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Umum Tü ;carların ve Kü eahhi ler·n mesleki Organıdır 

taat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita --
Erzurum Defterdarlığından : 

liınıs kazasında yeniden ~apılmakta olan hnk~met ~o
nın ikmali inşaatı kapalı zarf usulile ve 21 gun mud-

e eksiltmeye konulmuştur. 
35 bin liralık tahsisatı mukabilinde vahidi fiat üzerin· 
ır. 

İhale 31 ağustos 939 tarihine müsadif p~r~embe günü 
j 15 te Defterdarlık odasmda toplanan Komısyon buzu· 
Yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 2625 Jirııdır. 
İstekliler bu işe aid evrakı fenniyeyi Erı~~um Naf 18 

Ürlüğünde ve Defterdarhkts görfip okuyabıhrler. 
İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için ihale günün
sekiz gün evvel Vilayete müracaatle bu işi yapabilecek
e dair ehliyet vesikuı alması mecburidir. 

• • • Karayazı kazasında yeniden yapılacakta olan hü
et konağının ikmali inşaatı kapalı zarf usulile ve 21 

nıüddetle eksiltmeye konulmuştur. . . . .. 
35 bin liralık tahsisatı mukabilinde ve vahıdı fıat uze· 
ndir. 

İbate 31 ağustos 939 tarihine müsadif per~embe günü 
15 te Defterdarlık odasında toplanan Komısyon huzu

fapıiacaktcr. 
Muvakkat teminata 2625 liradır. 
İstekliler bu işe aid evrakı fenniyeyi Er~u.rum Nafıa 
. rlüğünde ve Defterdarhkta görüp. o~~ya~ıhrler. _ .. 
lsteklilerin eksiltmeye girebilmelerı ıçın ıhale guoun
ekiz gün evvel Vilayete müracaatle b~ ~şi yapabile· 
tine dair ehliyet vesikası alması mecburıdır. 

Trlefon Müdürliiğü Cirıac;ıııda mü1t~şekkıl S ıtınal na Komieyo
nuııda yapdacakltr. 

Talibin, rnıı\':ıkkat t ... mi ıııl makbııl '~va bınka mı:kttt
bile kı:muııi vr;sai!d mulıLt•vi kupalı z ıı flarlılı o gün saat 10 a 
kadar ınezkur korui~yon reisıiğine vP.rec,.klerdir. 

ŞartnamPJ~r her gün lzmir T~ld JO mü<lürlügile İ:ıtanuu) 
Telefon LP-vaıım Müdürlüğünde pansız verilecektir. 

I 

Nazilli Belediyesinden: 

14.9.939 perşen b .. giınü saat 16 da N til'ı Br.ledıyc ilıcı
le cr.cumerıinde fk,..iltıne ko'Ili .. yonu od swda 42318 lira sı 
kuı ıış bedeli ke~ıfli Natıa Ve~ ületiıı<' ... 11 usaudak N ,zilli Ka
sab-~ı elektrik ~ebek ve lranşformalör ve it;:>İsaıı 2490 s ıplı 
krnun hük.üııılerine gört! kap~lı zuf u ulil~ yapılacaktır. Şart
namelai, projı>. keşif hulasasilf• hun ı ıııütefr>rri diğ ·r evnk. 6 
lira mukı•bilinch• NaziHi e,.ı. diwsindrn alınabilir. İ.;teklilı·rin 
lı!klif ıııekrubhırı ve en nz 30000 liralık bu İşe beazn iş \lap• 
ıığıııa dair Nafıa idarı•!erınrlı'n almış olrluğu vesikalara istina· 
den ıh·ıle tarihiı den H gün ev> el nlmmış ehliyet ve 939 yılı n 
ai t 'J icaret O lası vesikalarını h.ıvi zarflarını 14.9.939 perş.,.nıbe 
J!:Üııil saat 15 e kadar Nazillı B led:yc erıcıimeuiııe uıiiracaat 
f'ylemeleri lazımdır. 

Zile Belediye Reisliğinden : 

Belediyece 47748 lira 60 kuruş bedeli keşifli yapbrı· 
lacak elektrik tesisata ve santral binası kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. 

Şöyle ki : Talipler bu tesisata aid her hangi bir kısmı 
münferıden veya toptan yapabilecektir. Eksiltme 5.9.39 ta· 
rihine müsadif sah günü saat 14 de encümen huzurunda 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 35tn liradır Bu işe girmek 
istiyenlc:r 2490 sayıla kanunun bahşettiği bilumum evsafı 

kanuniyeyi haiz olduklarına dair vesikalarını teklifname· 
ye raptedeceklerdir. 

Proje ve planları 10 lira bedel mulcabilinde bel:diye· 
mizden ve Ankarada Belediyeler imar heyetinden ve lstan-

- . .. ,.. H L 'bulda Tnksim Ay Yıldız Palas 3 numarada mühendis Ha-
ar, Klinik ve lspençıyarı alat, astane ev. san Halet Işık Pınardan alabilir ve görebilirler. 

00 k. beojoin u11.nsı alınacaktır: Bak, İnbi1arlar Umum Mü
G ilauluıoa. 

trik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Gazianteb Belediyfsiııden : 

Eksiltmeye konulan motör: Elektri~ santra~~".~ ilave edi-
550-600 efektif beygir takatinde Dızel moıom olup mu
en bedeli 32900 liradır. 
ksiltme 22.9.939 \!uma günü saat l 5 te Belediye salonun· 
Palı zarf usulile yapılacaktır. 

Konya Levazım Amirliği SatınaJma Komisyonundan : 
Konya seferberlik müdürlüğünün ihtiyacı için 26 adet 

sahra telefonunun 4 ağustos 939 günü yapılan kapalı zarf 
eksiltmesinde Komisyona verilen teklif mektupları kanuna 
uygun çıkmadığından kapalı :zarf eksitmesi on gün uza
tılmıştır. 

Şartnames Konya, İstanbul, An~ara Levazım Amirlik
leri Satınalma komisyonlarındadır. istekliler okuyabilirler. 

Temdit kapalı zarf eksiltmesi 14 ağustos 939 pazar 
tesi günü saat J5dedir. 

İlk teminatı l46 lira 2) kuruştur. 
İstekJiler eksiltme saatinden bir saat evel teklif mek

tuplarını Konyadaki kolordu binası içindeki Sabnaim Ko· 
misyonuna vereceklerdir. 

~ltsiltme ş.ırlaamesi ve buna müteferri evrıtk .1?5 kuru~ 
tnuka bilinde Gaziııuteb Bslediyesinden alıın bılı r • 
ksiltmeye girebilmek için 2467 lira 50 .kuruş nı~~·akk.at 
t verilmesi ve kanunun tayin ettiği vesıkaların gon<lerıl-

l&zımdır. Bira soğuk bava depoıu tuisab yaptırılacaktır. Bak: nbi1ar-
St~klilerin teklif mek tulılan yukarıda yazılı saııltt·n lar Umum Müdürlüğü ilanlarına 

* *. 

at evveline kadar Belediye Rı::i-,lığine ilmülıabrr muk.ıt· --------~--~ıilliiı-~filiıil~~iWiiil..a~~~-fti,;, 
verilecek ve postada olacak gecikmeler kabul edilıni- Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

ır. 

İzmir Telefon Müdürlüğünden : 

:ıre ihtiyacı içia alıuacak 18 kalern muhtelif cins telefırn 
u açık ehiltrru•ye çıkarılnıı~tır. 
ubammen heddi 1755 bin yedi yüz elli bP-Ş lirn, muvak

minatt ) 31,63 lira olup ekailtmesi 27.9.939 çur~aınba ı:ı;ii-
t 15 te lımir Telefon müdürlüğü bioasmda müteşPkkıl 
luıa Komisyonunda yapılııc:ıktır. 
tekliler, muvakkat teminat makbuz veya b aka mektu
nuni vesailde mezkur gün ve ııaatte komi3yona müracaat 
lerdir. 

rtoameler her p:ün lzınir Telefon Müdürlüğü ile İst~n
lefoo Müdürlüğü l..evıızım Amirliğinden parasız venle-

• İdare ihtiyacı için alınacak çift kurşun kılıtlı telefon 
rı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
uhanımen bedeli 7soo lira muvakkat temiaatı 562,50 
P ekeiltnıeai 27.9.939 çar@amba günü saat 11 de İzmir 

Gümrük Muhafaz Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satıoalma Komisyonundan : 

Gümrük muhafaza teşkilatı eratı için satın alınacak 2000 adet 
eratı kaputunun kapah z rfla 28.8.939 pazartesi günü 1aat 15 de 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Taaınlanan tutarı 18600 lira ve ilk teminata 139;; liradır. 
Evsaf şartname ve nümune komiıyondadır. 
İsteklilerin ekıi1tme saatinden bir ıaat evveline kadar 2490 aa· 

yılı kanunun tarifi veçbile bazırlıyacakları teklif mektuplarını Ga
lata nhtım caddesi Veli Alemdar bııın 2 inci kattaki komisyona ver· 
meleri. 

••• 
5.500 m. silindirlenmiş kanaviçe alıoacalctır. Bak, İst. Jaodar

ma Satınalma Komiıyonu ilanlarına. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

Genel direktörlük neşriyatından muhtelif eb'adda ve 

muhtelif tarihlerde tabedilecek kitab, klişe ve cetveller için 
talih olanların ilan tarihinden itibaren on gfin zarfında eb' 
ad kitap nevi klişenin cinsi itibarile umumi bir teklif yap
maları ilan olunur. 

Devlet Limnnları İşletme Umum Müdürlü~ünden : 
İşletmemiz ihtiyacı için 33 kalem muhtelif defter ve mat• 

bu e\'rak kapalı zarf usulile eksiltmeve konulmu~tur. 
Muhammen bı>deli 6300 lira ve muvakkat teminatı 471 

lira 50 kuruş olan bu evrakı matbuanın ıhalesi25.8.39 tarihine 
ra~tlayan cuma günii sııat l:l de Galata Rıbtımrnda kiin liman 
merkf'Z hirıasının birinci katındaki mubayAa komisyonunda ya
pılacaktır. 

lrıteklilerin cvr..ıkı mntboa nüınuneleriyle §artnameyi her 
gün ı~vazım kale·ninde görebile 0:P-kleri gibi ihale günü azami 
saat l4 e kııclar teklif rnektublarını sözü gt'çen komiıyon reiı· 
li~ine tevdi etmeleri ldzımdır. 

*"'. 
2670 k. aleminyum kağıdı ile 1 adet adet düzeltme makiaul 

alıoacııktır. Bak: İnhiurlar U Müdürlüğü ilanlarına. 

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

lstdnhul Gümrükler Başmüdürlüğünden: 

AşRğld ıki mefruş t l 7.8.939 perşembe günü saat 10 da 
pazarlıkla iha !e Pr.ljl ecektir. 

~~dirne ve Uzunköprü gümrüklni İçin 2 adet meoe kap
lamadan kütliphaııe ihale bedeli 240 Hradır. 

isteklilerin yukarda yazıh günde Başmüdürlüktek:i komiı· 
yona gelmeleri i!An olunur. 

l l\ı1ahrukat, Benzin, Makina yağları v. s . 

Maliye VekAletinden : 

Vekalet kaloriferleri için 450-550 ton yerli sömikok 
kömürü kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 13475 lira ilk teminata 1010 lira 
63 kuruştur. 

Eksiltme 2 l.8.39 perşembe günü saat 1 J de Levazım 
Müdürlüğünde toplanan eksiltme komiıyonu tarafından ya
pılacaktır. 

Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğünden ve İs
tanbulda Dolmababçede vekalet matbu evrak ambar me• 
murluğundan alınacaktır. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya· 
ı;ıh belgeler ve ilk teminat mektubu veya banka kefalet 
mektuplarile beraber kanunun tarifatıoa ve şartnamedeki 
şeraitine uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mek
tublarını havi kapalı zarfları eksiltme saatinden bir saat eT· 
vel komisyon riyasetine vereceklerdir 

Müteferrik 

lstanhul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

50 adet kapaklı balar tencere, 100 adet büyüle bakır 
süzgeç nlınucaktır. Açık eksiltmesi 24.8.~39 perşembe günü 
~aat 14,30 da ToplıanedP- fst. Levazım Amirliği Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 950 lira ilk 
t~mirrnıı 7 ı Jiru 25 kuruştur. Şartnamesi ve nümuneleri ko
misyonda göı ülebilir. 

* • • 500 adet büyük 1315 a<let küçiik b z su kovası a
Jıııacaktır. Pazarlıkla rbiltmesi l 7.8.39 perşembe günü saat 
14 dt> Tophrneılı• i .. ıanbul Levaı.ım AmirHği Satınalma Ko· 
nıi .. yonunda yap.lacaknr. llepsınin fabnıin bed~li 3169 lira 
75 kuru~ıur. Kati teminatı 47.) lira 50 kurn~tur. 

Şartnnme •1e nürnunesi komisyonda görülür. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 

700 kilo saf kalay açık r>ksiltmc surelıle mübayaa edile
cektir. Muhammen bedel 1925 ve ilk teminat 145 lira olup 
eksiltmesi 25.9 939 pazartPEİ günü snat 15,30 Müdürlük bina
sındaki Satmaima Komisyonunda yapılacağından isteklilerin 
nıuvakkat teminat makbuz ve kanuni vesik.darile muayyen sün 
n saatte Komisyona müracaatleri. 

Şartnameler he! gün Levazım amirliğiınizde görüJebiJir. 



1 O Ağustoı 1939 - ~ 

Mün.ak.aea liazetr,ıı 

n mün asa ve mjjzay~_ eler L ·stesi 
Cinsi Şekli l\fobm. bcd. Teminnt Müracaat yeri Gün Saat 

A), Münakasalar 

ınşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, alzeme Harita 
____._._......._ -----·-~- --

Apartman inşan (tart. 2 L. 37 Kr~.) 
9 kim. mesafedeki Zıırnabat içme suyunun 

Vana isalesi tesiıatının inşaata (şart. 
385 krş.) 

Tortum kıısabuı hükumet konağı ikmali inş. 
istik al okulu 1 ci kabn inşası 
Karayazı koıabaıı hükumet konağı n ,, 

Hlnıs ,, n n n ,, 

Pergola ınh ııoda tesviyei türabiye ve ka
ualiz.asyon işi (tashih) 

Kapalı z. 
n 

,, 
n 

,, 
,, 

Okul binası tamiri Paz. 
Kütabyada 2 pavyon ve 2 cephanelik inta· Kapalı z. 

ıı lŞart. 320 lıı.rş.) (temd.) 
Çaukayda P.T.T. binası inşası ve teıisatı 

(şart. ı24 krt•J (temd.) " 
Karacasu kasabasına su iaaleıi projesi tan· Aç. eks. 

zımı 

47446 74 
77&04 70 

15000 -
2H39 36 
3j000 -
35000 -

627 75 
60035 38 

24873 30 

1000 -

3550 50 
5105 ı4 

1126 -
1907 95 
262.> -
2625 -

4252 -

186!> 50 

75 -

-----

Adana Vakıflar Müd. 
Van, Ank. ve İst. Belediyesi 

31-8-39 9 -
23-8·39 14 -

Erzuum Defterdarlığı 
Sıvıuı Nafıa Müd. 
Erzurum Defterdıırlığı 

,, " 
Dahiliye Vekaleti Ank. 

İzmir Vil. 
M. M. V. S K. 

Ankar.ı P.T.T. Müd. 

Karacasu Beled. 

31 8-39 15 -
24-8-39 15 -
31-8·39 15 -
31-8 39 15 -
25-8-39 

21-8-39 il -
2~-8-39 11 -

23·8-39 15 -

22-8-39 16 -

ilaçlar, Klinik ve ispenç yari Hastane alat, Lvz. 

Benjoin esansı: 100 k. Paz. inhisarlar Umum Müd. 31-8-39 14 -

zı-1 rri er ,tesis~t ve malzemesi) 

Bira aotuk hava deposı.: tesisatı 
Telefon kordonu: HS kalem 
Naı.ıUı kasabası elektril: şebekesi ve lraoa-

formatör teıiaatı (şart. 6 L.) 
Zılede eleklrık tesisatı ve santral binası 

inş. (şıırt. lO L.) 
Çift kurşun kılıflı telefon kabloları 
5:>0 beygir kuvvetinde Diz.el motörü elek-

lrik ıantralı için (şart. 165 krş.) 
Sabra telefonu: 2o adet (temd.) 

sucat, El 5bı Kundura, 

Sılindirlcnmış kanaviçe. 5500 m. 
Erat kaputu: 2ouu adet 
Elbise ve palto imali hakkında konulan 

oıuQakasa şimdilık tehir edil mi tır. 

Yazlık caket maa Ju.ıf; 2.W-~O ad. (tcmd.) 

Pıız. 4000 -
Aç. eka. 1755 -
Kapalı z. 42311' 84 

" 
4774ıs 60 

" 
7500 -

" 
32!100 -

n 

amaıır v.s. 

Aç. ekı. 
Kapalı :ı. 

1100 -
18tiUO -

i ırtasiye Yazıhane Levazımı 

Muhtelif defter ve matbu evrak: 33 kalem Kapalı :ı. 6300 -
Kitap, klişe ve cetvel tabı 
Alemioyum kağıdı: 2670 k. 
Kiat düLeltme wakınesi: 1 adet 

Aç. ela. 
PaL. 

..4476 14 .... 
500 -

uşamba -Hah v.s. 

Meşe kaplama kütüphane: 2 adet Paz. 240 -

-----..::-tı-· ...... e .... n .... z .... ı='!..::• ......... --,....~Jağları v. &. 

Motör y tı: 41600 k. 
Ben;.r.io: 3.:>0 teneke, muut: 500 teneke

kalıo makıııe yai'ı: 15 teneke- gıes ya
gı: 1 teneke 

lııce makiıae yaiı: 6,6 t. 

Uleferrlk 

Kaim kuıoap: 6000 k. 
Püskürme cihazı: l adt:t 
Bez su kovası büyük: 500 ad.-küçü!t: 

1315 ad. 
3 Mı. tipi kııl.,rifer kazanları tamiri ve 

wuktazı yedek parçalarmm tedariki 
20,.l0,40 santiw yükııt:klığiode spor oıüka

fı&t kupası: 150 aıd. 

Erzak, Zahire Et, ve bze· 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

Paz. 

Aç. eks. 
Paz. 
Pa:ı:. 

Aç. eks. 

17030 -

1584 -

4320 -
70 -

3169 75 

1210 -

300 -
131 63 

358l -

562 50 
2467 t>U 

146 25 

82 50 
13~:> -

472 52 

33j 71 
37 50 

1277 25 
167 25 

İnhisarlar U. Müd. ı l-8-39 13 30 
İz.mir ve İı;t. Telefon Müd. 27-Y-39 15 -
Nazilli BelcdiyHi 14·9-39 16 -

Zile Be.ed. ve Taksimde Ay y ıldı:ı 5·9-39 14 -
Palas, Haa;an Halet 

İımir ve lıt._ Telefon Müd. 27-9-39 11 -
Gaıiautep Beled. ~2-9-3!1 ,-

ıil -

Konya Kor SAK. 14-8-39 15 -

İst. Jandr. SAK. TaJuim-Ayaıpaşa 2j-8-39 15 -
Gümr. Mubaf. Gen. Kom. lat. SAK. 28-8-jU 15 -
D. D. Y. 9 uncu işletmesi Sirkeci 

Emniyet U. Müd. Aok. 19-8-39 11 -

Devlet Limanları İşletme U. Müd. 2;-8-39 15 -
Bedeıı Terbiyesi Gen. Dııek. Ank .. ıo gün :ıarfır.da 
İnhisarlar U Müd. 31-8-.19 15 -

n ,, 25-8-MJ 15 -

İst. Gümrük Başmüd. 17-8-39 10 -

D.D. Y. Ank. ve Haydarpaıa 21-9-39 15 -
Ank. Yüksek Zıraat Enstit. Rektör}, 25-8-39 15 -

237 60 Tophane Lvz. SAK. 17-8-39 14 30 

324-
52 su 

475 50 

~o 75 

İnhisarlar U. Müd. 

" ,, 
Tophane Lvz. SAK. 

D .. hilıye Vekaleti Auk. 

Beden Terbiyesi Gen. Dir~k. Ank. 

25-8-39 14 -
2.>-8-39 ı 6 -
17-ö-.19 14 -

2J-8-J9 15 -

10 ı:iln zarfında 

Sadeyai': 50,4 t. 
Ekmeklik un: l ı0-180 t. 
Arpa: 19,5 t. 

Kapalı E· 47880 - 3591 - İımir Lvz. SAK. 26-8-39 12 -
25-8-39 " 

o J0,97 1742 - Yoıiat Jandr. Erat Okulu Kom. 
Devlet Limanları İşletme U. Müd. 
Sılıfke Jandr. Okulu SAK. Ekmek: 210 t. 

Arpa: 37,2 t.•kuru yonca: 16,5 t. kuru ot: 
40,5 t.·yulaf: 3 t.-buğday: 500 k.·Sa
mao: 12 t. 

Buğday kırdınlması: 1150 t. (tashih) 

B) ViUzaye e er 

Doyç marka otomobil 
Kestane tomruğ'u: 111 m3 
Köhne lokomobil iıtim kazam 

G7 

Paz. 
Kapalı z, 21525 -

,, 

2070J -

Aç. art. 

n m3 12 12 

zac 

Askc..·ri Fal.nikalar U. Miıdüılt.iğü Sı.ıtınalrua Komisyonundan : 

Tahmin cdılen IJe~eli 44 O lira olıın l 650 adet nakliye 
arab ı..ıı t ·kcrlt"k lıaşlığıylt> 24 JO aılet tekerlek Lpiti a~keri fah
rıknlar U. Mudliduğu merk z Satmalma Koaıısyonun~n 16 a
ğıı tos 939 çarşamba gur ü sJat 14 te p<ız rhkln ihale edilP.
cekıır. Şarırınme parasız olnrak Komisyondan verilir. Muvak· 
kat temir at olau 330 lira 75 kuruştur. 

• • • 
6.000 kg. kalın kınnap ve 1 adet püskürme cihazı alıuııcaktır. 

Bak, lnbiıarlar Umum Müı:lürlü~il ilanlaraoa. 

1614 37 
449 - Ank. Yüksek Ziraat Enıt. Rektör. 

1552 5J Diyarbakır Lvz. SAK. 

11-8 39 15 -
25-8-39 lU -
25-8.JIJ 1 l -

22-8 39 ıo -

İıst.Beled.TaksimAlemdarCad. No 11 l 11-8-39 11 -
100 - Çoruh Devle! Orman İşlet.Revir Amir. 22-8-39 14 -

Uıtunköprü Mal Sandığı 15-8-39 

Erzak, Zahire, et ve Sebze: 
Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonundan : 

Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için açık eksilt
meye konulan 16 bin kilo pirince 3.8.39 perşembe günü ta
hp çıkmacığınd ıı 2490 sayılı 31 ci maddesine göre 10 gün 
uzatılarak pazarhğa bırakılmıştır. 

14.8.39 pazartesi günü saat l t de pazarlığı Çanakka· 
lede müstahkem mevki satınalma komisyonunda yapıla

caktır. Pirinciıı oeher kilosu 24 kuruı olup muvakkat temi· 
nah 288 liradır. 

• * * Çanakkale mfishhkem mevki birlikleri i';iD k 
zarfla eksiltmeye konulan t 00 ton sığır etine 1.8.39 salı 
nü talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı ııı• 

sine göre bır ay müddetle uzatılarak pazarhia b 
mıştır. 

Pazarlığı 17.8.39 perşembe günü saat l 1 de Çtı 
lede Mst. Mvk. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
etinin beher ldlosu 2) kuruş 50 santimden 28500 lir• 
met biçilmiştir. 

Muvakkat teminatı 2137 lira 50 kuruştur 

( tnnbul Komut:mhğı Satmalmd Komisyonundan: 

İstanbul Ko 1rntarılığı birJiklPrİ h;ıyvanııtı içi ı 7 l5()()0 
snrn"n Qatın nlınııraktır. !halesi kapllı 1arlla 24.8.939 pe 
he ~ünii c;3 ıt l4,30 drı yapılacaktır. ~1uhammen kıymeti 1 
liradır. İlk trmin tı 1073 lırad r. 

Şartnarn si h rgün ko'llisvond..ı görülcb:lir. 

• • • :l3 tiirw•n lıirlikleri hayvanatı için 372000 lcılo 8' 
satın alınac..ıkrır. İhal ı;ı kıp ılı zuıfla 21.8.939 pt~rş~mbe 
sant 15,~l) eh vıpı cıkıır Muh n'll rı kıym• ıi 7440 lir 
İlk teminatı 558 liradır. Şırt ıa u sı hcrgün komisyondı 
le bılir 

• • * Kmndenız boğuı birlikl~r hayvanatı için 660()0 
stm.ın ~atın :ılınacaktır. İha!Psı aç k ek .. iltıne ilP 2ı.8.9.39 
şembe günü SJ'\t 1 t rl ı y ıpıllc tır. Mıh ı·nrn ·n ıutsrı 

]iradı". ilk temin ılı 112 Jiradır. ŞartoamP ... İ hergıin kornis 
görülcbılır. __ 

lspart.:ı Tümen Satın Alma Komisyonundan : 

Antnlyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 538,000 kilo 00 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Sartnamesi İs 
tümen S3tına!ma Komisyonunda ve İstanbul, Ankır' 
vazım Amirlikleri Satınalma Komisyonları:ıdadır. ı~.1r 
ler okuyabilirler. Muhammen tutarı 59, 180 liradır. ~ 
midatt 4209 liradır. E~ıiltme 28-8 9j9 pazarteıi sı&al 
16,30 da yapılacaktır. 

• * * Antalyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 
ğır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şa 
İsp"rtada Tümen Satmnlma Komisyonunda ve Is 
Ankara levazım Amirlikleri Satınnlma Komiıyoal 
dır. İstekliler okuyabilirler. Muhammen tutarı ~0,128 
dır. İlk teminatı 1509 lira 60 kuruştur. Eksiltme 2 
cuma günü saat 16 da yapılacakbr. 

Niğde Tümen Sahnnlma Komisyonundan : 

422 bin kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur0 

22.8.939 Snlı günü sart 16 da Niğdede Tüm Satınalma Kolll
0 

da yaratacaktır Tııbmln bedeli :i380j lira, ilk teminatı 4()35 
dır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kad 
teminat ve teklif mektubJannı Niğdede komisyona vermeJeıi-

fstanbul Levaıım AmirJiği Sııtınalaıa Komisyonun 

15000 kiJo pilavlık pirinç alınacaktır. Pazarlıkla e 
si 15 8 939 salı günii !Saat 14 dr Tophanede Amir1ik 
ma Ko. du yapılacaktır. Tahmin bedeii 3600 lira, kati t 
tı 450 liradır. 

Harta Genel Uirektörliığünden : 

Harta kıt 1 eratamn bir senrJik ihtiyacı için 10, 
s ğır ı:ıi eçık eksilt e ur ıiylc mukın·elc y, bağlanacak 

E1'.s ltıııe 24 8.939 p r:?eınb ~unü ı;aaı 10 da 
Harla Gn. Drk. tıınnsında SJ. Al. Ku. da -vrıpılacaktıt• 

Muhammen bedel tıııarı iki bin iki vüz dok_an 
J 

nıııvnkkat teminatı 172 lira 13 ı..uruş o'up maliye mak 
ya Bnnku md.tuLu kabul olunur. 

Anhara LevllZ1m Anıirlıği Satını.ılo o Komi yonurıd 

Aııl..ara garnİIOn birlik ve miiessr eJni ıbtif 

904.0UO kilo saın:ın kapuh zarfla eksiltmP) e konmutl 
min bedelı 18 080 lira ilk tl"'mınatı 1356 liradır. 
24 8.9:~9 perşıambe güııü aat 11 dedir. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. 

Aydın Askeri Satınalma KomisyonundaD: 

Kuşadası birliğinin ihtiyacı için 59300 kilo ı 
veya koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye koomu 
gisi ucuz olursa o cins etin ihalesi yapılacaktır. So 
ete her talip tarafından bir zarf içerisinde olmak 
üçüne de ayrı ayrı fiyat teklif edilebilir. ihale 21 
zartesi günü saat 15 de Ankarada askeri satın 
syonunda yapılacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 16362 lira 50 
Keçi etinin 14875 liradır. Sığır etinin 23800 Jira 
etinin ilk teminatı l 227 lira 20 kuruştur. Keçi 
lira 6:l kuruştur. Koyun etinin 1785 liradır. Şar 
dında ve Kuşadasında askeri komisyonlarda An 
mir levazım amirlikleri satınalma komisyonlarında 
Talipler teklif mektuplarını kanuni vesikalariyle b 
leden bir saat evveline kadar makbuz mukabilıncle-
na gelmeleri, 



Yozg t As {eri Sat n Alma Komisyonundan : 

27 ı,ooo kı 0 e, nek 1 , u 1 k p ı zarfla el siltme. ~ 
kon~lmuştur. Tahmm bede i 3'..l,400 lira olup muvak~rn.~ 
tenıınai..ı 2430 liradır. Eksiltme 23-8-939 çarşamba gunu 
•aat 14,30 dadır. 

Marmara Üssüb~hri K. Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmini fiyatı Tutarı 
Kuruş Sn. !İra 

Yulaf 120.000 4 50 5400 
. 31.8.939 gününde kapalı zarfla eksiltmeye k.onulnn kara 

bırlilderimizde mevcut hayvanatın senelik ihtıyaçl~rından 
Yuknrda miktarı yazılı yulaf için muayyen g~nde tah1 çı~~ 
tnadığından . yeniden kap alı zarf usulile eksıltmeye onu 
tbuştur. 

E. · . v g b günü saat 16 da 
1 ·sıltmesı l 7 nguıtos 3 perşem e 
lın'tt . · b. oda yapılacaktır. 1 e tersane kapısındakı komısyon ı~a.sı . _ 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebıhr. Ve bedelsız ola 

tak alınabilir. 
1 

l 
Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerın 2~90 _sayı 1 can~· 

nun iatedigv i bu işin ehli olduklarını go_· sterır tıcaret vesı· 
kaı tl ile birlikte arını ve 405 liradan ibaret ilk temına arı . 
teklif ı:nektublarım muayyen gün ve saatten tam. bır saat 
'Vvelioe kadar komisyon başkanhğma vermelerı. 

--
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

A k · · v d · s ve miktarları ile 
. n ara garnizonu ıçın nşngı a cın . . 

~ııalarında .. t ·ı tahmin bedeli ve ılk temınatları ıle •h gos erı en . 55 t k p uz 
ale günleri yazılı 35 ton Taze üzüm ıle on ar 

•çık eksiltme ıle satıu alınacaktır. 
T •hınin bed. İlk. tem. Miktarı 

4200,00 3v6,00 3:i,OOO 
2200,00 164,00 55,0UU 

İhale gün S ... 
23.8.939 10,30 t. Uz . 

" 
11,.iO karpuz 

Lüleburgaz Tümen Satıııalına Komisyonundan : . 

1'üın birlikluioin ıbtı}acı için 8 taksitte l~l,950 kılo pa 
la~es kapah zaı fıa t: ksıhıııe ı yapılacak ur. Ev::;at ve §B~tları k~ 
llıısyondauır. ~1uh nır en b d h 8)36 lir.ı ~O kuruş, ılk tcmı 
tııı.tt 64t lır..ıdır İhJle::;i 2 L.8.939 plzarte.,ı günü öaat 16 dadır 

. 
-
-

Vıze Tümen Satım.ılnıa Kowisyoııundaıı: 

l'eilıı:ı:ı yeri Miktarı Tutarı itk t minatı ihale tari 
Jlra lira ve saati 

kilo 

Babaeski 80UOO 4000 300 19 8.939 11 
Vııe 91000 4550 342 " ~~,3 
Pıoarhi~ar 9 IOOO 4 J50 342 " 

y k it ine talip çıkmadığın 
d u arıda yazllı yulafrn açık e 1 me 1 d k 
an 19 o 939 gur1ü hizalarında yazılan sanı er . tc 

t .u. cumartesi . v· s ın 

h 

o 
. 
-

1-

Münakua Gazeteıi 

;• 
~ 

Kı 

Lir 
ymeti 
a Kr. 

Pey par&1ı 
Lira Kr. 

-
25 o 00 18 75 

Eyüp Otakçılar mah llleıi Otakçılnr cadde i 49 No. lu Makt 1 
ustefa paşa vakfından Meşruthanenin teme! taşları ha ic olmak Ü· 

re enkazının tamamı atılacağından on beş gün müddetle açık art· 
M 
z.e 
tır maya çık rılmıştır , . . . 

ihalesi 14.8.939 pazarlnsi günü saat 15 ce ıcrı edılec ğınde 
tal 
m 

iblerin Çenberlitn ta Vakıflar Başmüdürlüğü ı in l.ılat lrnlemine 
üracaatlıırı (5687) ____ ,._ ____ ... -~-~-.._,_ ---=~' -..--

s me 
Orman Fakültesi Mübayaat Komisyonu 

Başf anhğından : 
Cinsi Mık darı Muhammen Fiyatı 

---
E kmek Belediye Narhı 

(B irinci Nevi) 1 008 Kğ. 9,5 K 
Muvakkat Teminatı 107 liradır. 

y 

l - Büyükdere Bahçeköyde btJlu an Orman Fakültesine ait 
uknnda mıkdarı yazılı ?.8.939 gününde ihalesi yapıl mamış olan 
rincı nevi ekmek ikinci defa olarak 12.8.939 cumurtesi günü saat 

de eksiltmeye konulmuştur. 
bi 
11 

2 - Ek•iltme İdanbul Beyoğlu İstikliil Caddesi Liseler Muha
becil ği Daire~inde ynpılacaktır. se 

m 
o 

3 - Eksiltme} e girebılmek için I07 liralık muvaklıat teminatın 
ezkur Muhasibliğe yııtırıldığına dair mnkbuzl )eni sene Ticaret 
dası veya Unvan Teıkeresi vesikasını hamil bulunmak şarttır. 

4 - Şartnameyi görmek iste• enler tntil günleri hariç Büyük-

d erc Bahçe köy Orman Fakültesine müracaatları. (604l) 

Çanakkale Jandarma Mektepleri SatınaJma 
Komisyonu Reisliğinden ; 

Tutan Muvakkat T. 
insi Kilo Ll. Li. Kr. İhale tarihi günü saati şekli c 

E kmeklik un 705000 84600 5480 00 14.8.939 pazartesi 15 de kapalı 
Yulaf 300000 18000 1350 00 ,, ,, ,, ,, ,, 
Odun I060000 10600 795 00 15.8.939 sah " " ,, 
s 
s 

ade yağı 24000 240 O 1800 00 16.8.939 çarşamba ,, ,, ,, 
ığ"ır eti 102000 29580 2218 50 21.8.939 pıızartesi ,, ,, ,, 

ı 

i 

1 - Çanakkalede Birinci J. Alayının 1 E} lfıl 939 gününden 3ı 
Ağustos 9~0 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarda yan· 

1 "5'' kalem erzakın hiıal rınd gösterilen günlerde Çana kalede 
kinci J. taburunda teşekkül eden Satınalma Komisyonunca ekıılt
meai yapılacaktır. 

2 Temi at ve teldif mektuplan ihale günü saat "14,. de kadar 
Komisyona teslim edilmiş bı lunacaktır. 

3 - Şartnameler parasıı: olarak Komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - iç ve dıt zarfları kırmızı mum ile sahibi tarafından temhir •r •çık eksıltmeı;ı yapılacaktır. Şartnnmesı ~e ıze alil 

llıa Ko. da görülur. İı;teklilerın bt>lli saatıe Vııede Ko. na ge 
1- olacaklar. (5409) 3-4 

r&ıeleri. 
• • • 

b 15000 k. ekmek alınacaktır : Ba" Orman Fakültesi 

~at Komisyonu ıHhılarnıa. 1 e 

Mu 

* 
Müteahhitlerin 

'"-~---~.:......---------------------Cuma 11.8.939 

~1hdır (PTT. Ln. Müd.) No I09i . 1100 
~''abuk köprüsü iç P çukur i!Isa malzemeııı (O. D. Y .) No 
~Öknar aQ'acı {Çankırı orman Müd.) No 1122 1124 
~I, h•?e koku (Darphane ve Damga mııtbaası) No 
l< "trık tesisata (Gördeı Belcd.) No 1123 
lı:•• doa (M. M. V.) No 1125 " No 1125 
I{ t Pavyonu inş. (Kastnroonu Nafıa Mud.) 

112
• 

I> '"kıı:ı gerwe lakı (Türkkuşu Gen. Direk.) No J 

1,~vYon ve cephe elık inş. (M. M. V .) No 1126 
l< tle t4miri (Kuradeniz Ereğli Beled.) No 11~6 
A.~l Enıtitüıü inş. (İzt0ir Nafıa Müd.) No 1126 "k t . t (Nafıa Ve 

•tGric liıeıinde yap. ~ alorifer imnr ve elektrı eıııa ı 

D·1c No ı 126 

k. 

'\'~ llınıı battaniye kılıfı (M. M. V.) No ll28 
'\' il Çorap ,, ,, No 1128 

ı.ılaı ve yataklık up ur:an (inanlı inekhanesi ve Aytır dcpoı 
1) No 1127 

u) 

olap, lllaaa ve tabure (M. M. V ) No 1129 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
~ 

&:± zzsz J 

Taksim-Ayazpaşada İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

1-Jaadar M lb t dikiminde kullanılmak üzere beş bin b 
)Ü• ınetre ~aı· d~ l usa. kanaviçe açık eluiltme ile satın a 
na L ıı ın ır enmış C gü 
ı call Ve eksiltmesi 25 Ağust s 939 tarihine rc1stlıya~ uma 
.,,•at on beşte Taksim-1\yazpaşa Jandarma mıntııka Komutanlığı 
llaındaki Komisyonda yapılacaktır. . . 

l. 2- Mu ba b d 1 b' yilz lira ve ılk temınat sekıen 'r• 1 • mmen e e m 
' h kuruştur. 

•at 13- Şart kiğıdı her gün Komisyonda görülebilir. Veya pa 
a dınlab"l' 

eş 

lı· 

nü 
bi· 

iki 

ra-

- -
Taksim Ayazpaşada İstanbul Jandaı ma 

Satınalma Komisyonundan: 

r 
r 

1 - Jandarma ihtiyacı için iki bin beş yüz metre demir su bo· 
uıu açık ekıiltme ile satın alınncak ve eksiltml'si 17 8 939 tıırıhine 
aatlayan perşembe gilnü aaat on beş c Tnksim - Ayazpaşada on se

kizinci jaPdarma mıotaka Komutanlıi'ı binasındaki Komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

2 - Sorularım muhammen bedeli dört bin yüz yirmi beş ve 

i lk teminatı üç yüz on lira otuz sekiz kuruştur 
3 - Şart kiiA"ıdı her gün Komisyonda görülebilir. Veya parasız 

alma bilir. 
4 - İıteklilerin lstanbul Levazım Amirliği mubasebeciliğine ya· 

ıracaklan ilk teminat mt-ktubu veya banka kefalet mektubu ve şart 
kağıdında ya:r:ılı sair belgelerle beraber mezkur gllnün muayyen 
t 

saatinde Komisyona gelmeleri. (5788) 3-4 

Muhammen 

Cinsi Miktarı 

600) l g Kaim kınnap 
KAat düzelt 

me makinesi 
1 adet 

bedeli 
Lira 

4320 
500 

Püskürme cihazı 1 adet 700 

% 7,5 
teminatı E siltme şekli 
Lira kr. saati -- ---
324 - açık el<si tme 14 
37 50 pazarlık 15 

52 50 ,, 16 

I - Kalın kınnap nümunesi diğer 2 kalem eşyada 
şartnomeleri mucibince hizalarında gösterilen usullf.'rlf' sa
tın alınacaktır. 

il - Muhnmm"'n bedelleri, rnuv ki at tt>mİn tlnrı, ek· 
siltme ŞE"lcil ve snatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltm ... 25 VIII 939 cuma günü Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeld Alım Komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her glin sözü geçen Şubeden parasız 
alınabileceği gibi kmnnp nümunesi de görülebilir. 

10 Ağustos 1939 
-~o=-----· 

1 - İd r~mızı fst n"ul Kabataşda Baş Mtidürlük bi
n sm a şart am v planla ma tevfiknn yaptırılacak Bira 
soğuk hnvn deposu tesisatı pazarlılda ihale edilecektir. 

Ti - Muhammen bedeli (1000) lira muvakkat teminatı 
(JOf.) liradır. 

111 - Pazarlık ll.VIIl.939 cuma günü saat 13,30 da 
Ka a da Levazım ve Miibayaat Şubesindeki Alım Ko· 
mı onu 1da yapılacaktır. 

iV - Şart am er her gün sözil geçen Şubeden para· 
sız ahnnnileceği gi i p~aıı da görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve sa
atte % 7,) güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
Komisyona gelmeleri. (6102) 

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

kgr. lira krş. lira krş. şekli saati 

------------ --- ----~ ------·-
Benjoin esansı 100 - - - - paz. 14 
Aleminyum kağıdı 2670 sif 4476 14 335 7 l aç. eks. 15 

1- Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins 
ve miktarı ynzıh i i knlein malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatı eksiltme 
şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 3 1.Vlll 930 günü Kabatnşda Levazım ve 
rı.•ub:ı) ı:at Şubesincel<i Ahm Komİs) onunda yapı]ııcaktır. 

iV - Şartnameler ve aleminyum kağıdı nümunesi her 
gün sözü geçen Şubeden parasız nlınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için t yin olunan gün ve sa
nlto % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (6101) 1-4 

• • • 
I - Küçük} ozgat civarında Kılıçlar köyünde inşası nıu· 

karrer dinamit deposu ve müştemilatma aid işler kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Eksiltme ve ihale 21.Vlll.939 pazartesi günü saat 
15 de Ankareda Bankı-ılar Caddesinde kain İnhisarlar ida
resi binasında ve Başmüdür odasında toplanacak Komis· 

yonda yapılecakt r. 
111 - Muhammen bedeli ,,30129" lira ,,46" kuruş, mu

vakkat teminatı ,,2259' Jira ,, 70" kuruştur. 
iV - İsteklılerin diplomalı yfiksek mühendis veya yilk· 

sek mimar olmaları, olmndıkları takdirde aynı evsafı haiz 
bir mütebos ısı inşaatın sonuna lrndar daimi olarak iş ba· 
şındn bulunduracakl .. rını Nolerlikten musaddak bir taahhüt 
kaadı ile ilk evvel ten in etmeleri ve en az on beş bin lira· 
lık inşaat işlerini muvaffakıyetle yapmlş olduklarına dair 
vesika foraz etmeleri lazımdır. 

V - Yukarda yazılı vesaik asılJariyle beraber suretle
rini ihale gününden ,,8" gün evveline kadar Baımüdürlüğü• 
müze veynhut lstanbulda İnhisarlar Umum Müdürlük İnşaat 
Şubesine bizz t veya bi vasıta tevdi etmek suretiyle ayrıca 
fenni bir ehliyet vesikası almaları icabeder 

VI - Bu işe aid keşif, p:oje, fenni ve idari §artna· 
melerin f stanbulda İnbisnrlnr Umum Müdürlüğü Levazım 
Müdürlüğünden ve Ankara inhisarlar Baımüdürlüğü Barut 
Şubesinde bulunmaktadır. 

VII - isteklilerin 2490 sayılı konunun tarifatı dairesin· 
de tanzim edecekleri kapalı teklif mektublarını teminat mek
tup veya makbuzu ile referans ve diğer vesikalarını en geç 
belli glin ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Baı· 
kanlağına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Postada o an gecikmeler kabul edilmez. (5888) 3-4 

• • 
I - Keşif şarlname ve projesi mucibince İdaremizin 

Paşnbahçe Müskirat F"brilrnsında mevcut taktir kulesinin 
tevsıi işı k palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - K şif bedeli 12120, 16 lira muvakkat teminatı 
909.01 liradır. 

lll - Eksiltme 14.Vlll.9'~9 pazartesi gilnü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mu be yaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapllacaktlr 

iV - Şartnameler her gün yukarda sözü geçen Le
vazım Şubesi Müdürlüğü veznesinden (60) kuruş mukabilin
de alınabiJir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektub
larını k nuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ve şartnamenin F fıkrasın
da yazılı vesikayı ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale sa
atinden bir saat evvel mezkur Komisyon Başkanlığına mak· 
buz mukabilinde vermeleri liiıımdır. (5653) 4-4 

• • o 

1- 14.VU.939 tarihinde yapılan müzayedede 45 bin 
<ilo uurda çuvalı için teklif olunan fıat haddi lAyik görül· 
m~diğinden arttırma müddetı uzatılmıştır. 

il - Arttırma il. VllI.939 cuma günü saat 16 30 da Ka· 
batnştn Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Ko• 
misyonunda yapılacaktır. 

111 - Mallar her gün idaremizin Paşabahçe ispirto fa
brikasında görülebilir. 

ı ır. l · 
Q • 4- İsteklılerin istanbul Levazım Amirliği Muhasebeci iğı ~ 
b '••ne Y•tıracaklan ilk teminat makbuz veya banka kefalet me 
~:.,,~e •art kağıdında yazılı sair belgeleri de hamil ol.dukla~)h:_ 

e:r:• 
tu-
ide 

ur iÜnün muayyen aaatinde Komiıyoaa vermelen. (61 
4 

V - İstiklerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri. (6096) 1-4 

iV - İsteklilt-r % 15 miktarındaki güvenme parasile 
arttırma için tayin olunan gün ve saatte Mezkur Komisyo-
na aelmeleri. (5749) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes_A_u.;;..jo_u_r_d_'h_u_i _____ _ 

Objet d1~ l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjadicaL eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 
Constructlon - R6par tions - 7rav. Publlc 

Conıtr. appnrtement (cah eh '2,37 L.) 
Cood pr adduction eau potable "Zarnahat,, 

d'une diatance de 9 klm. a Van (cab 
eh P. 385) 

Achev. coost. konak gouverntmental 
bourg Tortum 

Conıt. 1 ere etage ccole istiklal 
Achev const. konak g uv rnemeotal 

bourg Karayaz 
Achev. conat. konak gouveroemental 

bourg Hınıs 
Trav. terrnssement canaliı. ete. (redif.) 
Dıeuement projct pr. ndductioa eau au 

bourır Kar caıu 
Rep. bit. ecele 
Cooı>t. deux pavil!ons et ncux depôlı de 

munition a Kütahya (r , eh P. 320) (aj) 
Cooıt. et ioatall. bat. P. r. T. a Çankaya 

(cah eh P. 124) (aj) 

Pli cach 

n 

,, 

,, 

" 

.. 
Publique 

Gre a gre 
Pi cach 

47146 74 
77104 70 

15000 -

2j439 36 
35000 -

35000 -

1000 -

627 77 
60035 3 

24873 30 

Caution. 

prOYİIOİH 

Lieu d'adjudication et du 

Cabier des Chargea 

• 
Conatruction-Cartographt 

3558 50 
5105 24 

1126 -

1907 95 
2625 -

2625 -

75 -

4252 -

1865 50 

Dir. Vakoufs Adana 
Mu icip. Van, Ank. et Ist. 

Defterdur.ct Erzurum 

Dir. Trav Pub. Si\'81 
Deftcrd e rat Errnrum 

" ,, 
Miniııtere de l'luterieur 
Mu ıı icip Karacasu 

Vıl lzmir 
Com. Ach. Min. Def. Nal. Ank. 

Dir. P.T.T. A ok. 

Jours Heuretı 

31-8-39 9 -
23-8-39 14 -

31-8-39 15 -

24-t!-39 15 -
31-8-39 15 -

31-8·39 15 -

25.g.39 
22-8-39 16 -

21-8-39 11 
28-8-39 11 

23-8-39 15 -

Prodult Chlml qu et Phcrmaceutlqu s·ln•lrum n1• Scnltalrea-Fournltur p~ ~~ta~x 
--------~-----~---~-- -----
Eucnce de beojoin: 100 k. 

El ctrlclt-Gaz-Chauffag 

Gre a gre 

(fnstalhıtlon ot Mat rlel) 

lnıstal l . depôt frigorifiq ue pr. bieıre 
Cordon telephon·que: 18 lots 
lnıt. reledU clectr. et traosformntCUT 8U 

bourg Nazilli (rah eh L. 6) 
lnıtall. electr. et const. bit centra le a Zile 

(cab eh L. 10) 
Cable telephon. a dr.nx couchcs de plomb 
Moteur Die,el de 550-600 C. V pr. centrale 

Hectrique (cah eh P. 165) 
Tclepbone de campagne: 26 p. {aj) 

Gra a gre 
Publique 
Pli cach 

,, 

,, 
,, 

4000 -
1755 -

42318 84 

47748 60 

7500 -
32900 -

Hablllement - Chousauree - Tlssua - Culra 

Canevas p sse au cyliodre: 5500 m. 
Capotea pr. ıcldata: 2000 p. 
L 'adjudication concernant la confection des 

paletots et costumea a ete anoulee 
Habitı <'ete avec housae: 230-250 p. (aj) 

Trevaux d'lmprlmerle - Pepelerle 

lmpression rclev~ı livıeıı et clichh 
lmprimes: 33 lota 
Papier en ııluminium: 2670 k. 
Machine pr. arıar g~r le ptıpier: 1 p. 

Publique 
Pli cach 

1 tOO -
186ıı0 -

Pli cach 6300 -
Publique 447fi 14 
Gre iı. gre 500 -

303 -
1 .~ 1 63 

3582 -

562 50 
2467 50 

146 25 

82 50 
1395 

472 50 
335 71 

37 50 

Com. Ach Ecorı . Monop. Kabatache 31-8-39 14 -

Com Ach Econ Mouop. Kabalache 11-8-39 13 30 
Dir. Telephonu h:mir et Iat. 27-9-39 15 -
MuniC'İp. Nazilli 14-9-39 16 -

,. Zile Tnxim Ay Yıldız 
Palace No 3 

Dir. Tclephones lzmir et ht. 
Municip. Gııziantep 

Com. Ach. Corpa Armee Konya 

5 9-39 14 -

27-9-39 l I -
22.9.39 15 -

14-8-39 15 -

Com. Ach. Gendr. Ist. Taxhı·Aya:ıpaşa 25-8-39 15 -
Com. Ach Comm G. Surv. Dnuan. lıt. 28-8-39 15 -
9eme Expl. Cb. de fer Etat Sirkeci 

Dir. Gen. Surete Auıc. 

Com. Ach. Dir. Gen. Sport Ank. 
Dir. Gen. Expl. Ports Etat 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

" " 

19-8-39 11 -

Do.na 10 jours 
2=>-8-39 15 -
31·8-39 15 -
25-8-39 15 -

Ameublem nt pour HobltatJon et Bureaux - Taplsserl ete. 

Bibliotheque en boiı de ebene: 2 p. 

Combu•tlblc - Corburant - Hull 

Huile pr. moteur: 41600 k. 

Gre a gre 

PH cach 

Benzine: 350 bid.·mazout: 500 bid.-hulle pr. Publique 
macbiııe: 15 bid.-buile graiHe! 1 bid. 

240 -

17030 -

Hulle fioe pr. macbine: 6,6 t. Gre a ııre 1584 -

Dl ver 

Ficelle groue: 6000 k. Publique 
Appareil foulant: 1 p. Gre a gre 
Seaux l"D toile grands: 500 p.·ld. petil ı: 1315 p. Gre İl gre 
Rep choudiere chauffage centr l de fabric. Publıque 

type Mg 3 et achat piheıı de rechanges 
Coupea de prix de ıport cl'une bauteur de 

20,30 et 40 cm.: 150 p. 

Provlelons 

Ble conc&1ıe: 117 t. 
Macaronis: 128 t. 
Haricota aecı: 96 t. 
Riz: 52 t. 
Pomme de terre: 162 t. 
Savon: 41,9 t. 
Beurre: 42,5 t. 
Paille: J93,9 t. 

" 424,8 " 
" 135,2 " 
" 66,3 " 
,, 87,7 " 

Riz pr. pilav: 15 t, 
Coacauaae de ble: 1150 t. (rectif.) 
Beurre: 50,4 t. 
Fariae: 170.180 t. 

Pli cach 
,, 
,, 
" ,, 
" 
" Pli cach 

" Publique 

" ,, 
Gr~ agre 
Pli cach 

" 
" 

43::!0 -
700 -

316;) 75 
1210 -

15210 -
27210 -
14650 -
13ıao -
11760 -
14739 -
44730 -

5908 50 
6372 -
1829 50 
99.ı -

1377 50 
3600 -

20700 -
47880 -

le k. O 10.97 

1277 25 

167 25 

237 60 

324-
52 50 

475 5U 
90 75 

1130 -
204! -
1099 -
984 -
882 -

1126 -
3355 -

443 50 
477 90 
137 28 
74 58 
98 66 

540 -
1552 50 
3591 -
1742 -

Dir. Pr. Douaueı lııt . 17-8-39 10 -

Adm Gen. Cb. fer Etat Ank. Bur. 25-9-39 15 -
Exp. H. P•ta 

Recteur lnatitut Agrioolı Ank. 

Coın. Acb. Int. Tophane 

Com. Ach. Econ. Monop. Kııbatache 

" " Com. Ach. lot Tophane 
Mioiıter6 de l'lnterieur A ak. 

Dir. Gen. Sport Ank. 

Com. Ach. Div. T ekirtfağ 

,, '° 
" ,, 
" " 
" " ,, ,, 
" " Com. Acb. Place Forte Çar.akkıle 

" " ,, . 
" . ,, ,, 

Com. Ach. Int. Tophane 

" 
lat. Diyarbakır 

,, lnt. lzmir 
Comm. Ecole Gendr. Y ozrat 

21-8-39 15 -

17-8-39 14 30 

25-8-39 
25-8-39 
17-8-39 

23-8-39 

14 -
16 -
14 -
15 -

Dana 10 jourı 

26·8-39 10 -
?.6-8-39 12 -
28.8-39 10 -
28-8·39 16 -
29-8-39 10 -
29-8-.39 16 -
31 8-39 16 -
18·8-39 10 -
18-8-39 1 1 30 
18 8-39 16 -
19-8-39 10 -
19-8-39 15 -
15-8-39 14 -
228-39 10 -
26-8-39 12 -
25·8-39 

(3 nncli sayfadan devam) 

Arpa, yulaf ve buğdııy -0tütülmeıi (Ank Ln) No 1129 
Harıta bezi (Harita Gen. Direk.) No 1130 
Muhtelif alit ve eczayı kimyniye (Ank. Btled.) No 1130 
Kopıül dikeı:ıli tel ve demir kazık (Ank. Beled.) Nô 1130 O~ 
Nümune buat çnmışırbon e, mutfak Ye etüv teaiaah (Trabaoll V 

yeli) No lllO ı.. 
Tenvirat dirrfıi, demir konsol vs. (fıt. Elek. Tram ve Tün. itle 

No 1131 
Odun ve l vemarin kömürü {Tophane Lvz.) No 1131 3 
Maltepe e r. stitüıünde sundurma İDf· (inhisarlar U. Müd.) No 11

3
1 

Maya taksir kabı ,, ,, ,, No 11
31 

Ambalaj otu ,, ,, ,, No l ld 
Şeker, sabun, ıadeyaf, kırmıza biber (Karacabey Haraaı Mil 

No 1132 
Çimento dzmir Bcled.) No 1132 
Un (Balık esir Aık. SAK) No 1132 
Garaj santralında depo inş. (lzmir Beled.) No l 133 
• 5 parça bafm Üzümü (İ s t. Ziraat Mekt. Müd.) No 1133 
• Katran ağacı (Antalya Orman Çevirge Müd.) No 1133 
Kanalizasyon i~i (Ank. P. T. T. Müd.) No 1133 
• Hurda çu val (İııhis. U. Müd.) No 1136 
• Çam tomrutu (Dursun bey Alaçrn Ormaa İşletm.) No 1136 
Hortuın ve rekor (Bandırma Beled) No 1136 
Beleme, çul, torba, zincir (Afyon Beled.) No 1138 

Arpa (,, ,, ) No 1138 r~ıı•I 
Cereyan redüktörü, tevettiir trıınsformatörü (İat. Elekt. Tr. ve " 

ltletm.) No 1140 
Arpa, saman kepek (İzmir Beled). No 1140 
Koyun ve dana eti (İzmir Sıhhat Müd,) No 1141 
Et ( ı\ok. Beled.) No 1142 
Çamaşır dolabı (M. M. V.) No 1142 
Elektrik tesisatı için malzeme (Sivaa Sanat Okulu) No l 142 

r Kablo teli (Konya Aık. SAK) No 1144 
• Karyola tamiri ve boyonması (Selimiye Ask. SAK) No J 144 

Mıcır, cakıl, kum, çiınehlo (lat. Bcled.) No 1138 
Kereste ,, ,, No 1138 

Mem nto des Fournisseurs 

Veadredi 1.8.939 

Ammoniac (Dir. Econ. PTT Ank.) No 1097 
Aiguilles pr. pont touroant a Karabük (Ch. fer Etat) No 1100 
Coke de ırıızhane (Hôtel Monaaieı) No 1124 
lnıtaıl. Clectr. (Muo. Gördea) No 1123 
Cn le ç oııı courta (Min. Def. Nat. ) No U'l5 
Conı;t. pavillon lyc~e (Dir. Trav. Pub. Kutamonu) No 1125 
Laque sanı couleur (Dir. Gen Türkkuşu) No 1125 
Conıt. pavillon et depôt munition (Min. Def. Nat.) No 1118 
Repar. ecbelle (Mun. Ereğli de la Mer Noire) No 1126 
Const iostitut J. Filles (Dir. Tr. Pub. l:ımir) No 1126 ~ 

Restaur. et inatall. electr. ot chauff.5ge ceotral au lycee Atat4t 
( M ioiı. Trav. Pub.) No 1126 

Chau &ettea en l aiııe (M ıoiı. DU. Nat.) No 1128 
Hııuue pr. couverlureı " ,, ,, No IB8 ~ 
Avoi e e t ligeı de pailleı pr. matelııı (Vacherie et Dep6t Taur' 

l a aııh) No 1127 
Armoirtı, tableı et tııbourcts (Mio. Def. Nat.) No 1129 
Orge, avoine et broyaıre ble (lnt. Anlc.) No 1129 
Toi.e pr. cartes (Dir. G~n. Cartogr.) No 1130 
Divers inslrumeull et orticles de cbimie (Muo. Ank.) No 1130 
Capsules, fil barb~le et poteaux en fer ,, ,, No 1130 I~ 
lnıtal. buanderie, cuiıine et e!ectr. a hôp. Modele (Vil. TrabzoO) 1 
Poteaux electr. conıole en fer ele. (Oir. G . Expl. Electr. Tr. ,t 

lat.) No 113 l 
Boiı et charbon lnvemarin (lnt. Tophaae) No 1131 
Constr. h~ngar a l'inıtitut de Maltepe (Dir. G. Monop.) No 1131 

Recipient pr. augmenter lı1 levure • • • No U31 
Foin pr. amballage ,, ,. ,, No JI3I ıf 
Sucrc, savon, beurre et poİYre rouıe (Dir. Etable Karacabey) J 
Ciment (Mun. lzmlr) No No 1132 
Fuine (Com. Ach. MU. Balıkuir) No 11.12 
Conal depôt (Mua. lzmlr) No 1113 
Trav. caııaliuliun (Dir. PTT Ank.) No 1133 
Trompe et raccordı (Mua. Bandırma) No 1136 ~ 
Couverture pr. li.nimau•, uca, cbaloe ete. (Mun. Afyon) No il 
Oıge (Mun. Afyon) No fı38 
Poudre de clıarbon, caiıloux, •able, ciment (Mun. lıt.) No il~ 
Boia de conıtruction (Muo. lıt.) No 1138 ti 
Reducteur d., courant et lteastormateur de tenr.ıion (Dir. G· 

Elcctr. Tr. et T. lat.) No 1140 
Orge, paille, ıon (Mun. lzmir.) No 1140 
Viande de mouton et de veau (Dir. Hyı. lzmir) No 1141 
Viande (Mua. Ank.) No 1142 
Armoire pr. linge (Min. Def. Nat.) No 1142 
MaUriel pr. inataU. electr. (Ecole M6tiera Sinı) No 1142 
Fil pr. cible (Com. Ach. Mil. Konya) No 1144 
Repar. et peinture litı (Com. Ach. MHit. Selimiye) No 1 J44 

imtiyaz ıablbi ye yazı işini DiHktö : Iamall Girit 

Bauldıtı J r c rk • Baaı•Hi, Galata 


