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AL 
Malzeme· Harita 

~NA A 
1 
~ Taınirat-Nafıa işleri, - ·------------~--------

Kardman Belediye Rıyasetinden: 

t,11 3Nafıa Vektilctiııce musaddak proje ve keşilnarnesine ~az!l
'~ ~301 lira 55 k ı ruş bedeli keşifli Karaman kasabası ıçıne 
-::d~sa)e hattı inşaatı 20.8.39 tarihinden itibarP-ıı otuz gün 

plle Pll7.arlığa bırakılmıştır. 
IS azarhk 20.9.939 tarihine musadif çarşamba günü saat 
tat tfe Karaman Belediye daireıiode toplanacak Daimi Encümen 

• ınd an yapılacaktır. 
tııs Bu işe aid şartnamP., proje vesair evrak bir lira eltmış ku

~ukabilinde Karatnan Helediyesince veril~cektir. 
.-, azarhğa girebilmek için talib'erin aşağıda yazılı teminat 

"esa1· · · ı· k d lnc.. 1 ı pazarlık santıuden en geç bır salit evve ıne a ar 
u;nen Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. 

llıdk ~90 .. ayılı kanunun 16 Ye 17 inci maddelerine uygun ol
Ozerc 2347 lira 58 kuruşluk muvakkat teminat. 

t~i l<auunun ve bu işe aid eksiltme şartnamesinin tayin et
Vesikalar. 

leri :azarhğa girecek. talihlerin su tesisatı işlerini ya{'abilecek· 
l akkında salahiyettar makamdan alınmış vesikalar. 

•llh rıiaat müddeti pazarlık ıarihinden itibaren bir sene olup 
itti a fazla izahat almak istiyenlerin Karaman Belediye Riya· 

ne tnüracaatleri ilan olunur. 

1ev~ehir Belediye Riyaıetinden : 

~led~CV§ehirde yapılacak 22097 lira 94 kurııı ke~it b<>delli 
'-ıı ıye binası iıı~satı kapalı zaıf usuliyle eksiltmeye konul
fın:a da talip çıkma<lığrndan 16.8.939 dan itibaren bir ay zar-

' Paıarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 
~u~akkat teminat miktarı 1657 lira 34 kuruştur. 

~tiıı N ışe ait eartnameler ve evrakı sairesini görmek isteyen
'•ctat} evşebir belediyesioe ve Niğde Nafıa Direktörlüğüne mü

B arı lazımdır. 
t''hh· eledi yede mevcut io~aat rnalzeıne:>i bedel mukabilinde mü· 

lde VerilecPğİ il!n olunur. 

Ankara Valiliğinden : 

~-1', ~ttif bedeli 49059 lira Q3 kuruştan ibaret bulunan An· 
l~li Slanbul yolunun J 50+000-152+696 Cl kilometre
'~ ,•ttsında 3 köprü • bir menfez inşaatı toprak tesviyesi 
\ı.ı~•e in~aatı 7.9.39 perşembe günü saat 15 te vilayet 
~ı~ \ _encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usu 

tttaiJt '« nıcye konulmuştur. 
l Q\'akkat teminatı 3679 lira 50 kuruştur. 

~ .. ~ ,. •ltklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat mak
~ıı,t :>'' nıektubu ticaret odası vesikası ve eksiltmenin y2.-
1~t ttı~iı günden en az 8 gün evvel Ankara vilayetine istida 
til, b· racaat ederek bu işe ait alacakları ehliyet vesikala-

ltl'k 'lltnlb 1 te yukarıda adı ge~en günde saat 14 e kadar 
Q tn reisliğine vermeleri. . 

t6ttb·~na ait k eşif-v~ şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde 
1 tc:ekleri, 

~tl~:t• • l<eşif bedeli 2.t 170 lira 58 kuruştan ibaret bulunan 
ttı,tt .. Ç~rikli-Sungurlu yolunun s+soo-rn+ooo CI ki. 

.__tı 7~9erı arasında yapılacak şose ve imalAtı smaiye ia
'llı.ı,tl. ,39 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi en· 
'-l,h k'O.de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksilt• 

Jet 01luloıuştur. 
' 1,~"•~kat teminatı l 812 lira 80 kuruıtur 
llp ~eytklıterin teklif mektuplarını, muvakkat teminat mek-
~·1-~i'~ blakbuzu, ticaret odasi vesikası ve e~~ilt~enin. ~a
~- ile K~nden en az 8 giin eTvel Ankara vılayetıne hır ıs
'ıı ı,tife ~?r~caat ederek bn işe ait alacakları ehliyet vesi-

c~'-'e ırlıkte yukar.da adı geçen günde saat 14 e kadar 
h n rei l' x. • 1 · · la ou . •. ı5ıne verme erı . 

tldt ~~e aıt keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlil· 
ioreb'l ı •c:elderi . ,• 

''-39 ; Maınakta yapılacak olan üç sm1Hı ilk okul inşaatı 
•ı•rteıi günü saat 15 te ihalHi yapılmak üzere ka· 

palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Ketif bedeli 1445i lira 87 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 1084 lira 12 kuruştur. 
İstekliler teklif mektuplarım, muvakkat teminat mektu 

bn veya makbuzu ticaret odası vesikas1 ve eksiltmenin ya
pılacağı günden en az 8 gün evvel vilayet makamma istida 
ile müracaat edilerek bu işe aid olmak iizere alacakları 
ehliyet vesikalarile birlikte sözü geçen günde saat 14 e 
kadar viliyet encümen reisliğine vermeleri. 

Buna aid keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlü
günde görebilecekleri. 

Besni Belediyesinden : 

Tahminen dört kilometre mesafede Yenişehir Çat mevkii
ne getirilecek ol.'.ln içme uyünuu inşaatı 28.4.939 tarihilJde i· 
haleye konulmuş ve 13.5 939 tarılıinde illin edilmiş ise de müd
deti kanuniycsi zarfınd talıp çıkmadığından eski keşfine yüzde 
on zam edilerek 26171.56 1 i r ıya iblağ edilmi~ ve 5. 9.939 tari
hinde ilnle edilmek üzere evvelki şnrtlarla ikinci deta olarak 
kapalı zarf usuliyle münııkasJyn konulmuştur. 

Şartnameyi görmek isıiyerılerın Be ni Belediyesine mü
racaatları. 

Devlet Demiryolları Satrnalma Konıis• onundan : 

Muhammen bedeli 23750 lira o1ıın Karabük köprüsü 3.10.39 
çarşamba güoil saııt 15 de kapalı zarf usuliyle Ankara•dn ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girraek isteyenlerin 1781,25 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun ta}in ettiği veQika)arı ve tekliflerini aynı 

giin saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartrameler parasız olar 1k Aukarada nınlzemc dairesin· 
deo, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

Harta Gn. Drk. lüğünde mevcut mektep pavyonu kin~mit

lerinin tP-pdili ve bnzı müteferrik inoaatın yapılması işi açık 
t>ksiltme il~ pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlığı 6 9.939 çarşamba giinti saat 11 de Cebecide Hır· 
ta Gn. Drk. lüğü binasında Sa. Al. Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen keşif tutarı 1699 lira 24 kuruş, nuvakkst te
minatı l27 lira 50 kuruş olup banka mektubu veya maliye 
makbuzu kabul olunur. 

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

Darende Belediye Reisliğinden : 

14.8.939 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulan 29476 lira bedeli keşifli hidro elektrik tesisatına 
talip zuhur etmediğinden 1 r.8.939 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarhğa bırakılmasına karar verilmişti. İs· 
teklilerin her gün Belediyeye müracaatları ilin olunur. 

Manisa Valiliğinden : 

Manisada yatırılmakta olan sinema binasının kalorifer 
~e havalandırma işi 7550 liralık keşifnamesi dairesinde ek 
siltmeye konulmuş ise de talip çıkmadığından 10.9.939 ta· 
rihine kadar bir ay müddet ıçinde talibine pazarlık sure· 
tile verilecektir . 

Bu işe aid şartname vesair evrak parasız olarak Ma
nisa Nafıa Nüdürlüğünden alınabilir. 

İhale Manisa Daimi Encümende yapılacaktır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Otuz iki sayılı Ana gemisinin kazanında yapılacak 
elektrik kaynağı tamiratının 22 8.939 salı günü saat 11 de 
pazarlığı yapılacaktır. 

Tasarlanmış tutarı 150 lira ve ilk teminatı 12 liradır. 
Fenni ıartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuz· 
larile Galata Rıhtım Caddesinde Veli Alemdar Hanında 
ikinci kattaki Komiıyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. ldareıladen: 

Muhammen bedeli 6500 lira olan 45 adet seyyar tel
gırnf makinesi 5, 10.1939 perşembe günü saat US 30 da 
kapalı zarf uıulile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 487,50 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiii Yesikaları ve tekliflerini ay· 
nı gün ve saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Aokarada malzeme dai· 
resinden, Haydarpaşada tesellüm ve •evk fefliğinden da· 
ğıblacakbr. 

••• 
Yüksek ve alçak tevetür ıigortaları alınacaktır : Bak İst. 

Elektrik Tramvay \'e Tünel lşletmeleri U. Müd. ilAnlarına, 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Ovvlet Demiryolları ve Limanlar.ı lşletrne U. idaresinden : 
t 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıtları aıağtda yazılı 
iki grup kuınaş her grup ayrı ayrı ibale edilmek üzere 4.9.39 
pıızarte i günü saat 10,30 da Haydarpaıacia gar bin111 dahi· 
tindeki Komisyon tarafından açık ekailtme usulile satın alına· 
caktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin her grup hiza!ında yazılı mu
vakkat teminat ve kanunun tqyio ettiği vesaikle birlikte ekıihme 
günü sa~tioe kadar Komisyona müracaatları llzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan pırHıı olarak ••Aı· 
tılmııktadır. 

380 metre eliti elik Jacivert kuma~ muhammen hedeH 
1672 Jirıı muvakkat teminatı 125 lira 40 kuruştur. 

240 metre 30 santim paltoluk kumaı muhammen bedeli 
108 l lira 35 kuruş muvakkat tP.minatJ 81 lira 11 kuruıtur. 

Askeri Fabrikalar U. Müdlirl0ğ8 Satınalma Komiıyonundaa: 
1715 adet havlu 
2666 adet mendil 
Tahmin edilen bedeli 946 lira 83 kuruı olan 1718 adet 

havlu ile 2666 adet mendil askeri fabrikalar umum mlidtir
lüğü merkez satınalma komisyonunca 4.9.39 pazarteai ıtı
nü saat 16 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Muvakkat teminat T 1 lira 2 kuruştgr. 

* • • 1198 çift yün çorap 
1328 çift pamuk çorap 

Tahmin edilen bedeli 811 lira 20 kuruı olan 1198 çih 
yün çorapla 1328 çift pamuk çorap askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 4.9.39 pazarte· 
si günü saat 14,30 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Muvakkat temiaat 60 lira 84 kuru~tur. 

*•*Tahmin edilen bedeli 5733 lira olan 819 takım 
yazlık erat elbisesi askeri fabrikalar umum müdürlüğn mer· 
kez satınalma komisyonunca 4.9.39 pazartesi glinü saat 
15,30 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Muvakkat teminat 429 lira 98 kuruştur. 

• • • 1418 takım (takım l don ve 1 gömlekten ibaret· 
tir.) erat çamaşırı alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 1772 lira 50 kuruş olan yukarda 
yazılı 1418 takım çamaşır askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satınalma komisyonunca 4.9.39 pazartesi gilnti 
saat 15 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Muvakkat teminat 1~2 lira 94 kuruştur. 

* * • Tahmin edilen bedeli 6171 lira 10 kuruı olan 
131 ~~ çift erat fotioi askeri fabrikalar umum müdürlGğü 
merkez satınalma komisyonunca 5.9.39 salı günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname paruız olarak ko· 
misyondan verilir. 

Muvakkat teminat 462 lira 84 kuruıtur. 
••• 

Yerli kaput bezi alıoacaktar : Bak İıt. Sıhhi Müeaaeuler SAK 
llinlarına. 
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inşaat, Tamirat, Nafia i lerl, alzeme Harita ---------
Çorum~lnca yolunda Bozbuğa köprüsü 

esasla tam ri 
Hastane dahiliye pavyonu odaları 1.eminin· 

de beton ve mozayik inş. (temd.) 
Karaman kas.ıbası içme suyu isale batta inş. 
Ankara Çer kli-Sungurlu yolu şose ve 

imalatı sınaiye inşaatı 

Mamakta 3 sınıflı ilk okul binası inşası 

Anka::-a Gölbaşında Telsiz alıcı istas. 2 
bina tamiri 

Mektep pavyonu kiremitlerinin tepdili ve 
bazı müteferrik inşaat 

Ank. İst. yolu arasında 3 köprü ile men
fez inşilsı 

Yenişehir Çat mevkiine getirilecek içme 
suyu inş. (temd.) 

Karabük köprüsü inşası 

Ereğli Beled. iskeieıinin tamir ve tevsii 
(tcmd.) 

Samsun bükümet konağı tadilat ve tallli· 
ratı 

Beled. binası tamiratı (temd.) 
Hususi idare binasında tadilat ve tamirat 
Pekmez paı.an köprüsünün beton olarak 

inşası 

Bina tamiri (temd ) 
Belediye binası harici badanası ile dahili 

badana ve fayans tamiratı 

Aç. eks. 

n 

Paz. 
Kapalı z. 

n 

Aç. eks. 

Paz. 

Kapalı z, 

,, 

n 

n 

n 

Paz. 
Aç. du. 

n 

,, 

3475 37 

499 45 

31301 55 
24170 58 

14454 87 
2381 48 

1699 24 

490j9 93 

26171 56 

23750 -
5478 -

21064 83 

J657 34 
625 04 
371 IO 

195 82 

Ank. Merkez ve İstiklal okullarının tamiri Aç. ekı. 535 -
İsmet İnönü Ulus okulları tamiri " 945 02 

ilaçlar, Klini ve 1 pençlyarl alat. Hastane Lvz. 

İlaç Aç. elu. 
Muhtelif cins ilaç: 94 kalem n 1138 13 

260 65 

2347 58 
1812 80 

1084 12 
J78 61 

127 50 

3679 50 

1781 25 
410 85 

1579 86 

47 -

14 69 

75 -

MihıakQ.Ba Ga:ute•' ,Y 
~--~----~----~...;.;..----------------------------~------------------------------~------

Çorum Nafıa Müd. 

" 
Vilayeti . 

Karaman Belediyesi 
Ankara Vilayeti 

" " Ank, P. T. T. Müd. 

Harta Gen. Dir. Ank. 

Ankara Vil. 

Besni Belediyesi 

D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 
Karadeniz Erefrliıi Belediyesi 

Samsun Defterdarlıtı 

Nev,ebir Belediyesi 
İçel Vıl. 
Kütahya Belediyesi 

Konya Huıusi Muhasebe Müd. 
Konya Belediyesi 

Ankara Vil. 

n rı 

Adana Beled. 
Edirne Vil. 

29-8 39 15 -

24-8-39 15 -

20-9-39 15 -
7-9-39 15 -

4-9-39 1: -
4.9.39 15 -

6-9-39 11 -

7-9-39 15 -

5-9-39 

3-I0-39 15 -
1-9-39 15 -

8-9-39 15 -

16-8-39 itib. 1 ay 
7-9-39 ıo -

23-8-39 15 -

2•-8-39 15 -
31-8-39 15 -

4-9-39 15 -
4-9-39 15 -

4-9-39 lO -
25-8-39 15 -

Kereste ve traveu imalı ve odun tedariki : Bak lıt. 5elf 
Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliği ilAalarına. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı ;.:!:, 
Maarif Vekaletinnen : 

Ankara Hamamönündeki orta okul için yazıhane, e~ 
jer, ~ezlong, koltuk, muhtelif masa, sandalye, paravan 

nacaktır. Af 
Mahammen bedeli 6390 lira ve muvakkat temiıı•t 

lira 70 kuruştur. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle 28.8.1939 tarihine ı:ıı~: 

dif pazartesi günü saat 15 dıe Vekalet Levazım MO 
lüğündeki Komisyon önünde yapılacaktır. ~ 

Şartname ve saireyi öğrenmek istiyenlerin Le"V• 
Müdürlüğüne müracaatları ~ 

Kapalı ve mühürlü teklif mektuplarının ihale s.aııt,s 
den bir sant evveline kadar Komisyona teslim edılrJI 
lazımdır. 

Posta ile vaki ol cak gecikmelerden meıuliyet ~ 
bul edilmez. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundıt11 : 
Su borusundan altlı üstlü iki bin yüz otuz karyola ~ 

nacaktır. Kapalı zarf1!1 eksiltmesi 5.9.939 salı günü 5
, 

14,30 da Tophanede Amirlik Satınalma Komisyonun~'~ 
pılacaktır. Beherinin tahmin bedeli 22 buçuk ıır• 
Hepsinin ilk teminatı 3758 lira 75 kuruştur. İşbu karf

0 

lar beş partiye ayrılarak her parti 450 ili 500 karf 

Elektrik Havagazı-Kalorifer ,te lsaı ve malzemesi) olarak ayrı ayrı da ihale edilir· 
Bir partinin ilk teminatı 1293 lira 75 

name ve nümuoesi Komisyonda görülür. 

,,,.._......,............_ 

Manisa sinema binasının kalorifer ve ha- Paz. 
valandırma işi 

Darende yap. hidro-elektrik tesisatı (temd.) 
32 sa} ılı aı:a gemisi kazanında elektrik 

kaynağı tamiratı 
n 

7550 -

29479 -
150 -

Seyyar lelegrnf mnkinesi: 45 adet Kapalı z. 650 ı -

en ucat, Elbis1;, Kundura.!-Ç..!!!"aşır v.s. 

Kaputluk kumaş: 44000 m (şart. 675 krş.) 
Köy bekçisi elbisesi: 130 takım (1 cekı:t, 

1 pantalon, 1 kasket, l tozluk, 1 bel 
kayı§ı) 

Kapalı z. m. 3 05 

Yazlık elbise: 200 takım 
Kışlık elbise: 200 takım 

Aç. elu. beh. 8 50 
n n 19 50 

Mobilya bUro ev e uşaınba -Hah v.s. 

Küçük yazı masası: 83 ad. - daktilo ma· Aç. eks. 
sası: 1 1 ad. • içtima masası: 1 ad. - te-
lefon masası: 3 ııd. 

Yazıhane, etajer, şezlong, koltıık, mua, 
snndalya ve paravan 

Altlı üıtlu karyola: 25 adet 
Su borusundan alUı ve üsUü karyola : 

il30 adet 

akliyat Bo altma - Yükletme 

Buğday nakli: 5100 t. (tcmd.) 
Kömür tahmil, tabliye ve aktarma işleri 

Tuz nakli: 350 t. 
Posla nakliyatı 
Divrikte kömür boşaltma ve yükleme işi: 

4000 t. 
Çetinkaya deposunda kömür boşaltma ve 

yükleme işi: 4000 t. 

ahru a Benzin, Makin 

Çeltek maden kömürü: 10-20 t. • odun: 
2-5 t. (temd.) 

Sömikok kömüril: 340-400 t. 
Kok kömürü: 450 t. (temd.) 
Sömikok kömürü: 120 t. (temd.) 

• n 95·130 t. (temd.) 

Müdafaa tipi cadır imalı: 50 ad 
Hasla nakliye otomobili birisi tek diğeri 

çift yatakli Sto Arkono tipi 
Arozöz: 1 ad. 
Mabr.ıli çadır: 10 ad. 
Dizel motör yedekleri: l l kalem 
Fotoğraf malzemeı:i 30 kalem 
Diı.el motörleri için yedek: 29 kalem 
Santrifüj tulumba Balcke marka, 15 me• 

trodao su emme kabiliyetli ve IO m3 
au verme takatinde: l ad. 

Baskül logiliz malı Avary marka ve 300 
k. tartor: 1 d. 

rzak, Zahir Et, ve Sebz 

Kapalı z. 

Paz. 
Kapalı z.. 

Paz. 
Kapalı z. 

n 

Aç. eks. 

n 

Paz.. 

Kapalı E. 

Paz. 

Kapela z. 

,, 

Aç. ekı. 

" 
• 

Erzak: 12 kalem Paz. 
Nobud: 150 k.-koyun eti: 4 t •soğan: 500 k. Aç. eks. 

k. fasulye: 300 k.-hu ekmek: 6 t.·aa· 
bun: 600 k.-patatea: 500 k (temd) 

K. fasulye: 30J k.·patatea: 700 k.-has ek· 
mek: 7 t.-,abun: 250 k.-nobud: 400 k. 
koyun eti: 3 t. (temd) 

s Uzay edeler 

,, 

Karışık ıneı;ıe odunu: 800 kental-meşe kö- Aç. art. 
milril: 257 kent l 

2173 -

6390 -

beb. 22 50 
n 22 50 

4080 -
60000 
8751 07 

10200 -
t. 28 -

t. 38 -

3250 -
9030 -

6200 -
450 -

3563 80 
1365 -
4027 -
285-

310 -

--

Maoisa Valiliği 10-9-39 a kadar 

12 -

Darende Belediyesi 15-8-39 itib. 1 ay 
Gümrük Muhaf.Genel Komut.ist. SAK. 22-8-3fl 12 -

487 50 D. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

7960 - M M.V. SAK. 
87 75 Tarauı Kaymakamlığı 

127 50 
292 50 

Kayseri Kiiltiir Dir. 

n " 

lst. Dcfterdnr1ığı 

479 70 M:ıarif Vekaleti Ank. 

84 37 Tophane Lvz. SAK. 

306 -
4250 -

650 25 

60 -

60 -

765 -
945 -

370 -

423 75 
677 25 

465 -
50 -

268 
103 -
303 -

23 25 

" n 

Ankara Levazım SAK. 
Denb; Yolları İşletme U. Müd. 
Erzurum inhisarlar Baımüd. 
Kayıeri P. T. T. Mild. 
D.D.Y. 4 cü İ~letme Müd. KayHri 

" " 

Çorum Vil. 

Tilrkkuşu Geo. Direk. Ank. 
Vakıflar U. Müd. Ank. 
Kütahya Ask. Garnizonu SAK. 
Edirne Maarif Müd. 

İıt. Orman Müd. 
Ank. Belediyesi 

Karama o n 

Zonguldak Vil. 
M.M.V. SAK. . " 

n n 
Konya Memleket Hut. 

,, it 

Edirne Vil. 
Konya Do~1.1m EYi Baştab. 

- - Konya Köy Ebe Mek. Müd. 

9 62 Dörtyol Orman Bölte Şofliti 

5-10-39 15 30 

11-9-39 11 -
11-9·39 11 -

2-9-39 10 -
2-9-39 ıo -

7-9-39 14 -

28-8-J9 15 -

25-8-39 14 30 
5-9-39 14 30 

28·8-39 10 -
7-9-39 15 -
5.9.39 15 -

25·8-39 14 -
4-9-39 15 -

5.9.39 15 -

1 ay zarfında 

6-9-39 - -
Her gün 

22-8-39 10 -
26-8-3~ 10 -

1-9-39 15 -
6·10-39 11 -

20-9-39 15 -
26-8-39 11 -
7·9-39 11 -
7-9-39 15 -
9-9-39 l I -
4-9-39 15 -

4-9-39 15 -

11-9-39 15 -
31-8-39 10 -

31-8-39 ıo -

31-8-39 l l -

• • * 25 adet altla üstlü karyola alınacaktır. Paı•r1\ 
eksiltmesi 25.8 939 cuma günü snat 14,30 da yapılac•~ 
Tahmin bedeli 22,5 lira kati teminatı 84 lira 37 kııruff 
Şartname ' e nümunesi Komisyonda görülür. İstekli)~ 
kanuni vcsikalarile beraber belli saatte Ko.na gelnıelerı· 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. __..... 

Vize Tümeni Satınalma Komisyonundan : 
od• 

Demirköy Hudut alayının ihtiyacı olan 1520 ton .. ;J 

kap.ılı zarfla ek:ıilımeye konul mu~ tur. lbnlesi 4.9.939 gür1U; 
11 de Vızede Tümen Satıualına Komisyonunda yapıJac• 
Tahmin bedt•ıi 7600 lira, ilk teminatı 570 liradır. Evsaf ,e ~ 
namesini görmek isteyenler Vizt de Koıui yona müracast13'

1 

Müteferrik 

Istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

7 Kal-em yapı malzemesi satın alınacaktır. Açık e~s 
me ile ihalesi 5.9.39 salı günü saat 11 de yapılacakt1t• 

Muhammen keşif bedeli 500 liradır. 
İlk teminatı 38 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 

.. • • İhale günü talibi çıkmıyan gihercinlikler i~ill J 
tın alınacak 32 kalem malzemenin pazarlıkla ihaleıı ı 
ğustos perşembe gilnii saat ıo,ao da yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 1502 lira 20 kuruştur. 
İlk teminatı 226 liradır. 

Ank. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakilltesi DirektörlüğUJJdl 
Fakültenin yatılı pansiyon talebesi çamaşırlarııı1" 

kama işinin açık eksiltme yoluyla mUnakasası 10 gti" 
ha temdit edilmiştir. r 

Muhammen bedel büyük parça için 1 kuruş ort• 
ça için 4 kuruş, küçük parça için 2 kuruş olup tıO' 
5280 liradır. 

(o 7,5 muvakkat teminat 396 liradır. ~ 
ihale 22.Vlll.1939 salı gilnü saat 15 de Ankarıı ıl 

tepl~r muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teminatın ibtl ı§ 
bir snat evetine kadar mektepler muhasebeciliği veJfJ 
yatırılmış olması lazımdır. 0 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve izahat alnıak 
Fakülte hesap Memurluğuna müracaatları. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
·ylt 

ı 1 kalem dizel nıotör yedrkleri aç•k eksiltme suretı,~r 
tm alınacaktır. Muhammen bedı=ıli 3563 Jinı 80 ~uruŞ 0

' 

teminat miktarı 268 liradır. d~ \ 
Açık eksiltmesi 7.9.939 perşembe günü saat 11 

U.let Satınalıoa Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamc.i her gün Komisyonda görülebilir. 

• • * 29 kalem dizel motörleri yedekleri açık eksi!':~' 
ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli 4027 lira olup ıl 
nat miktarı 303 liradır. ,ı 

Açlk eksiltmesi 9.9.939 cumartesi günü saat 11 de 



• ~luıtoı 1939 

eı Satın 1 

Mfinakaıa Gazeteıi 

ama Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartaarrıesi hrr güo Ko nisyonda görülı!bilir. 
* satı * • 30 kalem fot >graf maltemesi açık eksiltme sur('tiyle 

Tnş çıkarılmuı ve taşınması (Afvon Vil) No 1130 1 
, • Murrkkeb. sodyom knrbonat (fst. Güı:ıırükleri B •şınüJ.) No il i3 

Alçak tcvet\ürlü ş•beke mahemesi ile montaji {Kırklareli Bcled.) 

ıo3n thnacaktır. Mnhammen bedeli 1365 lira olup ilk teminatı 
ıradır. 

h:t S Açık eksiltmesi 7.9.939 perşembe günü 5aal 15 de Veka
atuıalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 

No 1137 
Ekmek, sığır eti ve ııRd~yğ (Kütahya 6 ıayıh j. okulu) No 1138 
icıayı tabbiy (Afyon Memleket h&1t.) No 1144 
Zift (lst. Elektr. Trıım ve Tüne! işlet.) No 1140 
Hangar inş. (Çorlu Kor) No 1140 
Gaz boru,.u, somun ve eme ye plaka (D. D. Y .) No 1140 
Makioe yağı (Aok. BPled.) No 1140 

Karaman Belediye Riyasetinden : 

, Pavyon ve hangar inş. (Afyon Aık.) No 1140 
Un (Niğde Tümeni) No 1142 

llıL I<karaman belediyesince itfaiye ve sulama işlerinde kulla-
~~ H O 

biııd Uzere bir adet arazöz satm alınacağından 20.8 39 tan-
flıiy en itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf uımlile eksilt

e konulmuştur. 
de 1\ Eksiltme 20.9 39 torihine müsadif çaqıambrı günü saat 15 
huıu~acnan belediye dairesinde toplanacak Daimi encümen 

Soda yapılacaktır. 
~tın alınacak arazozun muhammen bedeli 6200 liradır. 

tııteb Şartnamesi bilibedel Karaman belediyesince verilecek ve 
~U~uunda posta ile gönderilecektir. 

iııci kaıltmiye girebilmek için 2490 s11y1lı kanunun 16 ve 17 
lekıı~addelerine uygun olmak üzere 465 liralık teminat ve 
kad llıektubları eksiltme saatinden en geç bir saat evveline 

11~ nıak~uz mukabi.inde beled.iye reisliğine tevdi olu~acakt.ır. 
'•ıı ~ ta ıle gönderılecek teklıf mektuplıırının gecıkmesın
lttb nıutevellid iddiaların nezarı itıbara alınmıyacağı ve fazla 
~ll~ral~ak iıstiyenlerin Karaman br.lediyo ri) as~tiue müra-

i ılin oludur. 

Ankara Be ediye~inden : 
ıtıııb Sıhhat İşleri Müdürlüğü için alınacak 90.-JO lira kıymeti 
ha 1 aıııcnenli birisi tek ve diğPrİ çift yataklı Sto Wc·Arkona tipi 
tkaiJ~ 11.a.kliye otomobilı 45 gün müddetle kapalı zaı t u~ulıle 

1fllıye konulmu~tur. 
dt } Lalesi 6. 10.939 salı güuü aaı 11 de Belediye Eucümeniu· 

11 P11acaktır. 
Mtıvakkat teminat 677,25 liradır. 

illin Şartnamesini görmek istiyenl~rirı bergün Enciimcn kale
tlı <: .~üuıcaat ve iı;teklileriıı de lekhf mcktuLlarını 6.10.939 

gunu saat oua kadar Encümene vc:rın~leri ilan olunur. 

lıtanbul Orman MüdürlüA"ünden : 

~·,.,0°rrnarı Umum Müdürlütü teşkilatına dahil orman tahdid ko· 
d,r,, rıı.a~ına dağıtılmak üzere imaline lüzum görülen 50 adet mü· 

~ıpı Çadırın imali 15 gün müddetle ekailtnıiye konulmuştur. 
'2.~t.kur çadırların muhammen fiyatı cem'an 3250 liradır. 

~,il ~ •~ltrne 1939 eylCıl l·oci cuma rilnü saat 15 te lıtanbul Or· 
.. \'ırge Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

~llh11 •
11"1lldcat teminat 42J lira 75 kuruı, iıtanbul Oıman Meı'ul 

~tt~l~•bitikinden tıhnacak makbuzla Ziraat Banka11oa teslim edi· 
ır, 

ı~r~oame lstıınbul Orman Müdürlüğünde görülebilir. 
~llltı •ıltnıeye girebileceklerin şimdiye kadar bu itleri yapmış 
lto~i~•l•rı ve ehliyellerile birlikte belli gilo ve aaatte ıözü ı•çen 

Yona rrıOracaatleri. 

~bire,~ ve Sebze: 

Harta Genel Direktörlüğünden : 

'1~ır li~rta kıtaıı eratının bir senelik ihtiyacı için lO bin kHo 
~ t~ .açık eksiltme suretiyle muka\'eleye bağlanacaktır. 
'tta ~ıltme 24 8.939 per§eıııbe günü saat 10 da Ct becidc 
~ rı. Drk. biııasındo Sa. Al. Ko da yapılacaktır. 

~~"ak~haınmen bedel tutarı iki bin iki yüz doksan beş lira, 
h b,

11
k at teminatı 17 2 lira 13 kuruş olup maliye makbuzu ve· 

a. mektubu kabul olurıur. 

v~iranşehir Askeri Satınalma Komisyonundan : 

~tı •at •ranşehir Hudud Taburunun ihtiyacı için 2 J 4 bin kilo 
ın al k tk . ınaca tır. 

:l 16 d •ılto:ıe kapalı zarfla olup :8.9.39 pazartesi günü sa· 
ıJ,~llk: Viranşehirde Askeri satmalma komisyonunda ya• 

1' ır. 

~lll'lan~rnin bedeli 23,079 lira, ilk teminatı 1730 lira ~9 
~~t~ı,b:1.Şartname ve nümunesi Viranşenirde komisyonda 

ı ır. 

Petateı (Tophane Lvz.) No 1142 
Bahçe duvarı inş. ve bioıı tamiri (Teknik okulu Dir.) No 1141 
Yulaf tİst. Komut.) No 1141 
Balast (D. D. Y.) No 1142 
Antra1it köınürü (Etlik Veter. Bakter. ve Seroloji Müt1&ese1i) 

No 1142 
Y112Jık elbiıe ve kasket (Ank. Bcled.) No 1142 
Üstüpü (Aslf. Fabrikalar) No 1143 
Rueptör ve tevhit fişi (Ask. Fabrikalar) No 1143 
Pavyon ioş. (Eskişehir Lv.z:.) No 1143 
"' Keıtnce tomrıığı (Çoruh Devlet orman işlet.) No 1145 
Kuru ıoğ'an (Çanak Mst. Mvk.) No lı50 
Et (Ank. Beled.) No 1154 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Bakırköy akliye ve asabiye hastahanesi için lazım olan 50000 
metre yerli kaput bezi kapalı zıırflıı eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 23.8.939 pazartesi günü saat 15 de Cağaloğl nda 
Sıhhat ve İçtimai Muavec.et Müdürlüğü binasında Kurulu Koınis· 
yonda yapılacaktır. 

2- Muhamme., fiyata beher metresi 28 kuruştur. 
3- Muvakkat teminat !050 liradır. 
4- İstekliler şartnameyi htrgün Komiııyo ıda görcbilırler. 
5 - İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 

say.Jı kanunda yazılı ves!kalar ve bu işe yeter muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklifi hvi zarflarını ih • 
le saatinden bir sa t evvel makbuz mukabili Komisyona vermeleri. 

(6212) 

Taksim - Ayazpaşada Istanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Yirmi milyon yedi yüz bin metre renkli dikit makara ip· 
liği kapalı zarf eksiltme sile satın alınacak ve eksıltmesi 28.8 939 t • 
rihine rastlayan pazartesi günü saat on beşle Ta\uim Ayazpaşada 
on sekizinci Jandarma mınta~a Koınutı.n lığı binası içindeki Komis· 
yonumuzda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yedi bin altı yüz otuz sekiz lira otuz 
kuruş ve ilk teminatı beş yüz yetmiş iki lira seksen sekiz kuruştur • 

3 - Şart kağıdı her gün komisyonda ıörülebilir veya parasız 

alınabilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul Levaum Amirliği muhasebeciliği vez
nesine yatmıcaklan ilk teminat makbu7.u veya banka kefalet mek
tubunu ve şart kağıdında yazılı ıair belgeleri de muhtevi teklif mek• 
tuplarını eksiltme ıaatinden bir ıaat evveline kadar Komisyonda bu• 
lundurmuı olmalan lbuııdır. (6l69) 3-4 

Açık eksiltme ilanı 
Nafıa Vekaleti Teknik Okulu 

Direktörlüğünden : 
22.8.939 tarih :sala günü sact 14 te İstanbulda Gümüşıuyu Yük· 

aek mühendis mektebi eksiltme koınisyonu odasında 3481.23 lira kc· 
tif bedelli Yıldızdaki Teknik Okulunda arka bahçe dıvar inıaah ve 
tedrisat bina11 tamiratı açık eks.ltmcye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, B yındırlık işleri genel, bu usi ve fenni 
tartnameleri, proje, keşif bülasasile buna müteferri diier evrak 
Teknik Okulunda görülecektir. 

Mavakkat teminat 262 liradır. 
lıtekliJerin en az 2000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

lıtanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel almış ol
duğu müteahhitlik ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını ve 
teminat mekbuzile komisyonumuza gelmeleri. (5946) 4-4 

.,-ııı•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ııı 

§ Nafıa, Yapı, Temizlik İşlerinde Elverişli § - -- -- -- -- -
~ ~erzifon Askeri Satın Alma Komisyonundan : ~ SA G LAM § 

'~•ilt~t'lifon garnizonu için 385000 kilo arpa kapalı zarfüı ~ p R AT i K § 
1~ l'e.hy~ konulmuştur. § UCUZ § 
ıl li lllın edilen bedel 16362 lira 50 kuruştur. Teminatı : : 
~ te. 20 ı =- "EVR =--=.L •

1 
<uruştur. 

1:\81 hn . b • - '' -caı 5-9 939 T. de çarşam a günü saat 15 tedir. : : 

~iiteahhitlerin Takvimi 
-

tı 
~ t~ltlk Sah 22.8.939 

a~~" (P~~ıe11ıeıi (M. M. V.) No 1109 
(,,~• ~il}(· • lv.ı. Müd.) No 1111 

•ıı, lr~~~esj ve altnaatör (Afyonkarahisar Beled.) No Ill9 
' •lrke vo lr. erik (Çanak. J•ndr. okulu) No 1129 

""' : YBNİ TİP : - -- -- -: EL ARABALARINI : - -- -: hararetle tavıiye ederiz : - -- -- -- -- -: Fazla izahat için lstanbul, Katırcıoğlu Hanında : - -E " T egen s o" Limited Şirketine müracaat Tel. : 23891 E - -- -~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

1 - Mfifredat listesi mucibince (21) kalem Laboratu· 
var fbalzemesi açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli (:i03,70) lira muvakkat temi· 
natı (37,77J liradır. 

lJI - Eksiltme I.IX.939 cuma günü saat 14,30 da Ka· 
bataşatt Levazım ve Mabayaat Şubesindeki Alım Komiayo• 
nunda yapılacaktır. 

iV - Listeler her gün sözü geçen Şubeden paraıız 
alınabilir 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gftn ve 
saatte % 1,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiı 
yona gelmeleri ilan olunur. (6385) (2-4) 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince (450) kilo JelAtin açık ek· 

siltme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli l675) lira muvakkat teminatı 

(50,62) liradır. 
ili - Eksiltme 23.VIll.939 çarşamba günü ıaat 14 te 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindek;. Alım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname her giln sözü geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan glln ve sa· 
atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri. l64 l 2) 3-4 

Muhammen bedeli 405 lira olan 30 adet Şeytan arabası 
f\1.8.1939 Perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydarpafıda 
ğar bina ındı.ıki Komisyon tarafından açık eksiltme uıuliJe aatın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 30 lira 38 kuruıluk munkkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği veıaikle birlikte eksiltme günü saa• 
tine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler Komiıyondan parasız olarak dafıbl· 
maktadır. (6060) :J-4 

o •• 

Muhammen bedeli 28800 lira olan 163 kalem çelik bora ve 
teferruatı 29.9.1939 cuma güoü saat 15 de kapalı ıarf usulü ile An· 
karada İdare binasında satan alınacaklar. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2160 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ltiği vesikalnn ve t kliflerini nym gün aaat 14 e 
kl\dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 144 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (6287) 4-4 

İstanbul Belediyesi 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - 18.8.939 cuma günü saat 15 de kapalı zarf .. ulile ek

siltmesi yapılacağı ilin edilen 12181 lira muhammen bedelll yükıek 
ve alçak tevettür sigortalarına talip çıkmadıtındau ayni muhammen 
bedelle ... e pazarlıkla satan alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminet 913,58 liradır. 
3 - Eksiltme 2.9.939 cumartesi günfi uat 10 da Metro Han 

binasında beşioci katta toplanacak olon Arttırma v Eksiltme Ko
misyonunda yapılacakbr. 

4 - Bu işe ait şartn me idarenin Levazım Müdürlüğ'llndon pa• 
rasız tedarik edilebilir. 

5 - lstekliJerin kanuni veıikalnrı ve muvakkat temlnatlan ile 
ilan edilen gün ve saatte Komiıyonda hazır bulunmaları. (6496) 

f stan bul Belgrat Devlet Orman İşletmesi 
Öğretme Revir Amirliğinden : 

1 - Belgrnt Devlet ormanıoıo 57, 60, 61, 63 ve 64 numarala 
bölmelerinden kuilüp dört köşe haline ifrağ edilecek (500) metre 
mikôp mt!şe kerest si imal edilecektir. (1500) adet meşe Traversinin 
ve Ster halinde haurlanacak (3003) ster yakacak odunun ormanda 
hazırlanması açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ekıiltme 4 9.939 tarihine müıadif paıartesi günü Hat 
(J 1) de Bnkçeköy orman Fakülttsi binasında revir Alım Sabo Ko· 
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Keruteler ormanda kesilüp imal edilmesi için tahmin e· 
dilen fial (2) iki lira traverslerin imaliyesi beher adedine (31) otuz 
bir kuruş odunların beh r steri için 31 otuz: bir kuruştan olup He· 
yeti Umumiyesinin °~7,5 muvakkat teminnh (179) yüz. yetmit dokuz; 
}İra (63) altmış üç kuruş revir veınesine yatırılacakhr. 

4 Şartnameyi görmek için tatil günlerinden maada her güa 
Revir İd ruioe müracaatları ilan olunur. (6397) 1-2 ____ .._S2'> _______ ,,,_ ________ ,_;,; __ ~ ____ _,_ ____________ __ 

Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Çorum Vilayet hastanesinde mevcut 1920 adedi devirli ve 20 

santim kutrunda din .mDyu tahrik etmek üzere IS.20 beygir kuvve
tinde beher beygir başına saatte 180- 200 gram mazot yakan marı 
tertibatlı ve yedek deposunu havi olacak ve susturucu tertibatı bu· 
lunacaktır. 1000 lira bedeli muhammenJi bulunan alınacak bu mo· 
tör Ağustosun 22 inci salı günü saat 16,50 de Çorum Vilayeti Dai
mi encümeni riyaset odasında ihnle edilmek üzere 20 gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan alıcı olanların O/o 7,50 temi· 
nat akçelerini ve teklif mektuplarım ihale gününden evvel Çoruıo 
Viliyeti ncüııı n rlyaseti11e göndenqel ri. (6219) 3-3 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd1hui 

Objet d·~ l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Con trucllo!!'I - R6per tions - lrav. 

Rep. fondnm. poct Bozbuğa ı/routo 
Çorum-Alaca 

Conlt. en beton et tnosalque plaochers 
chambru povillon hôp. (aj) 

Publique 

n 

Conıt. pr. adduotion eau potable (c. cıh P 160) Grc a gre 
n chauısec et trav. d'ı..rts s/route An· Pli cnch 
karıı·Çerikli-Sungurlu 

Const. bat. ecole prim. de 3 dasses a M '\mak " 
REp. 2 bat. iı ıtation T.S.F. a Gölbaşı Arık. Publique 
Remplncement tuile et div. const. pavillon Gre a gre 

ecole 
Conıt. d" 3 ponb el 1 dnlots ı route Ank.-Jst. Pli cncb 

,, adduction d'eau d'une distance de 4 ,, 
kim. (aj) 

Cooat. ponl "Karabük,; 

Rep. et agra ıdiasement echelle (aj) 
Modlf. et r~p. konnk gouvernem. a Samsun 
Rep. bit. municipa'e (aj) 
Modıf. et rep. bfit. Adm. Particuliere 
Coost. en bHon armc pont Pekmez pazarı 
Rep. bat. (aj) 
Badigeonnage extcr. et inter. et rep. fai· 

ences bat. municipnle 
Rep. bat. ecoleı Albayrıık et istiklal 

" 
,, ,, ismet lnönü et U1uı 

" 

" 
" Gre iı. gre 

Publique 
,, 
" 

Publique 
., 

3475 37 

499 45 

31301 55 
24170 58 

14454 87 
2381 48 
1699 24 

4905!J 93 
26171 56 

23750 -

5478 -
21064 83 

1657 34 
625 04 
371 10 
195 82 

536-
945 02 

Caution. 

proviaoire 

Lieu d.'adjudicatioa et du 

Cahier de. Cbargu Jours Heurea 

260 65 Dir. Tnw. Pub. Çorum 29-8-39 15 -

Vil. Çorum 2~-8-39 15 -

2347 58 Municip. Karaman 
1812 80 Vil. Ank. 

20-9-39 15 -
7-9-39 I~ -

1084 12 
178 61 
ıa 

3679 50 

1781 25 

410 85 
1579 86 

n 
Dir. P.T.T. Ank. 
Dir, G. Cortographie Aolc. 

Vil. Ank. 
Munlcip. Beani 

Adm Gen. Cb. fer Etat Ank. Bur. 
Exp. H. paşa 

Municip. Ereğli de la Meı Noire 
Deftrrdarat Samıun 

4-9-39 15 -
4-9-39 15 -
6-9-39 11 -

7-9-39 15 -
5-9-39 

3-I0-39 15 -

1-9·39 J5 -
8-9-39 J5 -

Municip. Nevşehir 1 moiı • partir du 16-8-39 
47 - Vil. lçel 7-9-39 10 -

Municip. Kütahya 23-8-39 15 -
14 69 Dir. Comptnb. Particuliere Konya 24 8 39 15 -

Municip. Konya 31-8-39 J5 -

Vil. Ank. 

n 

4-9-39 15 -
4-9-39 15 -

Pt"odult• Chlmlqu 
~~~-

·in trum nts Sanltalraa-Fournltura pour Hopltaux ...--.. -. --..... --.-~. ___ ....._ __ 
Medicamenta: 94 lots Publique 1138 13 Vil. Edirne 

,, 
" 15 - Municip. Adana 

25-8-39 15 -
4-9-39 IO -

El ctrlclt6·Gaz-Chauffıııq 

lnıt il. chauffoge central et aeration iı la 
bit. cine 

loatall. bydro-electr. au bourg Darende (aj) 
l.ep. ıoodure eleclr. iı la chaudier• du 

bateau "Anan No 32 
Appareil11 telegrapbiques nmbulantı: 45 p. 

Gre a grc 

" 
n 

Pli cach 

7550 -

29479 -
150 --

6500 -

- Tlasua - CuEre 

Etoffe pr. capotes: 44000 m. (cah eh P. 675) Pli cach 
Habits pr. gardicns de village : 130 compl 

le m. 3 05 

(1 jaquette, l pantaloo, 1 caıquette, 
ıuetreı et 1 ceiuture) 

Habits d'ete: 200 complets 
,, d 'biver: 200 ,, 

Publique le com. 8 50 

" " 19 50 

12 -

487 50 

7960 -
87 75 

127 50 
292 50 

Ameublemı:mt pour Hı:ıbltatlon et uraaux - TaplGserl• ete. 
-~ ..,.._ --~··cm ...._ -. -•• • 

Pupitr : 83 p.·tables: 17 p. Publique 2173 -
Chaiıes, tables, fautcuil, chaLe·longue, eta· Pıi cacb 639ü -

gere et pupitrc 
Llts i double rangee: 25 p. Gre a gre la p. 22 50 

0 n ,, ,. en tuyau d'e u 2130 p. Pli cach ,, 22 50 

Tr nı»port • chnrg mant ·d6cha ı•mant 
---~-~ 

Transport blc: 5100 t. (nj) Grc iı ıre 
Cbargemeot et decbargcıment et transborde- Fli cacb 

m nt charbon 
Transport ael: 350 t. 
Transport. pcstaux " 
Cbargcm. et dechargem. charbon Divrik: Publique 

4000 t. 
Cbargem. et ,, 

" u depôt ,, 
de Çc:tinkaya: 4000 t. 

Combustlble - C rburant - Hull • 

Cbarbon de terre de Çeltik: 10-20 t.-boiı: Gre n gre 

4080 -
60000 -

8751 07 

2-5 t. (aj) 
Semi•coke: 340-400 t. 
Cok~: 450 t (aj) 
Semi·coke 95-130 t. (aj) 

Pli cach 10200 -
Gre ıi ıre la t. 28 -

la t. 38 -

Dlv r 
• 

Tentc~ı: 50 P• 
Auto de secoı.ıra sanitaire type Sto Arcono Pli cıcb 

l'un a 1 lit et l'autre a double rangee 
Arros use: 1 p. 
Tenteı côniques: 10 p. 
Pi~ces rechanges motcur Diesel: 11 lota 
Artic1es photogrephiques: 30 Jots 
Piecea de recbaoges pr. moteur Dieıel: 29 lots 
Pompc centrıfuge marque Back : 1 p. 
Baıcule peıont 300 k. morquc Avcry d 

f b. An laisc: l P• 

" 
Publique 

" 
n 

41250 -
9030 --

6200 -
450 -

3563 80 
1365 -
4027 -
285 -
310 -

479 70 

84 37 
1293 75 

306-
42j0 -

650 25 

60 -

60 -

765 -
945 -
370 -

423 75 
677 25 

465 -
50 -

268-
103 -
303-

23 25 

Vıl. Manisn Jusqu'au 10-9-39 

Municip. Darende 1 moia a partir du 15-8-39 
Com. Acb Comm. G. Surv. Douan. Iıt. 22-8-39 12 -

Adaı. Gen. Cb. de Fer Etat Ank. ~10-39 15 30 
Bur. Exp. H. paşa 

Com. Acb. Mln. Def. Nat. Ank. 
Kaymakamal Tarsua 

Dir. Cultıuo Kayaeri 

n n 

Dir. Bi .. na Nat. Iııt. 

Miniı. loıtru~tion Publique 

Com. Ach. lot Tophane 

• n 

Com. Acb. Int. Aolr. 
Dir. Gen. Expl. Voie Maritimem 

11-9-39 11 -
11-9-39 11 -

2-9-39 10 -
2-9-39 IO -

7.9.39 14 -
28-8-39 15 -

25·8-39 14 30 
5-9-39 •• 30 

28-8-39 10 -
7-9-39 15 -

Dir. Monopoleı Erzurum 2!1-5-39 15 -
Dir. P. T. 1, Kayıeri 25-8-39 14 -
4eme Expl Cb. de fer Etat Kayıeri 4.9.39 15 -

n " 

Vil. Çorum 

Dir. G~n. Türkkuşu 
,, ., Vakoufı Ank. 

Dir. Culture Edirne 

Dir. F crets I.t. 
Municip. Ank. 

n Karaman 
Vil. Zonguldak 
Com. Aeb. Min. Def. Nat. Ank. 

,, n 

n " 
Hôp. Regional Konya 

• 

5-9-39 15 -

Danı 1 moiı 

6-9-39 - -
Cbaque jour 

26-8-39 10 -

1-9-39 15 -
6-I0-39 11 -

20-9-39 15 -
26-8-39 11 -

7-9-39 ı 1 -
7-9-39 15 -
9-9-39 11 -
4-9-39 15 -
4-~9 15 -

AVI OF ICIEL6 
De l' Adnıinistration Generale des CheJlli~ 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

Le pont meıalJique de Karaçam d'une valeur estiıtı'1 
de 130.000 Ltqs. sera mis en adju<lication eous pli ese; 
le Mercredi 3 Octobrn 1939 a 15 h. 30 au local de l' A 
nistnıtion Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettrr ; 
Pre~iıieııce de la Coınrnisı;ion le jour de l'adjudication jtJSIJ' 
14 h. 30 leıırs offres, une garantie provisoire de 7.750 ı 
et les certıficats f'xiges par la loi. 

Les cabiers des ,"!harges soot en vente au pr1x 
Ptrs. aux Caisses d'Ankara et de Haydarpaşa. 

(6355) 

( 3 ncü sayfadan dvam) 
Parke inş. (Turgutlu Beled ) No 1153 
Elbise (Trabzon Bı:led.) No 1153 1 
Çamaşır yıkama işi (Ank. Dil Tarih ve Coğrafya Fak.) No ıt5 
Hortum ve reku (Sandırma Beled.) No 1151 
Otobüı itlt-tmesi (İst. Beled.) No 1151 
Heli tamiri (Afyon Beled.) No 1151 
Kablo teli (Konya Kor) No 1152 
Kuru ot {Tophane Lvz.) No 1152 
Memleket baat. elektrik tui,atı {Çorunı Vil.) No 1149 
Elebtrik leaiıata tamiri (Lapıeki Beled.) No 1149 
Çuha (T opbane Lvz.) No 1149 
Poıta nakliyatı (Kütahya PTT.) No 1149 
Kömür, ukum ve ü.tüpü (Çorum Vil.) No 1149 
Motör ,. ,, No 1148 
Alternatör (Afyon Bel~d.) No 1144 
Odun (Nijde Tümeni) No 1147 
Hanıar inş. (Adana Pamuk Üretme Çiftliti Müd.) No 1146 
Su isalesi projesi tanzimi (Karacasu Beled.) No 1145 
Kuru fasulya ve nohut (iıt. Komut.) No 1155 

IVlemento des Fournisseur5 

Mardi 22.8.939 

Materiel electr. (Min. Def. Nat.) No 1109 
Isolateuu (Dir. Economal PTT. Ank.) No l 111 
Mnchine a vapeur et alternateur (Muoucip. AfyoD) No 1119 1 
Olives, ııemoule, vinaiıre et pruneı ıecbea (Ecole Geadaroıe 

Çanak.) No 1129 
Extraction et transport pierrea (Vil. Afyon) No 1130 ~ 

Materiel pr. rbeau de baHe tenıfon et montai'e (MunicİP· I'1' 
eli) No 1137 ~ 

Paio, viande de breuf et beurr• (Ecole Gendarmerie No. 6 
hya) No 1138 

Produita pharmacetiquu (Hôpital Reıiooal Afyon) No 1144 
Poix (Expoit. Electr T. et T. ht.) No 1140 
Conıtr. banaar (Corpı Armec Çorlu) No 1140 
Tuyaux iı. ııaz, ecrouı et plaqueı ~mailleea (Ch. Fer Etat) r-1° 
Huıle pr. macbioe (Munlcip. Ankara) No 1140 
Conılr. pavlllon d bııoıar (Com. Ach. Mil. Afyon) No JI40 
Fairne (Div. Nitde) No 1142 
Pomme de terre (Int. Tophane) No 1142 r.J~ 
Conrıtr. mur jardin et repar. bati11e (Dir. Ecole Tecbnique) 
Avoine (Command. Iıt.) No 1141 
Ballut (Cb. Fer Etat) No 1142 
Antbracite (Et blıurment Bacleriologie et Serologie Etlik) rJo 
Habib d'ete et caıquetteı (Municip. Aok.) No 1142 
Etoupe (Fab. Mil.) No 1143 
Recepteur et fiobe d'union (Fab. Mil.) No 1143 
Conıtr. pavillon (lnt. Eıkişebir) No IU3 
Cooıtr. pue ea parquelı (Municip. Turgutlu) No 1153 
Habitı (Muoicip. Trabzon) No 1153 ~I 
Leaıivare (f aculte Lanıue, Hiıt. et Geograpble Ank.) No 1 

Repar. W. C. (Munieip. Afyon) No IISI 
Fil pr. clble (Corpı Ar111ec Konya) No H52 
lnıtall. electr. bôpital Reıionral (Vil. Çrum) No 1149 
Repar ioltilll. el,clr. (Muaicip Lapseki) No 1149 
Drap (lnt. Tophane) No 1149 
Moteur (Vil. Çorum) No 1148 
Alternateur (Municip. Afyon) No 1144 
Bola (Div. •itde) No 1147 

4
6 

Cooıtr. baniar (Dir. Ferme Elevatlon Coton Adana) No il f'J' 
Droıumcnt projct pr. adduclion d "eaa (Municip. Kara .. :) ) 
Haricota et poiı-cbicbe1 (Commnnd. lat.) No 1155 / 

1 . 

imtiyaz sahibi ve y ıı:t ivJeri Direktörü : lsmall aırU 
Baııldıtı 1er : Merkeı Baıımevl, Galata 


