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Umum Tü Jcarların ve ~üteahhitlerln mesleki Organıdır 
i ;,... 

~üNAKASALAR 
lrı 
~Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

li Ankara Valiliğinden : 

>~Pıl~P~droında yapılacak sulama tesisatının ihaleı.i ı.ı.8.939 da 
dıtıııd," (bere açık ekıiltmeye konulmuş ise de, talip zuhur etme· 
'~ıııı 11 :o dolayı mezkur tesisat iti arttırma eksiltme ve ihale kanu· 
'tib,ttn .•ncı maddesioin tlo !1 fıkraaı mucibince 14.8.939 tarihinden 
llıGddetı,vıliyet daimi encümeninde ibaleıi yapılmak üzere bir ay 
. 1(, . pazarlığa konulmuştur. 
I~, 87 tf bedeti 6104 lira 85 kuruştan ibaret olan bu iş için 457 
'.'~•ı v Uruşluk teminat mektubu veya makbuzu, ticaret odası ve· 
b~le b e Nafıa müdürlüğünden al.ı. cakları ehliyet veıikalariyle bir
t•lııı,1''. P•zarteıi ve perşembe günleri ıaat 15 de daimi encümene 

trı 
~ aQ . . 
lı,c,tnla .•it ketlf ve şartnameyi her gün Nafıa müdürlüA-iinde gare· 

•rı, 

Çatalca Kazası Malmüdürlüğünden : 

'ıtı;~9-39 tariiıine müsadif sah günü saat 14 de Çatalca 
fı& ku Udtırlüğü o:lasında müteşekkil komisyonda 1364 lira 
lllir-t ruı keşif bedelli Büyükçekmece hükumet konağı ta· 

~açık eksiltmeye konulmuştur. 
f,~i ukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve 
dit, .. hrtnaıneleri proje keşif hulasasiyle buna mütefuri 

'ti. C'frak ınalmüdürlüğü dairesinde parasız verilecektir. 
1 Uvakkat teminat 113 liradır. 

t~ ~t~klilerin en aı bin liralık bu işe benzer iş yapta-
1,~b •ır idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden 
"-•ut . Nafıa müdürlüğünden yazılmış ehliyet ve ticaret 

Yeııkasile gelmeleri ilan olunur. 

-57 ' ff! i 

Muvakkat teminat miktarı 242 liradır. 
Eksiltme 2S.8.939 cuma günü saat lS de Ankara Adliye

sinde toplana~nk Satınalına Komisyonuoda yapılacaktır. 
Fenni ve husu~i ~ :ırtnanıesi keşif evrakı ve yapılacak itin 

krokisi Aekara C. Müddeiumumiliğinde görülebilir ve izahat 
alınabilir. 

Çanakkale Belediyesinden : 

Çanakkale Kasabasının meskun ve gayrimeskun 225 
hektarhk sahasının halihazır haritalarile bunu çevreleyen 
40 hektarla 265 hektara varan sahasının 1/4000 mikyaslı 
münhanili takeometrelik baritasmıo yeniden alımı işi kapa
lı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 4500 liradır. 
Muvakkat teminat 337 lira 50 kuruştur. 
Eksiltme 6.9.939 çarşamba günü saat 15 te Çanakkale 

Belediye binasında Eksiltme Komisyonu tarafından yapı
lacaktır. 

Eksiltmiye iştirak edeceklerin Belediyeler İmar Heye
tinden iştirak vesikası almaları ve bunu teklif mektubla
rına koymalan lazımdır. Şartnameler Çanakkale Belediye
sinden ve Ankara Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğin
den parasız alınabilir. Teklif mektubiarnıın tayin edilen 
günde saat 14 e kadar Çanakkale Belediye Reisliğine ve
rilmesi veyahud posta ile bu saatten evvel gönderilmiı 
bulunması lazımdır. 

Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 

~Uzik Öğretmen Okulu binasile Okul Direktör evının 
tamiratı açık eksiltme usulil~ mii,nakasaya konulmuştur. 

İki keşif muhammen bedeli tutarı IU22 Jira .30 ku
ruştur. 

Eksiltme l .9.9.i9 cuma günü saat 15 de Ankara Mek· 
Çorlu Kor Satınalma Komiıyonundun: 1 M h b Ç tep er u ase eciliği binasında teşekkül edecek komisyon 

~ gün~rluda bir adet t l tipi garaj eksiltmesi 7.9.939 peşem- buzurile yapılacaktır. 
kr,, ü saat 16,30 da kap3lı zarf usulile yapılacaktır. İlk pey Taliplerin % 7,5 teminat akçesini en geç ihale başla
tj~ b~ 42~8 lira 58 kuruştur. Şartnamesini görmek istiyenle- madan bir saat evvel Mektebler Muhasebeciliği veznesine 
9s (ur Kun Çorluda Kor Satınalma Ko. na müracaatla 2 lira yatırmış olmaları lazımdır. 

ru~ mukabilinde alabilirler. Keşif ve şartnameyi görmek istiyecler Müzik Öğretmen 
k~b: •• .. Çorluda bir adet 13 tipi garaj eksiltmesi 6.9.939 çar- Okul.o A Direktörlüğü~~ .müracaat edeb.~lirler.. . . 
~) Pa KUDü saat 16 da kapalı zarf usulile yapılacaktır. İlk 1 llan noter ve dıger masraflar muteahhıde aıddır. 
'( i r~aı 3783 lira 25 kuruştur. Şartnamesini görmek ve al-
t'-u, '~Yc~ler her gün Çorluda Kor Satınalnıa Ko. na müra· Devlet Limaulan İzmir Şubesi Müdürlüğüııden: 

hra 53 kuruı mukabihnde alabilirler. İaciraltında yapılacak bir ah@ab iskele inşaatı vahidi tiat 

~ Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 

~~lltıı~iltıniye konulan iş : ElAzığ Vilayetinde yeni yapılan 
~ltk, 1 Pt1üfettişlık binası önünde ve civarında yapılacak 

a v~ _bordür taıı inşaatıdır. 
~ la~· ışın keıif bedeli 17815 liradır. 
bilitı~Yenler bu iıe aid şartname ve evraktan bir lira mu 

lt~ tk ~ Tunceli Nafıa Müdürlüğünden satın alabilirler. 
"'lidlrl~~llıne 1.9.39 cuma günll saat 15 de Tunceli Nafıa 
~ ~ku~il binasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
'k~,l ;•lt~eye iirebilmek için isteklinin 1336, 13 lira mu
t~•tetnı:~ınat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup 

llıeı 81 lAzımdır. 
'll~ b ed~n en az 8 gün evvel Tunceli vilAyetine müra· 

'- u ışe girebilmek için alınmış ehliyet vesikası. 
••neye aid Ticaret Odası vesikası. 

. ı- '-· M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 
'ıb· ""'8ır.ıteh . ~ ltıee . ırde Askeri bir binanın elde mevcut pla.ular mu-
'-.~İtıaı~:nışletilecektir. Kcşit bedeli 74,426 lira 41 kuruş ilk 
) 'IQtı(i 987 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11.9.939 pazar
~Pılııca~ saat 15 de Ankara M. M. V. Satınlına Komisyonunda 
~el l\oQıitır. Şartname proje ve resimleri 375 kuruoa Ankara
~ h,va 'Y~nda alınabilir. Eksiltmeye girecekler bir hafta ev-
1~ır. llıüste~arlığı 6 eı şubesine müracaatla vesika almaları 

f it Ankarll Adliyesi Satınalma Komisyonundan: 
._,, tı~•ra . . . N 

llıtı y •dlıyesı aAır ceza mahkemesı aalonu Ankara a· 
'1llb:Plllıı olduğu keıfine göre değİ§tireccktir. 

llı11ıtn bedeli 3222 lira 72 kuruıtur. 

esasile v~ kapalı zaıf usulile eksiltmiye konulnıuotur. 
İşbu ioşaatnı muhammen keşif bedeli 16253,52 liradır. 
Şarlnameler, projeler ve eksiltmiye aid diğer evrak lzmir

de D~vlet Limanları lşletnrnsi bwir ;iubesi Müdürlüğünden bi· 
labedd ahnabılir. 

Eksiltme 5.9.9J9 salı günü saat 16 da Dı! vle t Limanları 
İş letmesi İzmir Şubesinde yapılac&ktır. 

İstekliler te klıf evrakı oıeyanıua şiındi)C kadar yspnıı§ ol· 
duklan bu kabil işl ere bunların bedellerine ve hangi banka
larla muamelede bulunduklarına dair vesikalarını koyacaklar-
der. 

. 
Mu vakkal teminat miktıırı 1 ı 19,01 lir.ld ır. 
Teklif nı eklublarını lı vi zarflar kapalı olaıak ihale guııu 

uat 15 e kadar lzuıirde Devlet Limanları işletmesi lzmir Şu· 
besi Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

t>osta ile gönderilen tekliflerin nihayet · ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zariların kanuni şekilde kapatıl· 
mış olması lAzımdır. 

Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı şubemiz 
mes·uliyet kaLul etmez. 

Bu inşaatı idaremiz taliblerden dilediğine vermek veyahud 
münakasayı hukumsüz saymakta tamamen serbesttir. 

• • • 
Okul biouı yarııodaki Feriye ıareyı tamiri. Bak, Kabataş Er

kek Lisui SAK. ilanlarıııa. 
E!!li?' 

Haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Bandırma Belediye Hastanesi Ba§tabipliğinden: 

Bandırma Belediye Hastanesi için 1027 lira 80 kuruş 
muhammen bedeli ile 103 kalem eczayı tıbbiyP- ibaleye konul
muıtur. 

BunA aid şartname ve liıtcsi bedelsiz olarak haataneden 
verilir. · 

İ~bu ihale açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
Açık eksiltme 7.9.939 tarihine tesadüf eden per§emhe gü

nü saat 14 de hastanedeki Komisyonda icra edilecektir. 
İha1eye girecekJer muvakkat teminat olarak 77 lira 93 ku

ruf yatıracak l ardır. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Trabzon Belediye Encümeninden: • 

Trabzon belediye mazbahasının mevcut binası dahilinde 
Gümrük resmi hariç olmak üzere l 8 bin lira muhammen be· 
delli et ve muhtelif mevaddi gıdaiye için soğuk hava mab· 
zenleri tesisatı ile buz istihsaline mahsus tesisat yaptırıla
caktır. 

Bu işe aid olmak üzere, tanzim olunan mukavalename 
projesi, eksiltme şartnamesi, fenoi şartname v~ avan proje 
paras ız olarak belediye fen işleri müdürlüğünden alınabilir. 

İşbu tesisat 2 l gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuş olup, eksiltme 1.9.39 cuma günü saat 
15 de Bele ~iye Encümeninde icra olunacaktır. 

Muvakkat teminat 1350 liradır. 
İbrazı icabeden vesaik eksiltme şartnamesinde gösteril· 

miştir. 

Teklif mektupları 1.9.39 cuma gilnü saat 14 e kadar 
komiıyon riyasetine tevdi edilmiş olacaktır. 

Kayseri Askcrt Satınalma Komisyon odan : 

Gedikli okur pavyonlarının elektrik tesisatına ceryan ver
mek üzere iki dizel motörü monte edılmek suretile kapalı zar· 
fln eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 19,300 lira ilk te· 
minatı 14-17 li ra 50 kuruştur. Eksiltmesi 8.9.939 cuma günü 
saat 16 da Kayseri Askeri Satınalına Komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi İstanbul Ankara Levazım Amirlikleri Satınalma 
ve Ka •seride Askeri Satın alma Komisyonlarından 50 kuruş 
bedeli mukabilinde alınabilir. 

M. M. V. Satıoalma Komiıyonundan: 

(90 akır kablo arka tezkeresi, tOO çevireoek kolu, 800 a
ğır kablo dolabı ve 100 kablo aslu tertibatından) ibaret dört 
kalem muhabere malzemesi kapalı zarfla ekıiltmeye konmuo-
tur. 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 11699 lira olup ilk teminatı 

877 lira 45 kuruştur. Şarlname~i Komisyonda görülür. 
Eksihmesi 7.9.939 perıembe günü saat 11 dedir. 

• *,. 300 beygirlik dizel motörü grubu kapalı zarfla satın 
alınacakur. Muhammen bedeli 17200 lira ilk temiuıtı 1290 
liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 9.10.939 pazarteıi sünil ıaat 
IS de Vekalet Satınalma Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün Ko. da görülebilir. 

• • • 300 beygirlik dizel motörü için bir adet komple ana· 
mili açık eksi ltme suretile salın alınacaktır. Muhammen bedeli 
3173 lfra olup ilk teminat miktarı 288 liradır. 

Açık ek~iltmesi l l.9.939 pazartesi günü saat 11 de Veki
let Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve Eksiltme ve İhale 
Komisyonundan : 

Cinai Miktarı M. fiyatı Eksiltmenin lık te. Şekli 
kalem lira krş . T. G. S. lira krı. 

Elektrik labora- 59 2416 05 6.9.39 çar· 106 20 Açık 
tuvarı malzemesi şamba 14 

Ankara Bölie Sanat Okulu elektrik llboratuvarı için 
alınacak 59 kalem muhtelif malzeme şartnameleri dairesin
de eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebe· 
ciliği binasında toplanan komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmenin şekli, gün ve saati, muhammen fiyatı, mu
vakkat garanti miktarı yukarıda göıterilmiştir. 

istekliler Ticaret odasının ~gag yılı belguini ibraza 
mecburdurlar. 



23 Ağastos 1939 

inşaat, Tamirat, Nafia işlerl, Malzeme Harita 

Meteoroloji binası inş. 
Ödemi ş·Bozdağ yolunun kaldırım yapısı 

(temd.) 
Okul binası yanındaki Feriye sarayı tami· 

ratı 

Çay Nahiye Mrk. inş. edilmekte olan mek· 
lep binası beton arme döşemesi 

Dıvar tamiri sıva ve bndana 
Çumra istasyon.ında ambt r ve idare bi· 

nası inş. 

Aç. ekı. 

Aç. ekı. 

" 
Paı:. 

Kapalı JI, 

• 
" 

" 
n 

7871 53 
9840 9g 

1615 68 

1500 -

445 79 
66030 58 

54159 60 

33666 30 

32152 85 

Armağan istasyonunda ambar ve idare bi
nası inş. (şart. 2 gurup için 6 L.) 

Uzunköprü-Kuleli Burgaz. yolunun ara
ıında yol inş. (şart. 175 krş.) 

Pirahmet-Erziccan yolunun arasında 4 be· 
tonarme köprü ve - bir menfez inş 

(şart. 175 krş.) 

İdare binuı ikmali inş. Aç eks. 6227 31 
Eskişehir tayyare fabrikasının genişlettiril- Kapah z. 74426 41 

mesi (şart. 375 krş.) 

112 50 

33 37 
4551 53 

3957 98 

2524 97 

2411 46 

467 05 
4987 -

Mlnakaııa Gazetetl 

9aziantep NP fıa Müd. 31-8-39 16 -
lzmir Vil. 24-8-39 J1 -

Kabataş Erkek Liıesi SAK. 8-9-39 15 -

Çay Nahiyesi 15-8-39 itib. 20 gün 

İst. C. Muddeiumumiliği 25-8-39 15 -
Toprak Mahıulleri Ofisi Ank. 30-8-39 15 -

n n 30-8-39 15 -

Edirne Nafıa Müd. 6-9-39 15 -

Gümüşhane Vil. 7-9-39 14-

Sivas Uzunyayla Aygır Deı>osu Müd. 4-9-39 15 -
M. M. V. SAK. 11-9-39 15 -

ilaçlar, Kllnik ve ispençiyari aUlıt, Hastane Lvz. 

Ecıayı tıbbiye: 103 kalem Açık elu, 1027 80 77 93 Bandırma Belediye Hast. Baştab. 7.9.39 14 -

~ektrlk-Hava azı-Kalorifer _lesl~at ve malzemeslJ 

Elektrik laboraluvarı malzemesi: 59 kalem Aç ekı. 2416 05 
483 -

12765 -
Muhtelif cins ampul ltemd.) 
Dizel motör ve alternatör ile teferruatı, Kapalı z. 

tevzi cereyan tabloları, irtibat ve san-
tral çıkış kablol rı, çıplak bakır teller, 
izolatörler v.s. leferruallan ile mon· 
tajları gibi elektrik tesisatı (şart. 2 L.) 

Genel kurmay mutfağına konulacak et Paz. 
makinesi için elektrik le isatı 

Mensucat, Elblsa, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yatak kıhfJığı bez: 2000 m. Paz. 800 -
Kılıflık bez: 42.000 m. Kapalı z 16800 -

Mobilya bUro ev efyası, Mu,amba -Hah v.s. 

Okul aırası: 400 ad. (temd.) 
Dökme ayaklı bahçe kanapesi: 25 ad. 
Koltuk sandalya ve minder 
Dosya dolabı masa ve sıra 

Heyet mua1ı ve gardirop 
Kürsü ve banko 

Paz. 

n 

" 
n 

n 

2600 -
150 -
566 50 

2900 -
9~0 -

3090 -
Karyola: 25 çift ,, çifti 24 50 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 
----------------------------
Benıin: l 5lJOO litre 

MUteferr k 

Çivi, saç, tel kurşun ve demir boru v.s. 
hırdavat malzemesi: 30 kalem 

Bükülür bakır boru muhtelif ebatta: 200 
m.-galvanize gaz borusu: 500 k. adi 
kurşun boru: 200 k. 

2 uyılı açık deniz motörünün makina 
tamirata 

Çamaşır yıkama makinesi 
63 aayıla motörün iki bronz ş ftaki iıçilik 

ve aterling tüyübü tamiri 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Toz eker: 11,5 t. 
Arpa veya yulaf: 125 t. 
Saman: 19,8 t. •arpa: 14180 k. 
Sadeya&": 7 t. 

n 3550 k. 
• 3,8 t. 

K. ot: 250 t. (temd.) 
Arpa ve yulaf: 422250 k. 
Un: 270 t. (temd.) 
Pirinç: 16 t. 
Yulaf: 80 t. 

n 91 t. 
n 91 t. 

K. ot: 25 t. 
Yulaf: 1280 t. 
.Sı~ır eti: 9ll t . (temd.) 

B Uzayedeler 

Ateş tuğlası: 467 ad. • taş, ağac kiltilğü 
NişP.ntaş kız orta okulu binası ankazı 
Kanape, koltuk, sandalya, soba ve mangal 
Bina an kaı:.ı 
Çam tomrutu 528,468 m 3 

Aç. eks. 

Aç. ekı. 

Aç. eks. 

Paz. 

Aç. eks. 
Paı. 

Aç. eks. 

n 

n 
Kapalı z. 
Aç. eks. 

litreıi O 17,70 

1737 86 

1510 -

260 -

4700 -
1€0 -

k. o 26,50 
4750 -

6300 -
3195 -
3420 -n 

Paz. 
Kapalı 

Paz. 

J 1250 -
ı;. 19001 ı5 

" 

Aç. elu. 

31050 -
k. o 24 
4000 -
4550 -
4550 -

65280 -
Kapalı •· 20700 -

Aç. art. 

n 

n 

n 

" 

131 85 
3000 -

Vekaleten girecekler vekaletnameleriııi şirket namına 
hareket edecekler 2490 numaralı kanunda yazılı vesaiki gös• 
tereceklerdir. 

59 kalem malzemenin cinsi, her birinin miktarı ve ev· 
safı mektepte mevcut şartnamesinde tamamiyle vardır. İs
t !kliler mektebe müracaatla şartname alabilirler. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levaz'm Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

10,000 çift Tire çorap eksiltmesine talip çık~adığından 
tekr r eksiltmesi 28.8.939 pazartesi gilnü saat 14,30 da 
Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyo· 

106 20 İst. Bölge Sanat Okulu SAK. 
Afyou Belediyesi 

957 38 Muğlanın Urla Kasabası Belediyesi 

120 -
1260 -

42 49 
217 50 
70 50 

231 75 
46 -

199 13 

130 34 

113 25 

20 -

353 -
12 -

229 -
356 25 

473 -
240 -
2)7 -
844-

1425 09 
2328 -
288-
300 -
342 -
3t2 -

4514 -
1552 50 

Ankara Lvz. SAK. 

Tophane Lvz. SAK. 

" w 

Aydın Vil. 
Konya Memleket Hastanesi 
İst. C. Müddeiumumiliği 

n n 

" " ,, n 
MM.V. SAK. 

Ticaret Vekaleti 

lst.Elektr. Tram ve Tünel İtlet.U. Mild. 

D. D. Y. Haydarpaıa 

Gümr. Mub. Gen. Kom. İst. SAK. 

M. M. V. SAK. 
Gümr. Mub. Gen. Kom. lst. SAK. 

Yüksek Mühendiı Mektebi 
Afyon Kor SAK. 
Gaziantep Belediyesi 

.. Aık. SAK. 

" ,, . .. 
n n 

lıparta Tümen SAK. 

" " " Çanak. Mat. Mvk. SAK. 
Vize Tümen SAK. 

D n n 

n n " 
Ank. Valilifi 
İst. Komut. SAK. Fındıklı 
Manisa Tümen SAK. 

fst. Defterdarlı~ı . ,, 
Afyon Liseıi Direk 

n n 

SAK. 

13 65 Devlet._ Orman ftletmeai KarabQ• 
Revir Amirli~i 

6-9-39 14 -
25-8-39 14 -
2l-9-39 15 -

2~-8-39 IO -

29-8-39 14 30 
11-9-39 14 30 

31-8-39 
24-8-39 15 -
25-8-39 10 -
25-8-39 il -
25-8-39 11 30 
25-8-39 14 -
28-8-39 16 -

7-9-39 14 -

8-9-39 15 -

7.9.39 10 30 

26·8-39 10 -

11-10-39 15 -
25-8-39 14 -

4-9-39 15 15 
6-9-39 14 -

28·8-39 15 -
16·9-39 a kadar 
26-8-39 10 -
26·8-39 10 -
9-9-39 a kadar 
8-9-39 15 30 

13-9-39 16 -
14-9-39 10 -
6 9.39 15 -
6-9-39 15 30 
ft-9-39 16 -
7-9-39 14 -

J 1-9-39 15 -
8 9-39 il -

4-9-39 
7-9-39 14 -

29-8 39 10 -
25-8-39 11 -
2-9-.ı9 11 -

nunda yap"ılacaktır. Tahmin bedeli 2500 lira ilk teminatı 
187 lira 50 kuruıtur. 

Ankara Nümune Hastanesi Baıtabipliğinden : . 

Cinsi ve Muham. fiyatı Muvak. teminat İhale tarihi 
miktarı Lira Lira 

Amerikan bezi 
5.UOO metre 1150 86.25 25.8.939 ıaat 15 

Hastanemizin 939 malı yılı ihtiyacı olan S.000 metı e 
Amerikan bezinin ihale günü olan 16.8.939 tarihinde talip 
zuhur etmediğinden, 25,8,939 cumartesi günü İhalesi ya
pılmak üzere on gün uzatılmııtır. 

Taliplerin mezkur günde hastanemizde müteıekkil ko· 
misyona müracaatları. ı 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyoound•0• 

2000 metre yatak kılıtlığt bez alınacaktır. Pazarlık1' 
siltmesi 29.8 939 salı güoü saat 14 30 da Tophanede ft.cP 
Satınalma Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 800 lira kati teminatı 120 liradır. 
. ~ 
• • • 42 bin metre kılıflık bez alınacaktır. Kapalı dı 

eksiltmt!si 11.9.939 pazartesi günü saat 14.30 da Toph~oe6, 
midik Satıııalma Ko. da }apılacal.tır. Tahmiu bedelı 1 
lira ilk teminatı 1260 liradır. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Hal,0 

Ankara 3 üncü Ortaokul Direktörlüğünden : 

Okulumuz ihtiyacı için 100 adet talebe ııraıı a~1~ 
siltme ile yaptırılacaktır. 

Eksiltme 5.9.39 cumartesi günü saat 10 da Me1't' 
muhasebeciliğinde toplanacak •atın alma komisY00 

yapılacaktlr. I~ 
Beher adedi için tahmin edilen bedel 15 liradır· 1 

minat 1 l :l lira 50 kuruştur. 
İlk teminat komisyondan bir saat evvel mektepl•f 

hasebeciliği veznesine yatırılarak makbuzunun koosiS 
verilmesi. 

Şartname her okul direktörlüğünde görülebilir. 

Mili Müdafaa Vek~leti Satınalma KomiıyoDundaıı: r 
25 çift karyola paz rhk suretiyle aatın alınacaktır. B•b'; 

karyolanın muba mm~n bedeli 24 lira 50 kuruş olup ılk tı 
miktan 46 lir.ıdır. 

Pazarlıtı 2 .8.3~ günü ıaat 16 da vekalet 1&lıDalm• 
ounda yapılacakur. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. ~ 

İ:,taabul Limanı Sıshil Sıhhiye Merkezi Satınalı:JJ9 

Komisyonundan: 

Merkezimiı ve mülhakatile Çanakkale merkezi alll~ 
rıaıı teslım edilmek şartile 500 ton krible maden töı:r.ilrl 
ton yerli ı:öınıkok kömürü kapalı zart uaulile saun alı118', 

Tahmin bedeli kriblt: maden kömürünün beher 10~ 
lira 67 kuruş ve sömikok kömürünün 23 liradan tut4f1 

liradır. 

Kömürün ıartnaınesi merkeıiıniz levazımından parıl 
lınır. 

Ebiltme 5.9.939 salı güaü saat 15 te Galatada ({arf 
fopaşa soka~ıuda mezkur merkez Satınalma Kowi~yonuP ' 
pılacaktı~. . r~ 

Eksıltıne kapalı zarf uıulile yapılacıığmdan istekhle , 
siltme ba~lamadan bir saat evvel teklıf n.ıektublarını .,.e 

t 
oatlarıoı yatırıp makbuz ulınıilar1 ş~ırttır. Aksi takdird6 
meye giremeıler. ı 

Krible ve r)Öuıikok köınürlerinio teminat parası 60 
88 kuru~tur. 

Eksiltmeye gireceklerin kömür tüccarı oldukJarıll• 
Ticaret Odasının 939 senesine aid vesikasını ibraz et 
§!lrltır. 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuısd' 
Diyarbakır askeri mevki hastanesile fırınlarınıJI ;bl 

içiu 1,6 l O bin kilo kuru o dun kapalı zarfta satın al~~ 
tır. Eksiltmesi 7.9.39 perşembe günü saat l ı de pır 
kırda Kor Levazım amirliği ıatıualma komiıyonuııd' 
lacaktır. l~ 

Muhammen bedeli 20, 125 lira ilk teminatı 1509 
kuruştur. 

Müteferrik 

Ankara Bclediyeıinden : t 

Şehir bahçeleri için alınacak olan 13.980 lira kıymeti ~ 
mendi ağaç ve muhtelif cins fidanlar 45 gün müddetle J<ıı.P 
uıulile eksiltmiye konulmuştur. 

İhaleıi 10. I0.939 salı günü uat il de Belediye EncO"' 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1048,50 liradır. ,ı 

Şartname ve listesini göı mek iatiyenlerin hcra-ün Encii~ d 
lemine müracaat eylemeleri ve isteklilerin de ihale giJl1 

lO. l0.939 salı günü ıaat ona kadar teklif mektublaranı 

vermeleri ilan olunur. 

• • • Fen itleri için 15 ton Yunus marka çimento 
nacaktır. 

Muhammen bedeli 415,50 liradır. Teıninati 31
1
13 lir•dıt~ 

Şartnamesini görnıek istiyenlerin her giln encümen kıı.le 
iateklilerin de 25.8 939 cııma günQ ıaat on buçukta beledi!' 
menine müracaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıiı fstanbul ı,e<' 
Amirliği Satınalma Komiıyonundan : . ~ 

39 sayılı motöre alınacak 1 O kalem malzemeoıO 
perıembe günü saat 16 da pazarlığı yapılacaktır .. 

Tasınlanmış tutarı 177 lira ilk teminatı da 14 IJ'' 
Malzeme listesi komisyondan alınabilir. 
isteklilerin kanuni vesika ve ilk teminat 11?-k 

rile Galata rıhtım caddeıi Veli Alemdar han ikinC:1 

komiıyona gelmeleri. 



~luatoı 1939 Münakan Gazetesi 

• 26.8.aQ * 2 sayılı açık deniz metörllniln makine tamiratını 
l' cumartesi güail saat 10 da pazarlığı yapılacaktır. 

- , 
Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe 24.8.939 dır Ş aıınlanmış tutarı 260 Jira ve ilk teminatı da 20 lira· 
· l •rtnanıesi komisyondadır görülebilir. 

tile ~teklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzla
k0111. alata rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki 

1'Yona gelmeleri. 

Pres tezilhı, ıaç kırma mal ineli (M. M. V.) No l 110 
Tekne motörü (lnhis U. Müd.) No 1129 
Odun (Ankara Lv:r.) No 113\) 
K. soRan ,, ,, No 1130 
Defterdnrlık binası lftmiri (İst. Defterdarlığı) No 1133 

Ye§iJköy Tobuın Islah İstasyonu Satınalma ve S ..ı tnıa 
Komisyonundan : 

tane ~e§~l~öy Tohum Ielah lııasyonu için ıı çık eksiltme ile bir 
1' kı~ı~ik komple kamyonet satın alıoacaktır. 

as k abmın bedelı 2550 lira olup muvakkat teminatı 19 ı lira 
uruotur. 

ls t ~ıiltme 6.9.939 tarihine tesadüf eden çar:amba ı?Ünü saat 
halt~e ~~o~lu lsLiklAl caddtsi 349 numaralı binada Li~eler Mu· 
illa ır cılığinrle toplanacak olan Tohum Islah t~tasyoou S . tınal-

"-O • B rn.ı yonu tarrfından yapılacakıır. 
•ede bu 1§:. aid şartname Liseler Muhasabecilığinde ve Müesse

l er gun görülebilir. 
bırJil steklilerin Ticaret OJası vesikası ve teminat akçelerile 

te muayyen gün ve saatte Komisyona nıüracaatleri. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma 
Komisyon undan : 

oı,11 ~ücssue çiçf.k aşısı şul.ıesine muhammen bedeli 5600 lira 
oı,11 60 daı a, Serum ~ubesinde 5000 lira muhammen bl deJi 
tııll'ı 20 adet beygir ayrı ayrı kapalı ıarf usulile 9.9.939 tarih 

•rıesi günü saet 12 de eksiltmiye k.onnıuştor. 
ı•rtnameter Müessesf': Başkatibliğinden tedarik edilebilir. 
T •n~ların ilk teminaıı 420 ve beygi

0

rlerin ise 375 liradır. 
Joıı R. e.kl~f .mektubları muayyen günde saat 11 e kadar Konıis
"ıüh·· eıslığıne \'eriln iş olrrahdır. M~ktuL1ar mühür mumi~e 

Utlij olacaktır. 
''trı ~.n'•kkat teminatın Maliye Vekaleti Merkez Muhasibliği 
llıür esıoe yatırılması için taliblerin bir gün evvel Bışk4ıiplığe 

•caatle birer irsaliye almaları lazımdır. 

[) 
e•Iet Dcmiq o il arı ve Limanları işletme U. ldareainden : 

~ a.~uhanımen bedeli 675 hra olan 50 adet hasta sedyesi 
dabH· 39 P~zartesi günü ıaat 11,45 de Haydarpa§ada gar binası 
llırı ındekı Komisyon tarafından açık eksiltme usulü ile satın 

acaktır. 

lellıi Bu ioe giı mek isteyrnlerin 50 lira 63 kuruşluk muvakbat 
taltitıat ve kanunun tayin ettiği veıaikle birlikte c ksiltme günü 
ıa,llı ~e kadar Komi8yone miiracaat1en lazımdır. Bu işe ait şart · 

e er Komisyondan parası z olarak dağıtılmaktadır. 

İzmir Telefon Müdürlüğünden : 

~tu~dare ihtiyacı için satın alınacak Manesman tipinde çelik 
~ 76 aded direk açık eksiltmiye çıkarılmıştır. 

9o ( ubammen bedeli ô8l2 lirıl, muvakkat teminatı 285 lira 
IS teutuı ~lup eksiltmesi 9.10.939 tarihli pazartesi günü saat 
lll, ~ zrnır Telefon Müdürlüğü binasında müteoekkil Satınal-

"O . 1 rnısyonunda yapılacaktır. 
bıı ~e •t~_kliler, muvakkat teminat makbu:rn veya banka mektıı
ltı&r, dığer kanuni vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona 

caaı edeceklerdir. 

~tiıı~•rtnamder hergün lımir ve İstanbul Telefon Müdüdük
e Parasız verilecektir. 

Aydın Belediye Reisliğinden : 

Kartel - Yakacık yolu asfalt tamiratı (fst. Beled.) No 1137 
Ertnköy • İç~renköy • Boatancı • Kazasker cami yolu tamiri (İst. 

Beled.) No l 137 
iıkarta bıç .ığı, Ekıclsiyor (lobis U. Müd.) No 1139 
Muhtelif erzak (Erenköy Kız Liıeai Dir.) No 1140 
Garaj İeıf. (Çorlu Kor) No 114~ 
• Hane ankazı büfe ve maaa (lst. Defterdar.) No 1142 
Saman (lst. Komut.) No J 142 
Şose tamiri (Seyhan Vil.) No 1142 
Sigorta müzaplar (İıt. Elek. Tram ve Tünel İşldm.) No 1142 
Epidioıkop ve bazol metebolizma aleti (İıt. Üaivuaitui SAK) 

No 11-43 
Okul bina11 inş. (Sivas Nafıa Müd.) No J 145 
Bııenıtin, sabun ve yulaf (lst. Beled.) No l 144 
Ki.hı ve pamuk çorap (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1144 
Palto ve elbiH (Topk•pl Sarayı Müzesi SAK) 1144 
Terlik tTophınc Lvz) No 1144 
Çubuklu gaz depolarında yap. tamirat ile Kadıköy tahakkuk şu-

bui için banko tertibata inş. lİıt. Beled.) No 1144 
Sığır eli (Harta Gen. Direk.) No 1144 
Saman (Ankara Lvz.) No 1144 
Sömikok (Maliye Vekaleti) No l t4ı 
Karoseri yap. (iıt. Komut.) No 1144 
Tencere ve süıa-eç (Tophane Lvz.) No 1144 
Parke taşı tİıt. Beled.) No 1144 
Kriple kömürü (Adana Kı.z Li1tıi) No 1144 
• Ahşap ev ankaıtı (Ank. Beled.) No 1149 
Soba (Maniıa Valiliği) No 1149 
Şoıe int (Maniaa Yit.) No 1149 
ıtc Kayın ağacı (Bolu Orman Müd.) No l 150 
Mubtdıf erzak (Bolu Maarif Müd.) No 1150 
Hükumet konağı ioş. (Kayseri Nafıa Müd.) 1150 
Mobilye (Mutia Vıl.) No 1152 
Elbiae ve manto (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1152 

(D.,vamı 4 üncü sayfada) 

Kabataş Erkek Lisesi Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Okul bina11 yanındaki Feriye sarayının 1615 lira 68 kuruş ke
şif bedelli tamiratı açık ekıiltmeye konmuıtur. Eluiltme 8 eylul 
939 cuma günü saat 15 de Beyoğlu İsliklal Caddesi İıtanbul Liseler 
Muhasebeciliğinde toplanan Komiıyonda yapılacaktır. Mukavelena
me, bayındırlık işleri genel,_ busuai, fenni f&rtnamesi, keşifname 
okul idaresinde görülebılir. lık teminatı i22 liradır. Jsteklılerin en 
az lOUU liralık buna benzer iş yapmış olduklarına dair eksiltmeden 
sekiz gün evvel İıtanbul Vilayetinden alacakları taadikli ehliyet ve
ıikasile ilk teminat makbuzu ve 939 yılına ait Ticaret Od1taı belge-
aile birlikle müracaatları. \6569) 1-4 

İstanbul Belediyesi 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
1- Muhammen bedeli "1737,86,, lira tutsn 30 kalem çivi, aaç, 

tel, kurşun ve demir boru ve saire hırdavat malıomeıi açık ekıılt
me uıulile aatın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminat "130,34,, liradır. 
3- Eksiltme 8.9.939 cuma günü saat 15 de Metro ban bina· 

sıoıo beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme Komis
yonunda yapılacaklar. 

4- Bu işe aid şartnameler idarenin Levazım Müdürlüğündeu 
parasız tedarik edilebilir. 

~ ~~ ıtıilimetrelik 250 adet su saatile keza 15 milimetrelik 
~Qllı:tı et kolye ve teferrüatları kapalı zarf usulıle eksiltmiyc 

uoıur 

t'dır~aatı • ."rin muhammen bedeli 4125 ve kol}elerin 2100 li-

5- İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 
ilan edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. 1.6592) 

l57 l~aatlcıin ruuvakkat teminatı 309 lira 38 Luruı kolyelerin 
l ta 50 kuruştur, 

n ledi~te~Jiler fenrıi ve eksiltme şartrıamflerini para iZ Aydın 
ı:e~ın.den alabilirler. 

~lediya ~sı 28 eylfil 939 perşembe günü saat 16.30 da Aydııı 
Eke~ı Dainıi Encümeninde yapılacaktır. 

~~lif ın 8~lmeye i§tİrak edecekleriu muva~kat tenıinatlaıını havi 
'diye ~· lulılarını ihale ıaatindcn bir saat evveJine kadar Be
'i~l:tıe)e 'Yasetine vermelui lazımdır. Postada vuku bulacak ge· 

r nazarı dik kate alınmaz. 

ç,11•kk l ç. a e Mat. Mvk. Satınalma Komisyonundan : 

lststanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Jdare Bendiye ihtiyacı için 8000 kilo sicim, kapalı zarf usulile 

ekıiltmeye konulmuştur, Eksıltme 28.8.939 pazartesi saat on beıt• 
B. Postahane bioa11 birinci katta P. T. T. Müdiirlüiünde toplana· 
cak Alım Satım Komisyonunda yapılacaı.-tır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 85 kuruş hepsinin 6800 
lira muvakkat teminat 510 liradır. 

iıteklilerin olbapdaki şartnamesile mühürlü numunesini iÖr
mek üzere çalıtma günlerinde me.ıkür Müdürlük İdari kalem leva· 
zım kısmına ek&iltme saatinden bir saat evveline kadar kanunun 
tarifine göre hazırlanmıı mektuplarını aıuvakkat teminat makbuzu 
939 senesine aid Ticaret Oda11 vesikasını da muhtevi olarak No. hı 
makbuz. mukabilinde tevdi için Koaıiayon Başkanlığına müra· 
caatları. (6137) 4- 4 

3 
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l ı hı i ı f. 1fl il"' il' I M t 1mı1 ii !ltaıJ: i ıJl1j 
1 - Çoğul tuzlasında dört teraküm havuzu inıaat 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
11 - Eksiltme ve ihale I.IX.939 tarihinde saat 16 da 

A ıkarada bankalar caddesinde kain inhisarlar idaresi bina
s •uda ve Başmüdür odasında toplanacak komisyonda yapı· 
ıacaktar. 

ili - Muhammen bedel (42789) lira 70 kuruş, muTak• 
kat teminat (3209) lira 23 kuruştur. 

iV - isteklilerin diplomalı yüksek mühendis veya 
yüksek mimar olmaları olmadıkları takdirde ayni evsafı 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak 
iı ba7ında bulunduracaklaraoı noterlikten musaddak bir 
teahhüt kAğıdı ile ilk evvel temin etmeleri ve en az otuz bin 
liralık inşnat işlerini muvaffakiyetle yapmış olduklarına 

dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
V - Yul(arda yazılı vesaik asıllarile birer suretlerini 

ihale gününden sekiz gün evveline kadar Başmüdürlüğü
müze veyahut İstanbulda İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Tuz Fen Şubesine bizzat veya bilvasıta tevdi etmek sure
tile ayrıca fenni bir ehliyet vesikası almaları icabeder. 

VI - Bu işe ait keşif, proje, fenni ve idari şartna· 
meleri İstanbulda Kabataşda İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Levazım Müdürlüğünde ve Ankarada İnhisarlar Başmüdür
lüğü Tuz Fen Şubesinde bulunmakta ve isleklilere 214 
kuruş bedel mukabilinde verilmektedir. 

VII - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı daire
sinde tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını te
minat mektup veya makbuzu i le referans ve diğer vesika
laranı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada olan gecikme· 
ler kabul edilmez. (6384) 4-4 

• • • 
1- Şartname ve numunesi mucibince IO.VIl.939 tari· 

hinde ihale olunamayan 22 X 25 ebadında l 1 milyon rakı 
mantarı pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher bini sif 350 kuruı he· 
ıabile 59.500 lira muvakkat teminatı 4462,5 liradır. 

UI - Pazarlık 28.Vlll.9.19 pazartesi günü saat 15 te 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve numuneler her gün Levazım şube
si veznesinden ve İzmir Ankara başmüdürlüklerinden 297,5 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte % 7,5 güvenme parasile birlikte mezkür Komisyona 
gelmeleri. (6152) 3-4 

' .. 
O/o 7 5 / O t 

Cinsi 
Muhammen 

Miktarı bedeli 
Lira 

teminatı 

Lira kr. 
Ekıiltme şekli 

ıaati 

--- ----- -----
Kalın kınnap 6000 kg. 4320 
KAat düzelt· 1 adet 500 

me makinesi 

3ı4 - açık ekai1tme 14 
37 50 pazarlık 15 

Püskürme cihazı l adet 700 52 50 
" 16 

1 - Kalın kınnap nümunesi diğer 2 kalem eşyada 

şartnameleri mucibince hizalarında gösterilen usullerle sa· 
tan alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek· 
siltme şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 25.VIll.939 cuma günü Kabataıta Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız 
alınabileceği gibi kınnap nümunesi de görülebilir. 

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

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Başkanlığından ; 

Miktan 
Kilo 

Muhammen fl. fık teminata 
Kuruş Lira 

20000 6 Kavun ,,Kırkataç• 
15000 5 Karpuz ,,Alacalı• 
6500 21 353 Üıüm nÇa.uı" 
3000 13 Üzüm ,, Y apıoeak" ın,.. 11'kk~1 ·· hk k' b" l"kl · · ·b · · · k " """"'Q e musta em mev ı •r. erının ı tıyac• ıçın z·ıraat Ve alet· d . 

~~tır, ı olan 3 motopomp açık eksiltme uıulile satın alına- 1 n en . 1 
~'. J.t,:•lesi 9.9.39 cumartesi günü saat 11 de Çanakka· Vekalet ihtiyacı için Vekalet binasında teslim şartile 10 adet 

Galataaaray Liıesinin mayıs 1940 sonulla kadar ihtlyaçJarı olan 
miktar ve tahmin fiyatı le ilk teminatı yukarıda yazılı kavun, kı.r
puz ve Oz.üml~r in 28 ağustoı 1939 puıırteai günü ıaat 14,30 da 
Beyoğlu istiklal caddui 349 numarada Liseler Mubaıabecilitinde 
topla~acak Komisyondo açık eksiltmeıi yapılacaktır. 

~ ~hltrj · .Mvk. satınalma komisyonunda yapılacaktır. İs- 1 4 göz.lü çelik dolap açık eksiltroe ıuretile satın alınacakhr. 
) ' 326 ~ ıhale kanununun 2, 3 cü maddelerindeki vesaik Eksiltme 4.9.939 tarihine ınüsadif pazartesi ıünü saat 15 cie ''•it lte 25 kuruş muvakkat teminat akçalarile yukarıda Vekalet Satınalına Komiıyonunda yapılacaldır. 

ıtl11 Ve 
8 

tt Ç kk l d K · _ tl 1 10 adet çelik dolabın bir taneainin aıubammen bedeli 120 lira 
'la e ana a e e omısyona muracaa arı. Umu h b d 1. 1200 ı· ad r 

1 
m mu ammen e e ı ır ı . 

l',, ~ lc-ı • • • Muvakkat teminat teminat 90 liradır. 
"''°')' ,,erıı burdant malzemeai alınacaktır . Bak, lıt. Elektrik Çelik dolaplara ait şartname Vekalet Levazım MildürlüA-ünden 

' 1'G11el ltletmelerl U. Müd. ilialarıoa. pa~asız olarak verilir. (3759) (6253) 2-4 ı 

I.tekliler yeni yıl Ticaret Odası veailuııı ve llk teminat mak
buz ve ticarethane namına hareket edenlerin Noterlikten tasdikli 
nklletnamelerile birlikte belli gün ve ıaatte Komisyona ıelmeleri. 

Şartnameyi görmek ve Liseler Mubasebeciliti veznesine yatı• 
racakları teminat tezkeresini almak içln Galataaaray LiHsloc mO• 
raoaatları. (5991) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
t 

Mode Prix 

d 'adjudicat. ••lİmatif 
Objet dı. l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais • 

Caution. 

provi•oire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier deı Cbara-u 
Jours He uru 

Conetruutlon• - R6paratlon• - lrav. PubUce-Mat6rlel de Conatructlon-C:ırtographlo 

Conıt. bit. mHeorologie 
,, pave • route Ô.:femiş·B'.>zdağ (aj) 

Publique 

R~p. palni• Fer;ye pres la bit. ecole Publique 
Conıt. hangar et bat. Adm. ala Str ti on Çumra Pli oach 

n ,, ,, ,, ,. ,, ,, d' Armnğan ,, 
(cah eh pr. lu 2 groupea 6 L.) 

Conat. route entre Uzuııköpıü-Kuleliburgaz 
(cab eh 175 P.) " 

Con1t. ı/route Pirabmet Erzincan 4 ponts en ,, 
beton nrm~ et un dalot (c. eh 175 P.) 

Rip mur et trav. enduit et badigeonnage Gre a gre 
Achev. const. bat. Adm. Publique 
AgıandİHement fe1brique aviation E.kişehir Pli cach 

(cah eh 375 P.) 

7871 53 
98-10 98 
1615 68 

66030 58 
54159 60 

33666 30 

32152 85 

445 79 
6227 31 

74426 41 

4551 53 
3957 98 

2524 97 

2-1t1 46 

33 37 
467 05 

4987 -

Dir. Trav. Pub. Guiantep 
Vil. lzmir 
Gom. Acb. Lycee Garçonı Kabataş 
Office Cerealu Ank 

n ,, 

Dir. Trav. Pub. Edirne 

Vil. Gümüşhane 

31-8-39 16 -
2-1-8-39 lt -
8-9-39 

30-8-39 15 -
30-8-39 15 -

6-9-39 15 -

7.9 39 14 -

Procureur Gen. R. Ist. 25-8-39 15 -
Dir. Dep. Taur. Uzunyayla de Sivaı 4-9-39 15 -
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 11-9-39 15 -

fltaoduUe Chhnlgueg l Ph rmaceutlq~oa-ln trum _!!.!,!_S nlt•lrea-Fournlture !!!:!.r Hoplhlux_ 

Produitı pbarmaceut: 103 lotı Publique . 1027 80 77 93 Med. en Cbef Hôp. Mun. Bandırma 7-9-39 14 -

E16ctrlcll6·0az.chautfag C ntral (tnstall•tlon el Materlel) 

Mat~ri~l electr. de laborataire: 59 lota Publique 2416 05 
483 -

12765 -

106 20 C'om. Ach. Ecole Metien lst. 6-9-39 14 -
Ampoules de diff. sorteı (aj) Municip. Afyon 
la.tali. electr. avec moteur Dinel et alt er- Fıi cach. 

oateur et ,ı;ıcceH., tcblcaux de diatrib. 
957 38 ,, Urla de Mu~la 

25-8-39 14 -
25-9-39 15 -

de couranta. clblea jooctioo et EOrties 
de la centrale, isolateurs, fili en cuiv· 
re nuı ete. y compriı montage (c. eh 2 L.) 

lnıtall. electr. ala cuiaine de l'Etat Major Gen. Gre a gre 

Hablllement - Chau•eures - Tla•u• - Culr• 

Toile pr. houHe de lit: 2000 m Gre a gre 800 - 120 -
• ,, ,, : 42000 m. Pli cach 16800 - 1260 -

Ameubtoment pour Hablt tlon et 
• - 4 ...----.. 

Bureaux - T•~!,!5~•rle ete. 

Bancı de clun: 400 p. (aj) 
Fauteuil,, chai•~• et matelaa 
Armoire1 pr. douiers, tables et banca 
Table gr. pr. deliberııtions et garde·robeı 
Chairea et bancs 

Gre a ıre 

" ,, 
,, 

2600 -
566 50 

2900 -
940 -

3090 -
Lit.: 25 doubles n la paire 24 50 

Combu lbla - Cnrburant - Hu ile• 

Pli C!lch 8025 -Charbon cribl~: 500 t.-semi·coke: 30 t. 
Huile pr. mo.chine: 10 t. 
Mazout: 400 t. (aj) 
Benzine: 15000 litr cı 

Publique ~600 -
Gre a gre 29000 -
Publique le Ut. O 17,70 

Dl ver 

Cbuı, tôle, fil de fer, tuyaux en plomb et PuhHque 
en fer et nutru articleı de quiacaille-
rie: 30 lota 

Mat~riel pr. le moteur No 39; 10 lots Gr6 a gr~ 
Aıphalte: 25 t. (aj) 
Tuyaux en cuivre pliables et de diff, dim.: Publique 

200 m.-id. a sraz ralvıuıid: 500 k.· id. 
en plomb: 200 k. 

Rep. machine moteur de haute mer No 2 Gre iı gre 
Main d"oeuvre pr. pose deux nouveaux •chaft • 

eo bronze au mot~ur No 63 et r~par. 
douille de •terling 

Machine·lcssiveUI Publique 

Provlalon 

Provi•İonı: 12 lotı Gre i. gre 
Poi•·chiche, viande de mouton, oignonı, ha· Publlque 

ricot• sccs, pain, uvon, p. de terre (aj) 
Haricota ucs, p. de tcrr~, pııio, Hvon, poiı- ,, 

chiche, viaode de mouton (aj) 
Paille: 380,8 t. (aj) 

~ Publique 
A YOine: 530 t. ,, Gre a gre 
Fola: 1260 t. Pli cach 
Paille: 758 • (aj) 
Orge: 425 n .. Gre a rre 

" : 650 " Pli cacb 
Viaade de boeuf: 84 t. (aj) Gr6 a gr6 
Savon: 14 ,. Pli cach 
Rabia 1ec: 9,6 t.-p. de terre: 48 t.·oiroonı: 12 t. Publique 
Oignooı: 5 t.-raisia He: 1 t.-lentillu: 6 t.- Gr6 a ır6 

aavon: 3 t.-polı·chlche: 7,5 t. 
Harlcoll ı cı: 6 t. fromAge blaoc: 2 t.-ma- ,, 

carooiı: 3 t.-vumicellea: 2,5 t. 
Tomatea, auberiİneı, baricot• verh, com- Pı..ıblique 

beaux, courgea, lait, YOJıhourt et vlande 
de mouton 

Beurre: 7 t. Pli cacb 
Feln: 260 t. (aj) Gre a ıro 

1637 86 

177 -
3250 -
15IO -

260 -
160 -

4700 - · 

29150 -

17000 -
26000 -
16800 -
5460 --
5400 -
2380 -

2857 60 

2223 50 

6300 -
11250 -

4'.l 49 
217 50 
70 50 

231 75 
46 -

601 88 
~10 -

199 13 

130 -

14 -
243 75 
113 25 

20 -· 
12 -

353 -

2187 -

1275 -
1950 -
12fö -
409 50 
405 -
178 50 

217 31 

166 73 

473 -
844 -

Com. Ach. lnt. Ank. 

Com. Acb. Int Tophane 

,, . n " 

Vil. Aydın 
Procureur Gen. R. bt. 

,, n ,, 
,, n ,, 
,, 

" ,, 
Com. Ach. Mio. Dif. Nat. Ank. 

24-8-39 10 -

29-8-39 14 30 
l 1-9-39 14 30 

31-8-39 
25 8-39 ıo -
2j·8-39 11 -
25-8-39 il 30 
25-8-39 14 -
28-8-39 16 -

C. A. Offtce Saoit. 
Municip. Samıuo 

Port Littor al lst. 5.9.39 15 -
4.9.39 15 -

,. " 
Mioiıtere Commerce Ank. 

1 mojı a partir du 14-8-39 
7 9.39 14 -

Dir. G. Expl. Elcc. Tram et Tunnel ı.t. 8-9-39 15 -

Com. Ach. Comm. G. Surv. Do•Jan. lst. 2'4-8-39 10 -
Municip. Adana 1-9-39 10 -
Ure Expl. Ch. de fer Etat H. paıa 7•9-39 10 30 

Com. Acb. Comm. G. Surv. Douın. lst. 26-8-39 10 -
,, • 25-8-39 14 -

Com. Acb. Miniıt. Def. Nat. Ank. 11-10-39 15 -

Vil. Edirne 11-9-39 15 -
Med. en Cb. Hôp. Acc oucb. Konya 31-8-39 10-

Dir. Ecole Saie femm ea Konya 31-8-39 10 -

Com. Acb, Div. Mıınis11 25-8-39 10 -
,, ,, Bornova 2-4·8-39 10 -

Com. Acb. Mil. Karakö•e 1-9-39 16 -
,, Div. Vize 28-8-39 10-15 
,, ,, lıparta 7-9-39 15 -
,, lnt. Diyarbakır 28-8-39 10 -
,. Div. hparta 28-8-39 15 -
,, Garcizon Guiantep 26-8-39 10 -
,, Mil. Merıin 28-8-39 11-16 

" " 
28-8-39 10.16 

" n 29-8-39 10-16 

• " 
31-8-39 11-16 

,, Mil. GaziaDtep Juıqu·au. 16-9-S9 

• " " 
9-9-39 

AVIS OFFICIEL' 
De l' Administration Generale des 

de Fer et des Ports de l~Etat Turc 

Le pont mc ıallique de Karaçam d'une valeur estiıJI~ 
de 130.000 Ltqs sera mis ı>n adjudication sous pli ~~~ 
it> M .. rr.rPdi 3 OctobM 1939 a 15 h. 30 au lo~al de ı 
ui~:ration Geaera!e a Arıkara. 

Ceux q •ıi de:;irent y pr-.!ndre part doivent remet~rcı 
Presidence de la Coınmıs iorı le jour de l'adjudic:ıtio~ J05L 
14 h. 30 leurs otfres, une garantie provisoıre de 7.7::ı0 
et les certıfıcaıs ı>xiges par la Joi. 

Les cahiers des .:h!lrgcs sont en vente au 
Pus. aux Caisses d'Ankara et de Haydarpaşa. 

(6355) 

( 3 ncü sayfadan dvam) 

Arsı ulu.al levhalıırı imalı (Samıun Vil.) No t 151 
Fotin ve iskarpin (Gümrük Muhafaza Gen. Komnt.} No 1153 
Kan•pe (Söke Beled.) No 1153 
Matbu nrak (Kooaeli Vıl) No 1154 
Sömikok (Konya VH) No 1 t54 
Makine yağı (Tophane Lvz.) No 1154 \ 
Vali kona tına •u teai.atı n ta'llirci kul übe•i int• (Yoıı•' "o l 155 
Güvercinlikler için mıılzeme (İıt. Komut.) No 1155 
Bina tamiri (Konya HU1u.i Mub11ebe Müd.) No 1156 
HHtane l:>ioau tarr.İri lÇorum Vil.) No 1156 
Sinema binuı lkmah inş. (Mıni1a Valill~i) No 1157 
Yulaf (Bornova Tümeni) No l 157 

Memento des Fournisseurs 
Jeudi 24.8.939 

Machine-outil a preaser, machioe a couper la tôle ('Ylin. Def· N•'· 
Moteur pr. bateau (Dit. Gen. Monop.) No 1129 
Boiı (lot. Auk.) No 1130 
Oia-noıu (lnt. Ank.) No 1130 
Rep. bit. Defterd&rat (Defter. ı.t.) No 1133 

,, route en uphahe Kartal-Yakacık (Mun. lıt.) No 1137 i 
,, ,, Ereoköy-lç reııköy-Bcstaucı·Kazuker Camii (MuD· I• 

Coutuu-Excelıior (Dir. Gen. Moo.) No 1139 
Diveraea provi•İoo• (Dir. Lycee J. Faile. Ereak8y) No U40 
Coa.t. rarare (Corpı Armee Çorlu) No 1140 • 
P.ıillo (Command. I.t.) No 1142 
Rep. chauHh (Vil. Seyhan) No 1142 ~' 
Diff. bouchonı de coupe·circuit (Expl. Eleot. Tr. et T. fit.) ~~ 
Epidia•cope, in•tr. de baıole meta~oli•me (C. A. UniY. Jıt.) 
Conıt. bat. ecol.s (Dir. Tr. Pub. Sivaı) No 1145 
Benzine, uvon et avoioe (Muo. ht.) No 1144 JIP 
Tapi• et cbausıettu en coton (Comru. G. Sar. D. l.t.) N° 
Paletots et habita (C. A. Mu•ee Palaia Topkapı) No 1144 
Pantoufleı (IDt. Tophane) No 1144 ~6f 
Rep. depôta petrole Çubuklu •t bancı pr. bureau File J<•d• 

(Muo. lıt.) No ll44 
Viaııde de bocuf (Dır. Gen. Cartogr.) 1144 
Paille (lnt. Aok.) No 1144 
Semi-coke (Mini•· Fuıaııcea) No ll44 
Fabrication carroHerie (Command. Ist.) No 1144 
Cbaudron et paaıoir (lot. Tophane) No 1144. 
Pierru parquet• (Mun. l.t.) No 1144 
Cbarbon crible (Lycee J. Filleı Adana) No 1144 
Conatr. chau116e (Vil. Mani1a) No 1149 
Poele ,, n No 1149 ~D 
Conltr. konak 1ıouveroemental (Dir. Trav. Pub. Kayıeri) ";, 
Meublu (Vil. Mutia) No 1152 ıv 
Habitı et manteaux (Command. G6n. Sury Douan. ht.) f'JO 
Fabrication plaquH inteınatlonalea (Vil. Samıun) No 1151 ~' 
Bottinea et e1carpin1 (Command. 06n. Surv. Douan. Jıt.) 
Canap4ı (Municip. S6ke) No 1153 
lmprim'• (Vil. Kocaeli) No 1154 
Seml-coke ( ,, Konya) No 1154 
Huile pr. machine (lnt. Tophane) No 1154 y 
lnıtall. eau Konak Vali et cooıtr. baraque reparateur (VIİ· 

No 1155 
Materiel pr. lea colombiers (Commaaa. lat.) No 1165 
Repar. bitiaıc (Dir. Comptab. Partic. Kony•) No 1156 

,, ,, h4'p. (Vil. Çorum) No ll56 
Aebhemeot cooılr. bili•H eiHma (Vll. Mani••) No il:/ 

lmtlyas ıabibi n yau itleri Direkt8rCl : Imıall Gtıfl 
BHıldıtı yer ı Merkeı Ba11mnl, Galata 


