.939 cuma gUnü saat 15 de nafıa mft
dürlüğünde teşekkül edecek komisyon tarafından yapıla
caktır. 

4- Eksiltme, açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekliler 711 lira 18 

kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaları ibraz etmeleri lazımdır. 

A - İhaleden en az 8 gUu evvel vilayete müracaatla 
bu it için ehliyet vesikası 

B - 939 yılına ait ticaret odası vesikası 

714 ~ b,i; isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 
1 

itln ve ıaattcı komisyona müracaatleri. 

6 - İ!Jşaabn fenni mes'uliyetini dt:ruhde edecek bir 
vesikala- mühendis veya fen memeru göstereceklerine dair noterden 

taıdikli teahhüt senedi vereceklerdir. 
> 

Seyhan Nafıa Müdtirliiğtlnderı ; 

1 - Adana üretme çiftliği.ade yapılacak 65000 lira 
keıif bedelli Hangar inşaatından 9034,97 liralık İi açık ek• 
ıiltmeyf" konulmuştur. 

2. - Eksiltme 3.3.939 tarihine müsaclif cuma ginü saat 
11 de Naha Dairesinde yapılacaktır. 

3. - İsteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Na
fia Dairesine müracaat edebilirler. 

4. - fqtekliJerin viliiyetten alınmış ehliyet vesik.ıumı gös
termesi ve 487 lira 57 kuruşluk muvakkat teminat vetmeıi la
zımdır. 

Isparta Vilayeti O,: imi lncümeninde11 : 

Eğridir kazasında yapılacak 2973 lira 18 kuru§ bedeli ke· 
şifli kaymakaw evi inşaatının 20.2.91'9 dan ilibaren bir ay 
müddetle pazarlıga konulmuştur talip onların Vila..veı Daimi 
Encümenine müracaatları iJan olunur. 

EM 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komi!yonundan ; 

Hepsine tahmin edilen fiatı 21500 lira olan 23 kalem ecza 
ve malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeai 
14.8.919 :salı günü saat 11 de yapılacaktır. İlle teaıisat 1612 lira 
50 k.uruştur Şartname ve li~tesi Ankara Ko. da görülehilir 
EksiltmeyP. girmek istiyenler kanuni teminat ve 2490 sayıll 
kanunun 2-3 ttncü maddesinde yazılı belgelerle birHkte teklif 
mekluplarını eksiltme saatınden behemehal bir saaI evveli.De 
kadar Ankarada M. M. V. satınalma Ko. nı vermeleri. 

--- --.,.... • r pa• 

Elektrik, Havagazı,i(alorifer (Tesisat ve Malz.) 

Başvekalet Devlet Meteoroloji işleri umum Mödürlfiğiide,a : 

Miktarı Cinsi 
44 adet Anot bataryası kuru 

600 adet Anten izollltörü 
100 adet Rasat elektrik feneri 

1000 adet Rasat elek&rik feneri pili 
1500 adet lzolAtör fincan 

50 adet Enterept6r 
40 adet Buton 
40 adet Buton 

2 adet Volmetre 
6 adet Anot bataryası sulu 

J 500 metre Anten teli 
500 metre Anten mış t~li 

2000 metre Kablo teli 
1000 metre Kablo teli 

20000 metre telefon teli 
5000 metre telefon kalosu 

Yalnız 16 kalenıdir 

1- Umum miidürlüğümüz ihtiyacı için yukarda cins ve 
miktarları yazılı 16 kalem malzeme kapalı zarf usula ile 1 3 tın 
almacaktır. 

2,...- ihalesi t l mart 939 cumartesi gftnli saat 11 de Ye
nitehir su depusu altında Kızılırmak sokak No !O da DeTlft 
Meteoroloji işleri Umum Müdürltiğünde toplanscak elan eatıo 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muhamnıen bedel 8000 Hra olup ilk teminat 600 liradır 
4- İlk teminat banka mektubundan gayri nakit veya •akit 

yerine kaim tahvilat olduğu takdirde bunlar komisyonumuzca 
kabul edi\ı.>miyeceğinden en geç ihaJeclen bir gün evvel Mer• 
kez muha11~beciliğine yatırılarak alınacak makbuzun komisyona 
ibrazı. 

5-Alınacak bu malzemeye ait şartname b1dclsiı olarak 
Devlet meteoroloji işleri Umum Müdürlüğıı levauın ıaheıin. 
den temin edilebilir. 

6- Zarfların ihaledP-n en geç bir saat evvel makbuz mu
kabilinde komisyona tevdii l4zımdır. 
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• s Bugün ilan olunan ünakasalar ve ~ eler i t 
Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar --
inşaat, Tamirat, Nalla ı,ıerl, Malzeme Harita 

Eğridir kaza mrk. yap. bükümet konağı 
(l kısım) 

Kaymakam evi inş. 
Hangar inşaatı 
Paşabahçe muskirat fahrikaıında yap. 

çab tamiri (şart. as kr.) 

Açık eks. 

Paz. 
Aç. eks. 
Kapah z. 

9424 44 

291a ıs 

9034 97 
t 13S7 Ot 

71 l 18 İıparta Nafıa Müd. 

İsparta Vilayeti 
487 57 Seyhan Naha Müd. 
854 02 İnhisarlar U. Müd. 

3-3-39 15 -

20-2-39 itib 1 ay 
3-3-39 11 -

t 7-3-39 15 30 

ilaçlar, Kllnlk ve ispençlyari_aıat, Hastahe Lev. 

Ec:ıa ve malzeme: 23 kalem Kapalı z. 21500 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yün eldiven: 189 çift . Paz. 

Matbaa işleri - Kırtas~ye Yazıhane Levazımı 

Selofan kağıdı: 1500 tabaka (tuhih) 

Müteferrik 

Burgulu tel çivi: 600 k 
T elefoo direği 900 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sabun: 2500 k. 
Nohut: 3 t. 
K. fasulye: 4 t. 
Yulaf: 115 t. 

-...... .._____ .-.....-. ... - -· 

Sığır eti: 17 t. (temd.) 
Un: 92 t (temd.) 
Koyun eti: 5 t 
Bulgur: 9.5 t 
Arpa: l 15 t 
Zeytin yağı: 4900 k 
K. üzüm: 24100 k • Bulgur: 69 - toz 

şeker: 26,2 t (temd) 
Nohut: 25 t 
Pirinç: 2.5 t 
Buğday öğütülmesi: 450 t 

B) Müzayedeler 
._ ~-· .. 

Aç. eks. 

Aç.eks. 
Aç. eks. 

Paz:. 
Paz. 

,, 
Kapalı z. 
Aç. eks. 
Paz. 
Aç. eks. 
Açık elu. 

,, 
Aç. eks 
Paz. 

Aç. elu. 
,, 

Kapalı z. 

Meşe kayın ve gürgen kereste 200 m 3 Aç. art. 

~oo 25 

750 -
3150 -

6325 -
3068 50 

10580 -
1500 -
1045 -
4600 -
2795 -

7425 -

Mensuceıt-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirli~i Sabnalma Komisyonundan: 

189 çift yün eldiven alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2-3-939 
perşembe günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirli
ği satınalma Komisyonunda ya;:nlacacakbr. Nümunesi Ko.da görü
lebilir. İsteklilerin % 15 teminatlarile belli saatte Ko.na gelmeleri. 

Müteferrik 
• 

Devlet Demiryoll.ırı ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

Mnbammen bedeli 1725 lira olan 50 edet demir el ara· 
bası 15.3 939 çarşamba günü saat 10,30 ta Haydarpa§ı::da gar 
binası içindekj komisyon tarafından açık eksiltme ile ı;atın 

alına1.:aktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 129 lira 38 kuruşluk mu

vakkat temir.at vermeleri ve kanunun tayin et tiği vesaikle 
birlikte ebiltme günü !laatine kadar komisyona müracaatları 

lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler komisyondsn parasız oları:tk da· 

ğıtı }maktadır. 

* • Muhammen bedeli 11575 lira olan 550 adet el kar
hit larnba11 ile 337 adet muhtelit eb'attn meydan karbit JAm
buı 27.3.939 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaşada gar bioa~ı 
dahilindeki komisyon tarafından kapalı zart usulile satın alı

nac~ktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 868 lira 13 kuru~luk muvak· 

kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesniklc teklifleri muhtevi 
zarflarını eksiltme güuü saat 14 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Hayd:ırpa§ada gar binası içindeki 
komisyon tarafındrın paras"ız olarak dağıtılmaktadır. 

Bodrum Gümı ük Muhafaza Taburu Satınalma 
Komiayonundan : 

1- Bodrum Gümrük muhafaza taburu için 900 telefon 
direği açık eksiltme suretiyle alınacak.tır. 

2- Ekıiltmesi 11 mart 939 cumartesi günü saat 9 da 

· ısı~ 50 M.M.V. SAK. 14-3-39 11 -

T~pbaoe Lvz. SAK. 2-3-39 14 30 

60 47 İnhisarlar U. Müd. 16-3-39 14 Jl) 

56 25 İst. Jandr. SAK. 13-3-39 15 -
236 2j Bodrum Gümrük Muh. Tabu. SAK. l l-3-J9 9 -

Tophane Lvz. SAK. 2-3-39 14 45 

" 
,, " 

2-3-39 15 -
,, ,, ,, 2-3-39 15 15 

47ö - İsparta Ask. SAK. 9.3.39 14 -
231-

" 
,, 

" 
16 3-39 14 -

793 50 ,, n ,, 15-3-39 ·~ 113 - ,, ,, "' 
6-3-39 14 -

79 - ,, 
" 

,, 10-3-39 14 -

345 - ,, ,, n 9-3-39 14 -
210 - Vize Tümen SAK. 13-3-39 15 30 

,, ,, 
" 

3-3-39 

225 - Çorlu Kor SAK. 10-3-39 15 -
45.- 75 

" 
,, 10-3-39 15 30 

556 - Lüleburgaz Tümen SAK. 3-3-39 it -

57 - Kadıköy Vakıflıo- Direk. 13-3-39 15 

- FE 

'ı tsbur binasında yapılacaktır. ~artnamesi her gün komisyonda 
görü!ebilir. 

3- Muhammen hedeli ~150 lira olup muvakkat leminatı 

ı 
236 lira 25 kuru~tur. 

4- Diıü.ler Genel ciftlık ormanlarından kesilecektr. 
j l eşli yapılmış müsaadesi alınacaktır. 

5- 1 teklileriu 2490 sayılı kanunun 2incı ve 3iincü mad
del<>rinde ve şartuamc.,irıd~~ yazılı vesikalarla ıııuvakkat teminııt 
makbuz veya banka mektuplariyle birlikte ekısiltme s.ıalmda 
tabur ı:ıatınalma komisyonuna mür caatları. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonu dan: 

Mikdarı ve cinsi Tahmin bedeli ilk teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Altı yüz kilo burgulu tel çivi 750 00 56 25 
1 - Tahmin edilen ve ilk temi1ıatı yukarıda yazılı 600 

altı yüz kılo burgulu tel çivi l~~.S.939 pazaıtcsi ~aat 15 de 
lstanbulda GP.dikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunca 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Numune Vf. şartname h;:r gün adı geçen konıis

yonda görül... bilir. Veya beddsiz nldırıJabilir. 
3 - 2490 sayılı kaıuın ~artlarını haiz i~te.kl il rin ilk 

tenıinntlarile yazılı gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 
, 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 
1 - Tefenni garnizonunun ihtiyacı olan 1 J50ü0 kilo 

yulafı kapalı znrf usulile ekıiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamesi Isparta tümen satın alma komisyo

nundadır. İstekliler ıartnameyi komiıyonda okuyabilirler. 
3 - İşbu 115000 kilo yulafın muhammen tutarı 6325 

liradır. 
4 - İlk teminatı 475 liradır. 
5 - Eksiltme 9.3.939 tarihine tesadüf eden perşembe 

günO ıaat 14 te Isparta tümen satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

İstekliler 9.3.939 pertembe günü saat 13 e kadar 
teklif mektuplarını Isparta tümen satın alma komiıyon 
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başkanlığına verece ~ ve yahut göndereceklerdir. Bu sssf tı 
sonra verilen ve yahut 'lönderilen mektuplar ahPl111 

caktrı. Saat ayarı tümen daire saatından yapılacaktır. 
1 - i49J say111 kanunun hükümlerine ve bilhass• 

inci maddesine uygun olmayan mektupların sahiplerj 
siltmeye iştirak ettirilmeyecektir. 

Vıze Tümen Satınalma Ko isyonundan : 

Vize tümen birlikleri ihtiyacı için yemeklik 49()0 ! ' 
zeytin yağı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt e111 ı 
mart 939 güuü saat 15,30 da yapılaca tır. MuhamDle" 
deli 2795 lira olup ilk teminatı 210 liradır. TalipleriıJ 
ze Komisyonuna müracaatları . 

• • * 24100 kilo kuru iiı:üm, 69,000 kilo bulgur, 26ı ~' 
kilo toz şeker açık eksiltmeye konulmuşsa da taliP ( 

• I 
mamıştır. Ihti)aclar 3 Mart 939 günü pazarlıkla satıı> 
nacak1:ır. Pazarlıktaki taksitler mukaveleye bağlana'" 
Taliplerin o gün Vizedeki komisyona müracnatları. 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komiıyonundan : 

Tümen Birlikleri ihtiyacı için 450 ton buğdayıJJ 
girmenlerde ögütüımesi kapalı zarf usulile uka.,e

1 

baglanacaktır. llıalesi 3 Mart 939 cuma günü saat ı I 
dir. Muhammen bedeli 7425 lira iJk teminatı 556 iit' 
Şartnamesi her gün komısyonda görülebilir. İsteldil 
teminatlarile ve kanuni vesikalarile birlikte belli sf 
ve ihaleden bir saat evel teklif mektublarını Lülebll 
da komisyona vermeleri • 

lspart Askeri Satın Alma Komisyonundan : 

1- Isparta tüm hastahanesinin ihtiyacı olan r,odJ 
lo koyun eti açık e ·siltmeyc konulmuştur. 

2- Şartnamesi Isparta tiımen satınalma komiı1° 
dadır. İstekliler şartnameyi komisyonda okuyabilirlet• 

3- şbu 5000 kilo koyun etinin muhammen t 
1500 ıiradır. 

4- İlk teminatı l 13 yüz on üç liradır. 
5-- Eksiltme 6,3,939 tarihine tesadüf eden p•J' 

günü saat 14 de Isparta Tümen Satın Alma Komis1° 
da yapılacaktır. İstekliler bu saata kadar ilk temin•tll 
yatırarak tam vaktinde makbuzlarile komisyona ınii'' 
edeklerdir. 

6-- Saat ayarı tümen daire saatından yapılacaktıf 
• * * 1- Antalya garnizonunun ihtiyacı olan 9500 

bulguru açık eksiltmeye konulmuştur. . 
2- Şarmameai Isparta Tümen Satın Alma l{oıı'; 

nundadır. Talıpler şarnameyı komisyonumuzda ok•Y' 
3- İşbu 9500 kilo bulgurun muhammen tutarı 
4- İlk teminatı 79 liradır. 
5-- Eksiltme 19,3,939 tarihine tesadüf eden ' 

günü saat 14 de lspart tümen Satın Alma Koıııisf° 
da yapılacaktır. İstekliler bu saate kadar ilk temini.iti' 
yatırarak tam vaktinde makbuzlarile komisyona 111U'' 
edmelcri. 

• • • 1-Tefenui gami;t.ouuııun ihtiyacı olan 1150001'W 
pası açık eksiltnıeye konul ıu~tur. 

2 - Şartuumesi 1sparta tümen satın alma Kowisf"' 
yonundadır. Şartııomeyı komiıyonda okuyabilirler. 
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115800 kilo ıupanın muhammen tutarı 4600 

: :: lık . te:ııinatı 34S üçyUz kırkbe~ liradır. 
116 Eksılrme 9.3.939 tarihine tesadüf eden perşembe 
~t 14 de Isparta tümen satın alına komisyonda ya· 

~ ta ır. İstPk.liler bu saata kadar ilk teminatlarını yatıra
dir.rn vaktında makbuzlarile komisyon11. müracaat ~decek-

7 _ S 
t aaı ayarı tümen daire saatmdan yapılacuktw 
ıatanb l L u eva7.ım Awirhği Saıınalmu Komisyoııundau : 

Ciosi Sabun Kilo İhale gün ve saati 
2500 2.3.939 14,45 

Nohut 3000 2.3.939 15 
~ru fasulye 4000 2.3.939 15,lS 
k ukırıda mıkdarı cinsi ve ihale tarıhi ve saatleri yazılı 

0ııı1,Paıırlıkla alınacaktır. Nohut \e faSUt}\!D.İn ııüınuueleri 
lte {.0 uda görülür. lstekWeıin % 15 kati t~miu.ıt!arile bdı i 

eler' 0Phanede İstanbul Lvz Amirliği S. A. Komisyona gcl-
ı. . 

Çorlu Kor Sahnalma Komisyonundııo : 

l\oı d 
~ tlc:~ " ıncrkez birlikleri ihtiyaçları için 25000 kilo noiıut 
, \edir 1 

1trııe auretile alınacaktır. Jb .. le lU.3.939 cuma ııüoü saat 
t-t · lk pey paraaı :!25 liradır. Evsaf ve ıarhıııruesini görmek 
ij1ı:: her trün Çorluda Kor satıoalma komisyonunda görülebilir. 
ti "-nuoun 2 ve 3 üncü maddelermdeki belgelerile birlikte 

, .n ~e •aatte Çorluda Kor sabnalma komisyonuna müracaat 

'l\olordu k b" J"kl · "ht" · · 25000 k"l · · k mer ez ar ı erı ı ıyacı ıçm ı o pırmç açı 
, h1t•uretile alınacakbr. İhalesi 10.3.939 cuma ıünü saat 15,30 
it . Pey para_.ı 46& lira 75 kuruıtur. Evaaf ve ıartnamesini 

. ~ili 1
1•ti~enler her ıün Çorluda Kor ıatınalma komısyonunda 

~er, l1tekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki lJelge· 
Gt'c, tıktc belli alin ve ıaatte Çorluda Kor sahnalnıa komisyonuna 

' etmeleri. 

Dyarbakır inhisarlar Baş Müdürlüğünden 

t ~Çak Ambarımızda l:ulunan ve muhauımı:n bf:d. li 2500 
n 19 paıtu 106.> ca~cl 1122 Yelek 135 Havlu 60 

r ~.~ yaımk } ÜZU l döşek )ÜZÜ 4 dö~ck ÖJlÜ~Ü 6:-S )'Of· 

~ ~ıu 11 kadın cak,.ti J 1 harçlı ydek 7;;, entari :l .yatak 
lb ,S& ınetre sflrlir örtfüü 11 kemer 188 tarak J51J erkek 

:1
48 kadın çorabı 113 fanı!a 8 cion 19 gömlek 1~9 suni 

ltoı 69 baş }"ltill'ası 39 adi mendil 12 Dğl·I 800 parç 5 
~l 0nya 4 şi~e. e::;;.ıns 10 Avrupa seccadesi 150 gram k111a 

~ ,t~•n 6 çocuk kuııdrası !J la~tik iskarpin 16 gaytan 9 
lı~ ;u l boyun atkısı l şapkıı 9 püııkul 22 baıı yazma::;ı 25 
Çıı 1 ~alvar 1 palım 22 kıl çuval 8 ht!ybe 82 boş torba 62 
i;~ı ? metre dant~la l manto 13 numunelik parça 4 

~rt Ci{lı parça keten parça 8 parça basma aleni müzayede 
~l~ l.:ap.ıdaki tütün aıelyesi binaeında parti parti olarak 
~arıhinden itibaren pazarleit ve per~embe gtiuleri saat 
~ 12 ye ve 13,30 dan 15.JO a kadarmÜZdf&cie ve 
oılaa. kanununa tsevhkan aleni ruüzayede iJe satılacajı 

llrıur. 

~ Kadık'ö} Vakıflar Dir~ktörlüğündcn; 

'lt Lze k~ıasından Benizlı ve köseler köyleri civarıııda Su
llt narnıle söylenen vakıf mer'. içindeki eğrek mahallc
~tı~andan kesilip imal ohıftacak 200 ır.elr«! mikap gayri 
lo ~e~e, kayın ve gür~en kcrestP-sile dallarından yapıla· 
c.:tl~r ~artnaınt~i mucibiııce açık arttırmaya çıkarılıuı~tır. 

tırı ~Jtı ınamul mt>şe kereet~sinin hehı-:r metre ıııikal.Jına 3 
t.y e gürgenin 2 lira ve kömürün beher kentalına 25 ku

. llla~e~ tahmin olunmuştur. Teminatı nıunkkatt•si 57 lira· 
~'ciı~~.1 13.3.939 pazartesi güııü saat 15 de olup İ;,teklile-

oy \ı1:1lutlar Müdürlüğüne ıtJl.İracaatları. 

() Sivas Orman Müdürlüğüdcn ! 

~llıan İdareıi anharında mti.~adereli 616 k,.ntal 32 kilo 
~ltı Odunu pazarlıkla satılacaktır beher kilosunun nıatı· 

• t .raber muhammen bedeli bir kuru~ altmış aantimdır. 
<:1.1 ıstediRi mıkdarda alabilır bütün dt.vair ve milt:.ssesııtın 

"e harn~uncıların nazarı dikkatlerine:: arz glvnur. 
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M.üte hhitlerin Takvimi 

Pazartesi 27.2 939 

İdrofil pamuk (1\1. M. V.) No. 930. 
Anupa hattı lokomotifleri için y.:dek akı ımı (O. O. Y. Ankara) 

No. 945. 
Çııblca elektrik santral binaeı, 'ehir şebl!keıi v. s . (İst Bde t.) 

No. 951. 
Samsun istaayon bınnsı iuş. (O. D. Y. Aııkara) No. 960. 
Arpa ve un (Url.t Tümen S. A. K.) No 961. 
Türk bayraiı (D. D. Y. H. paşıı) No. 003. 
Mrk. Hıfzıs. Mücıısesesi namına ıruele ve mecmua abone kaydı 

(\1rk. Hıfzıs. Müess.) No. 963. 
Mühendis Mek. elektrik l<lb1.1ratuv .u ında lei:&at (Y\A !sek !v. ühendiı 

Mek. S. A. K.) No. 96S. 
Zey İ:l yağı (Ank. Lvz. S. A. K.) No. 963. 
Hasta ıedyesi, denir perçia çivisı (D. O. Y. H. paşa) No. 964. 
Kazancı Örsü (W. M. V.) No. 961. 
Beyaz çul ve kanuiçe (İnh. Um. Müd.) No. 964. 
Etya zarfı ve örtüsü ve elbise torbası (İıt. Beled.) No. 96t 
Yün çorap (M M. V.) No. 964. 
Kereste (İnb. Um. Müd) No. 9d4. 
Arpa çe et (S"franbolu As.ir.. S A. K.) No. 965. 
Murif Müd. bınası tamiri (lst. Maarif Müd.) No. 96.5. 
Faaulya ve no~ut (fophane Lvz. S. A. K.) No. 965. 
rdakine v s. (bt. Komut.) No. 9ı35. 
İııce ve kaim çivili kayış (İoh. Um. Müd.) No. 965. 
Kömür tahmil ve tahliyesi (D. D. Y. H. paşa) No. 965. 
Kereste tİıt. Komut.) No. 966. 
Top lıangarı inş~ (Çanakkale Mat. Mv. S. A. K) No. 007. 
Sarmısal:h e;uyu fenni keşfi (!<11y .. eri Vil.) No. 967 . 
Taksim meydanınm tanzimi tlst. Beled.) No. 937. 
Gübrelik ve şerbet kuyusu inş. (Bornova Zeytinlik İstasyon Müd.) 

No. 968. , 
E\bise ve kasket muşamba, ~izmc ve bisiklet (Samsun Vil ) No. 969. 
r clefon makine1i (Karı Vil.) No. 969. 
Heybeliada beton arme şosesi ve dıvar tamiri ıİst. Beled.) No. 970. 
!"asa, yazehane, soba, saat v. s. (Ank. Defterdarlığı) No. 970. 
iç ve diş binek otomobili lastiği (Gümr. Muh. Gen. Komut.) 

No. 972. 
• Köhne ayakkabı (Mersin Ask. S.A.K.) No. 973. 
Palto (Ank. Hukuk Fakülteıi) No. 974. 
Kuru üzüm, fasulye, pirinç (Çanak. Mst Mvk. S.A.K.) No. 975. 
Sığır eti (Milas Aıık. S.A.K.) No. 97~ . 

Ar~(a çantası diklırılmesi lM. ~I, V.) No. 915. 
Bina yıkmtııı ahşap malzemeıi (O. D. Y. Aok ) No. 975. 
K. fasulye lLüleburga:ı Tümen S. A. K.) No. 976. 
Kamyon (Tii:kkuşu Gen. Dir. Ank.) No. 976. 
Kereste (Çanakkale Mst. Mvk. S. A. K ) No. 976. 
Altlı üstlü ka~l o!a (Tophane Lvz. S. A. K.) No. 976. 
Bina attkazı (lst. Emlak ve Eytam Bankası) No. 976. 
Karfiçe çiviıi (ÇarıaL:l:ale Mst. M\tk. S.A.K.) No. 976. 
Gaz yağı (Selimiye Aık. S A. K.) No. 977. 
Yapı malzemHİ (İ.st. Komut.) No. 977. 
İnce ceviz talatı (Ask. Fab.) No. 9i7. 
Sadeyağ. patates ve ot (Milas Ask. S. A. K.) No. 978. 
Nobetei muşambası (M. M. V .) No. 978. 

Sah 28.2.939 

Zeytin yağ'ı ve mercimek (Çanak. Mst. Mvk. S. A. K) No. 975. 
• Karıtık odun (K.ayıeri Orman Müd.) No. 976. 
Yüo çorap ve eldiven (M. M. V.) No. 976. 
Çanak. limaa dairesi inş. (Çanak. Nııfa Müd.) No. 976. 
Gümrük iıkelesi tamiri (Sınop Denizbank Şub.) No. 976. 
Davar sıva ve badanaları yap. (M. M. V.) No. 976. 
Perçin çiviıi, pul toka v. s. (M. M. V.) No. 976. 
Harici kundura (Tophane Lvz.) No. 97i. 
Sadeyaiı (lzmir liıe ve orta ok.) No. 978, 
Lastik dinamo kayııı (O. O. Y.) No. 939. 
Arpa ve kuru ot (Urfa Tümeni) No. 961. 
Pamuk, şilte, yorıran çarşafı, gömlek, şapka v. s. (D.D.Y .) No. 964. 
Kantar ve tesisatı (Nafıa Vek. İıt. Elektrik İş.) No. 965 • 
Elbiselik kumaş (Jandr. Gen. Komut. Ank. S A. K.) No. 966. 
Varta marka elektrik levazım (İsı. Beled.) No. 966. 
Yonca deoeme iıtaayotıunda yap. inş. (Kayıeri Nafıa Müd.) No. 967 
KasıD?pafa halk hamamı tamiri (iet. Beled.) No. 957. 
Motörlü nakil vasıtaları için yedek parça (iıt. Beled.) No. 967. 
Tazyik düşürme aleti (Ank. Beled.) No. 867. 
Su aaatı yedek parçaları (Anlı. Bded.) No. 967. 
Hilyah yat~k (Aık. Fabriluılar) No. 967. 
Şoae inş. (lat. Beled) No. 967. 
Tretuvar yap. (İıt. Bcled.) No. 967. 
• Şap çuvalı (Ank. Beled.) No. 967. 
• Mubielif e:fya (İ.t. Defter.) No. 967. 
Motorin (Deniz. Lvz.) No. 967. 

Devamı 4 üncü sayfada 

l. __ ı_n~h---is __ a~r~l~a-r __ U~·~M~•-·d __ ü_r_ı_ü_ğ __ ü_n_d_e __ n_:-!I 

1- İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası ıiıe yı
kama atölye ..-e üzüm anbarı daireleri çatılarının tamiri 
i'i ıartnamesi mucibince kapalı zarf uıulile eksiltmeye 
konmuştur. 

11- Keıif bedeli 11387.01 lira au..-akkat temiaatı 
854.02 liradır. 

111- Eksiltme 17 Mart 939 tarihine rastlayan cuma 
günü saat 15,30 da Kabataıda Levazım ve Mubayaat Şube-· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

. iV- Keşif ve şartnameler 28 kuruş bedel Mukabilin
de inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 7500 lira
lık bu gibi işler yapmıf olduklarını gösterir voaikayı ihale 
gününden sekiz gün evveline kadar Umum MüdürUlk ia
şaat şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet veaikaıı 

almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile be
şinci maddede yazılı fenni ehliyet vesikası % 1,5 giiven· 
me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14,30 za 
kadar mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (IZ78) 1-4 

Cinsi Miktarı 

• • * 
% 1,5 

Muhaa. Muvak. 

bedeli teminatı 

L. Kr. L. Kr. 

EkSiltmeıain 

Şekli Sa atı 

Muşamba 27 ad. 378.- 28 35 açık ekailtme 14 
Selefon 
kiğıdı 15000 tabak 806.25 60 47 ,, 

" 
14,30 

Çuval ağzı l ad. ıif 490.- 96 75 " " 
., 

dikme makinası İzmir. 
1- Cins ve miktarı tahmin bedeli Ye tominatı yu

karıda yazılı üç kalem malzeme tartnameieri ve num1111e
leri mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konmuıtur. 

ll- Eksiitme l 6.3.9J9 perıembe güaü hizalarında ya
zılı saatlerde Kabataşta Lev.azım ve Mubayaat Şubeıinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III- Şartname ve numuneler her gön ıözi ıeçen 
Şubeden paruız alınabilir. 

iV- Dikiş makinası eksiltmeıine iıtirak etmek iate· 
yenler fenni tekliflerinin İnhisarlar Umum Müdürliiği Tuz 
F ~n Şubesine beş gün evvel berayi tatbik te..-di etmeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazamaın ittirak veaikaaı al
maları lazımdır. Ekıiltmeye iştirak edecekler yizde 7 ,5 
güvenme paralarile münakaıa için tayin edilea ilin ve 
saatlerde yukarıda adı geçen Komisyoıaa gelmeleri ilin 
olunur. (1128) 2--4 

• • • 
Muhaın. Mu vak. 

bedeli teminat Ekaihme 
Malın Cınsi Mi karı L.Kr. L. Kr. Şekli Saati 

---- - --- --- ---
Süpürge 3000 adet !41 25 ~5.59 paurhk 15,18 
Üzüm kes. biç. 10 ,, 350-- 26- ,, 16 
Cibali F. ~bçılığı ıııi 16,30 

1-Cibalı fabrikası memur ve aaıle lokaataıı abtıhğı bir 
sene müddetle eksiltmeye konmuştur ve mevcut numuneler 
mucibince yukarıda yaıılı iki kalem malzeme pazarlıkla aatın 
alınacaktır. 

il- Eksihme 7.3.939 tarihine rastlayao ıalı güni yuka
rıda hizalarında yazılı saatlerde Kabataıta Levazım ve Mu~ı. 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler yemek: fiat listeleri hergüu ıöıü ıe· 

çen Şubeden lllıııacağı gibi m.ımenelerde görülebilir. 
1V- İsteklilerin pazarlık: için tayin edilea gü.a ve saat· 

lerde yüıde 7,5 güveuoıe ve bhçılık. ışıne iştırak edecekler 
300 liralık depozitolarile yukarıda adı geçen Komiıyona gel· 
melerı ilio olunur. (990) 3--4 

Yoıgat ViliyC't Mak11mııı<lan : .... h:J!!i ı ~·- 1 İstanbul Belediyesinden 1 
İstanbul Ma!lrif Müdürlüğünden ........ -.............................. ... 

lıs 1i 
--~ .. ra muhammen b1..delli vilayet cı:;ki otomobili 4.2. 

h.. 8un·· L~) h ~ saat onda yapılan açılr.: artırma ııeticeaiu<le vuı u-
' tttırlddı l&yık görülmediğinden tekrar 20 gtin ıuüdd~tle 27 2 939 pazartesi günil saat 14 de İstanbulda Maarif Müdür· 

ın lüğ'ü Eksiltme komiıı;yonu odasında (6ll,26) lira keşif bedelli Maarif 
ı\l'tır aya vazedilmiştir• Müdürlüğ'ü binası tamiratı açık eksiltmeye konulmuttur. ' 

llılı.a~a ~~ 6.3.939 pazartl!si günü saat onda vila}et m • Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, buıuıi ve Fenni 
~ ~-~e d a~uıt encümen tarafından yapılacaktır. Bu husus:::ı aid şartnameleri,· proje ketif dairesinde görülecektir. 

~tir ll.Qıi encümen kaleminde isteklilere meccanen ven- Muvakkat teminat (47) liradır. 
l' i isteklilerin en az (500) liralık bu İfe benzer it yaptığıua dair 

le :ltİPlerill ta . d"l .. / 
7 

S . l idarelerinden almıt olduğu vt:sikalara istinaden Iatanbul Nafia Mü-
·• yın e ı en gun ve saatte o o tcmınat a· dM lMğM d k ·ıt "b· d "S h • Y~t dai • . .. . ' ur u un en e sı me tarı ın en n guo evvel alınmıf, eblıyet ve 

mı encfimemne muracıatları ılln olunur. 19.19 71lına ait Ticaret oduı veıikalarilo ıelmeleri. (860) 

Belediye merkezile diğer şuabattc .. ki hademelere yaptı
rılacak olan ve beher takımına 12 lira 50 kurut bedel 
tahmin edilen 223 takım elbise ve maııto açık ekailtmeye 
konulmuştur. Kumaıın ntimuneıile ıartıaameai Levazım 
Mtıdürlilğünde görlilebilir. lıtekliler 2-490 aayılı kanunda 
yazılı vesika ve 209 lira 6 kurutl•k ilk temi1aat makbuz 
veya mektubile beraber 8.3.93Q Çartamba gtıntl aaat 
14.30 da Daimi Enctımende bulun•alıdırlar. B. (1144) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

-------~----:;r-..- -·------~--

Objet de l'adjudication 
Mode PriJt 

d'adjudicat. eatimatif 
Caution. 
proyiıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier dea Clıargeı Jours He ur es 

-------------.--------------------- ---------------------.... ·-~·._--~-=----------------__,-------
A) Adjudications au Rabais 

_......_._. -~ - -
Constructlons - fl6par tlons -Trav, Publlcs-Mat6rlel de Co,, tructlon·Cısırtogra;'!hlo - - - .... .. _ .. 

Constr. Konak Gouvnnemental au bourıı Pli cech. 942 444 7 l l IS Dir. Trav. Pub. lıparta 3·3-39 15 -
Eğridir ( 1 partie) 

Coostr. b&t. Keymakamat au bourg Eğıidir Gre a gre 2973 18 Vilayet Isparta : ınois it partir du 20-2-8S 
Constr. hang • Publique 9034 97 487 57 Dir. Trav. Pub. Seyhan 3-3-39 11 -
Rep. toiture fab. Puşababçc (cah ch.P. 28) Pli cacb. J 1337 Ol 854 02 Com. Ach. Econ. Monop. Kabat ehe 17-3-39 15 80 

Prodult• Chlmlqc a et Pharmacttutlqu••-lnatrum nts Sanltalres-Fournltur pour Hopltaux 
------~ -...---- -- --- -- -- -~.-...- --... ..... 9lıiıl...__ ............... _. • .. -

Articlet et produits pharmaceutique& : 
23 loh 

Pli eacb. 21500 -

Hablllement - Ch uasur s - T'••u - Cuir 

Gantı en laine: 189 p;ıires Gre a gre 

Travaux d'lmprlmerl - Papaları 
-----~------·-- ·--..-.. - .. - --

Papier cellophane: 15000 p. (rectif) Publique 

Dlvars 

Clou o {ıl spirale : 600 k. Publique 
Poteaux pour reıeau telipbonique: 900 P· ,, 

Provıaso.,• 

Snon : 2500 k. Gre a gre 
Poia chiche: 3 t. 

" Haricou Hcs: 4 t. ,, 
Avoine: 115 t . Pli cach. 
Viand de boeuf: 17 t. (nj.) 

" Far ine: 92 t. (ej.) Gre a gre 
Yıande de mouton: 5 t. Publique 
Bleı conca11h : 9,5 t. .. 
Orge : 115 t. • 
Huil d'olivea: 4900 k . 

" Rai ins secs 24100 k - bleı concasses: Grc a gre 
69 t. • &ucre: ~6,2 t. (aj ) 

Poi chiche : 2ll t. Publique 
Riz: ~ t. 

" Coocauage de bleı: 450 t. Pli cacb. 

!) Adjudications a la surenchere 

Boia d• cMoe : 200 mi Poblique 

3 üncü sayfadan devam 

Meodil tM. M. V.) No. 957. 
Pirinç (Ank. Lvz.) No. 9139. 
Sülfat d' lomin (Ank. Beled.) No. 969, 

806 !5 

750 -
3150 -

6325 -
3068 f10 

10580 -
1500 -
l0t5 -
4600 -
2795 -

7425 -

G r j ııaatralınd yap. elektrik te.ısatı (izmlr Beled.) No. 970. 
• Saç l vha (İzmir Beled.) No. f/71). . 
Kanalizasyon işi (Sivas erkek liaeai Müd.) No. 972. 
* Müs.omel bidon (İzmir İnhisarlar Müd.) No. 973. 
Telefon tHiıab (Diyarbakır N fıa Müd.) No. 974. 
iç ve dış otomobıl liatiğı (Tophane Lvz.) No. 977. 
Mahruti çadır Uandr. Gen. Kemut. Ank.) No. 979. 
Matbu evrak (Gümruk Muhat :ın Gen. Komut. İat.) No. 979. 
Kaldırım ve duvar tamiri (İııt. Beled) No. 977. 
İlaç (Sivas Veteriner Direk.) No. 979. 
Kız lisesi binasında yap. tamirat (ist. Kız. Lis11i S.A.K.) No. 979. 
Matbu evrak ve defter (bt. Beled.) No. 979. 
Sandnlya, çorap, bardak, çatal, ıürahi v. s. (Zonguldak ViJ.) 

No. 979. 
Hatıl iı.ıara tahtaaı çivi Y. •· (İ.st. Beled.) No. 979. 

/ 

1 

1612 50 Com. Ach. Minist. Def. Net. Ank. 14-3-39 11 -

Com Ach lr.t. Tophane 2-J-39 14 30 

60 1i Com. Ach.Econ.Monop.Kabatache 16-3-39 14 30 

56 25 
236 25 

Com. Ach. Comm Geod. Gedikpafa 13-3-3.<) 15 -
Coın.Ac:h.Batail.Surv.Douan.Bodra111 11 3-39 9 -

Com. Acb. Int. Tophane 23-S9 14 45 

" " 
2-3-.i9 15 -

" " 
2-3-39 15 15 

475 - Coııı. Aoh. Mil. bparla 9-l-39 15 -
231-

" 
,, 16-3-39 14 -

793 50 
" 

,, 16-.1-39 14-
113 -

" ,, 6-3-39 14 -
79 - ,, ,, 10-3·~9 14 -
3ı5 -

" 
,, 9-3-39 14 -

2l0 - Com. Ach. Di ... Viae 13-3-39 15 30 

" 
,, 3 .i-39 

225- Com. Acb. Corpı Armee Çorla 10-E-39 15 -
46~ 75 

" 
,, ,, 10-3-39 15 ao 

556 - Com. Acb. Div. Luleburıaz a-3-39 il -

17 - Dir. Vakouh Kediköy 13-!-39 15 -

y= - ===-

Memento des Fournisseurs 

Lundi, 27.2.939 

Cotonf.bydrophile (.\4ın. D~f. Nat.) No. 930. 
Pil!cu rechauııu pour locomotivH li2ne d'Europe (Ch. Fer Etat 

Ank.) No. 915. 
Batına centralc! eled. re1eau ete . Çatalca (Muoicip. İst.) No. 951. 
Constr. batisae Station Samaun (Ch. Fer Etat Ank.) No. 960. 
Or2e et farine (Div . Urfa) No. 001. 
Drapeau turc (Ch. Fer Etnt H. paşa) No. 963. 
Abonnement journaux et revu~ı pour Etablis. Hygieoe (Etablia. 

Hygiene Ank.) No. 963. 
InstnU. au laboratoire el~ctr. de l'ecole de g~nie civıl (Ecole Ge

nie Civil) No. 9' 3. 
Huile d"oliveı (Int. Ank.) No 963. 
Brancard pour malacle1, riveta en fer (Cb. Fer 6tat H. paşa) 

No. OOJ. ' 

Enclume de chaudronnier (Min. Def. Nal.) No. 96.f. 
Sac et canevas blancs (Dir. Gen . Monop.) No. 964. 
Couverl ures et ııacıı pour babits (Municip. lat) No. 964. 
Cbauasettes en la.ine (Min. Def Nat.) No. 964. 
Bois de construction (Dir. Gen. Monop.) No. 964. 
Orge et viande (Com Acb. Mil. Safranbolu) No. 965. 
Ripar. batisae Dir. Culture (Dir. Culture Ist.) No. 965. 
Haricot et pois chicbe (lnt. Tophane] No. 9ı;5. 
Machin• ete. (Command Mil. lst.) No. 965. 

! 

-

Courroie a clous (Dir. Gen. Monop.) No. 966. 
Chargement et decbargemeııt clıarbon (Cb. Fer H. paşa) No 
Bois de construction (Command. Mil. lıt.) No. 966 
Conıtr. hangar a rti llerie (Place Forte Çanakkale) No. 967. 
Deviıı riviere s~rmıs~kh (Vil. Knyaeri) No 9S7. 
Arrnngemf!nt Place Taxim (Municip. lat.) No. 9137. 
Constr puits fumier (Dır. Station Olıvien Boroova) No. 9 7· 
Habits avec casquettts, impermea.bleı, bottes et bicyclattef 

Samsun) No. 969. 
Appareil telepbonique (Vil. Kars) No. 969. , 
Repr. chaussee beton armeo el mur a Heybelinda (Munic•P' 

No. 970. 
• Tnble, poele, montre ete. (Defterdnrnt Ank.) No. 970. , 
Cbambre a nir et pneux (Command. Gen. Surv. Dou•0 

N'>. 972. 
Chnu•s"Jres camelotes (Com. Ach. Mil. Mersit) No. 973. 
Pald tıı (Fcculte Droit Ank.) No. 974. 
Raisin ec, haricots, riz (Plece Forte Çannakkale) No. 975 
Viande de breuf (Com. Acb. Mil. Milas) No 975. 
Corıfection bavreaacs (Min. Def. Nat) No. 975. 
• Matericl erı boia dccombres batiaae (Ch. fer Etat Ank.):No· 
Harjcots sec (Div. Lüleburgaz) No. 976. 
Camions (Oir. Gen. Türkkuşu Ank.) No. 976. 
Bois de construction (Place Forte Cannkkale) 976. 
Lita doubles (lat. Tophane) No. 976. ~ 
Decombres batiaae (Bıınque lmmob. et des Orphelinı) No. 9 
Petils clous (Ptace forte Çanakkale) No. 976. 
Petrole (Com. Acb. Mil. Sclimiye) No. 9n. 
M1tteriel de coostruction (Commend. Mil. lıt.) No. 977. 
• Copcaux minces de noycrs (Fcıb. Mil.) No. 977. 
Beurre, pommes de terre et foin (Com. Ach. Milit. Milaı) r:o· 
lmpermeable senlinellH (Min\atere Def. Nat.) No. 978. 

Mardi 28.2.939 

Huile d'olivca et lentilles (Place forte Çanakkale) No. 971· 
* Boiı melange (Dir. Forets Kayseri) No. 97li. 
Chauısettes et ganta en la; ne (Min. Def. Nat.) No. 978. 
Conıtr. bi.tisse Pıefecture port Çanak ale (Dir. Tr. Pub. 

No. 976. 
Repar. cebelle Douane (Deoizb1nk Suc. Sinop) No 976. 
Enduil et badigeonnage mur (Min. Def. Nat.) No. 916. 
Riveh, rondelles, boucles ete. ( ,, ,, ,, ) No. 976. 
Chaunure& extcr. (Iot. Tophane) No. 976. 
Beuue (Lycce Ecole Second. lzmir) No. 978. ~ 
Courroie en ca.outcbouc pour dyoamo (Cb. Fer Etat) No. 9 
Orge et foin (Div. Urfa) No. 961. 
Matelns «"n coton, draps de lit, clıııemi11t1, 

Etat) No 964. 
Baıcules et instal. (Dir. Gen Electr. l.t.) No. 965. 
Etoffe pour babih (Comınıınd. Gen. Gend. Aok.) No. 966• 
Me teriel elcclr. marque V ut (Municip. İı.t . ) No. 9ô6. rf' 
Cooslr. Station Esrai Tr~flc (Dir. Tr. Pub. Kayıeri) No· 
Repar. bain pub. Ka:ıımpaşa (Municip. f.t.) No. 967. 
Repar. pave et mur ,, ,, No. 967. 
Pieces r6change pour moyenı transport a motear (Muoİ'if 

No. 967. 
lnıtrumentl de depression (Municip. Ank.) No. 967. 
Compteurs d'eau (Municip. Aok) No. 967. 
Cou111ints a billes (Fab. Mil.) No. 91>7. 
Caoıtr. chauı;:see (Munidp. lsl.) No. 967. 
Constr höttoir ( ,, ,, ) No. 967. 
• Sac d'alun (Municip. Ank.) No. 967. 
• Divers objets (Defterdarat lal) No. 967. 
Motorine (lnt. Marit.) No. 967. 
Maucholr1 (Mio. Def. Nat.) No. 987. 
Riz (Iot. Ank.) No. 969. 
Sulfate d ·aıumine (Municip. Ank.) No. 969. O. 
lnstall. electr. a la Centrale gara2e (Municip. lıunir) No. 91 
• Tôle en plaque (Munibip. İzmir) No. 970. 
Trav. canaliaation (Dir. Lycce farçoıııı Sivı11) No. 972. 
loıtall. te)ephonique (Dir. Tr. Pub. Diyarbakır) No. 974. 
Chaınbre iı air et pneux pour auto (Int. Tophane) No. g'/f· ,,. 
Tentea tônique (Com. Ach. Comaıand. Gen. Geodr. Ank.) ~C' 
lmprime• (Com. Ach. Command. Gen. Surnil Douan lıt.) 
Mecicament (Dir. Viterınaire Sivas) No. 979. rtJ 
Rep. bat Jycee jeuneı filles (Dir. Lycee jeunes fillu Iat.) 
lmpre11ioo de regiatre1 (Munucip. Ist.) No. 979. ~' 
Cbaisea, cbausaettes, carafes, verrea ete. (Vil. Zon2uldak) 
Plancbe, grille ete. (Municip. lst.) No. 979. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri Direktörü: Iımail Gitil 
Basıldıiı yer : Merkez Basımni Galata 


