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Umum Tü ;carların ve üteahhitlerln mesleki Organıdır 

AL 
Malzeme-Harita 

Develi Belediyesinden : 
l [)t\'tl" ._ . k" 
11'-ı 1 111:asabasının 170 hektarlık meskün ' ' e gayrımes un sıı-
~ ~ltı hatıbazır haritalariyle bunu çevreleyen 60 hektarlık araziyle 
'-rı •ktlra varan sabanın l 4000 mikyaslı münhanili takeometrelik 

j'~•ıın alını işi açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. 
tn. ınaktu bedeh 46 O liradır 

t'•itıdkaıltıne 1 eylül 939 cuma günü saat 15 Develi belediye dai
~ ~ loplacak eksiltme komiıyonu tarafından yapılacaktır. 
E:t•kkat teminat 345 liradır. 

ıı-d.. ~ılt111eye iştirak edeceklerin vaktinde belediyeler imar heye
"11 ışr Ş ırak vesikası almaları li:r.ımdır. 

lı.,_U •rt11anıeler Develi belediyesinden ye Ankarada belediyeler imar 
1' ll~eQ parasız olauk alınabilir. 
•lıpleria tayin edilen aüode belediyede bulunmaları ilan olunur. 

M. M. V. Satınatma Komisyonundan : 

'1tlt~~ltişehir tayyare fabrikası elde mevcut planlar mucibince . gc· 
'-i~ı..r~cektir. Keşif bedeli 74,426 lira 41 kuruş olup ilk temıoal 

l<a 4987 liradır. 
~•t Palı zarfla cluiltmesi 11.9.939 pazartesi günü saat 15 de •e· 

Ş lt.h11alına komisyonunda yapılacaktır. 
t •r~n~ıne, proje ve resimleri 375 kuruş mukabilinde alınabilir. 

t1ı~."•1ltıneye girecekler bir hafta enet hava müıteşarlığı albncı 
ille lllÜracaatla vesika almaları lazımdır. 

Gthnüşhane Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Keşif bedeli 161940 lira 44 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 9347 lira 03 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını teminat makbuz: veya 

mektubu Ticaret Odası vesikasile ihale tarihinden en az 
8 gün evvel vilayet makamına istida ile müracaat ederek 
bu işe aid alacakları fenni ehliyet vesikalarile birlikte yu
karıda adı geçen günde saat 14 e kadar daimi encümen 
reisliğine vermeleri. 

Bu işe aid keşif ve şartnameyi 405 kuruş mukabilinde 
Nafıa Müdürlüğünden alabilecekleri. 

Toprak Mahsulleri Ofısinden : 

Çumra ve Armağan istasyonlarında yapılacak ambar ida
re biuasile buna müteferri işle r götürü olarak kapalı zarf usu
lile eksiltmiye konulmuştur. 

Keşif bedelleri Çumra için 66,030,58 Armsğ n için 
54, 159,60 liradır. 

Eksiltme cvrrakı 6 lira mukabilinde Ofis Umum Müdür· 
liiğünden, İstanbul ve İzmir Şubelerinden alınabilir. 

Eksiltme 30.8.939 t arilı ınde saat 15 te Ankarada Ofıs bi· 
na::ıındJ )Bpı l acaktı r. Teklif m ktııb lor ın ı havi zartlar mak
buz uıukabiliade Ofisin Muhaberat ervhine teslim edilecek
tir. 

Muvakkat teminat miktarı Çumra için 4551,53 
için 3957,98 liradır. 

istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar 
bu gibi işlere aid vesikalar ve eksiltmiye girebilm~k 
ten alacakları r hliyet vesikasını koyacaklardır . 

Yukarıda yazılı in"aot ayrı ayrı kimselere ihale 

Armağan 

yaptıkları 

için Otis-

edilebilir. 

Sıvas Uzunyayla Aygır Deposu Müdürlüğünden : 

At~ ~~•iltaıiye konulan iı: 32 bin 152 lira 85 kuruı keıif 
lıt~~ Pirahmed-Erzincan yolunda yapılacak 1:,so açı~
'-'tllf 4 betonarme köprü Ye dört metre açıkbgında bır 
dtU eı 17.8.939 gününden itibaren on beş gün müd· Sıvas aygır deposunda halen duvarJarı mevcut daire 

'ı ~e kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. binasının ikmali inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
hti •tekliler bu şartnameleri ve evrakı Gümüşhane Vila- Keşif bedeli 6227 lira 31 kuruştur. 
~d Dairni Encümeninden bir lira yetmiş kuruş mukabi· Muvc.kkat teminat akçesi 467 lira 5 kuruştur. 

e8-ıa~ilirler. Eksiltme 4.9.39 pazartesi günü ~aat 15 de Veteriner 
~ll(l u ışin ihaleıi 7 eylul 939 tarihine rastlıyan perşembe 

1 

müdürlüğünde yapılacaktır. 

8 
••~t 14 te Daimi Eacümen huz..urunda yapılacaktır. Taliplerin bu işi başaracaklar1na dair ehliyetnameleri 

'-'ıat ku ışe girebilmek için taliplerin 2411 lira 46 kuruş bulunması lAzımdır. 
keşifleri görmek istiyenler 
Aygır deposu müdürlüğüne 

~.,~ k~t teminat vermeleri ve ihale gününden 8 gün 1 Bu işe dair şartname ve 
~t•ik Guınüşhane Valiliğine müracaatle alacakları ehliyet Veteriner müdürlüğüne veya 
t~_., ' 1•rile beraber 939 yılına llid Ticaret Odası vesikasıni müracaatları ilan olunur 

~ •tllleleri lazımdır. .. .. . w 

Bursa Nafıa Mudurlügiinden : 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden : Bursa ·Mudanya yolunun Çekirge iltisakında 1 + 160 

~."'~Unköprü-Kuleli Burgaz yolunun o+ooo-8+412 ki- 1 metrelik bozuk şosanın Sandvich sistemile yeniden beton 
-- ~teleri arasında yaptırılacak yol inş!latı 6.9.39 çarşam- ~apılması açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif bedeli 5220 
.. , ~illi saat 15 te ihale edilmek üzere 15 gün müddetle lıradır. 

P•h zarf u lile eksiltmiye konulmuştur. Bu işe aid keşif, fenni şartname, eksiltme şartnamesi, 
feıif bede~u 33666 lira 30 kuruştur. bayındırlık i!le~i ~~~el şart?.amesi, m~kavele projesini talib-

'te •teldil . 'd . k "f kAW dl t e 1 ler Nafıa Mudurlugünde goreceklerdır. 
~ ._ er ınşaata aı resım, eşı agı arı, ~ar nam I Ek .1 .. .. V'l" D · A 

~hL lı"''el k. w d Ed" N f M .. d"" 1 .. w •• d 175 k sı tme 5.9.939 snh gunu saat 15 te ı ayet aımı ""b· e agı ı ırne e ıa u ur ugun en uruş .. . k 
lit ılind . ' . . k . 2524 Encumenı salonunda yapılaca tır. 

' n... e verılecektır. Muvakkat temıaat a çesı 1 M·· k t" k d b"l k · · t ı ·bl · ::ıgı 5 ı· 
" 1 kur una asaya ış na e e ı me ıçın a ı erın " , ıra t, tkailt:.ştur.. k . . l"bl . Ed" 

1
.
1
.w. .. muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz ibraz etmesi 

t\•t ... ıye gırme ıçın ta ı erın ırne "7a ı ıgıne mu- 9 9 . . T" Od ·k b · · 
tde k 'k 

1 
l 1~ d 1 3 senesme aıd ıcaret ası vesı asını ve u ışı yapma-

A re vesı a ama arı cazım ır. w hı· t' ld w d . v·ıA t k d l b 
~ld ""Yrıca d 

9 9 . .d T " t Od d k dl ga e ıye ı o uguna aır ı aye ma amın an a ınmış e . 
t:ı<;. a 3 senesıne aı ıcare asın a ayı ı . . . 1• w • 

6lılla d · "k' .b d ki d' lıyet vesıkasını hamıl bulunması azım oldugu ılin olunur 
~ l' k . aır vesaı ı ı raz e ece er ır. 

,d..,., \:h~ nıektopları ihale saatinden bir saat evveline Dursunbey Belediye Reisliğinden: 
tk'ıll dırne Nafıa Müdürlüğünde Eksiltme komisyonu K b .k. k'I f d k" B 

•iına t d" 
1 

. tt asa aya ı ı ı omet.re mesa e c ı ayıpınar suyunun 
l . p ev ı etme erı şar ır. . · 1 k y l k · N f V k~l "'t e>ıtada .k k kt 1 d K . , 1. t esas pro1esı yaptırı aca tır. apı aca proje a ın e u e-Qlll gecı ece me up ar an omısyon mes u ıye . . d'l · k ·ı k 

ttnıeı. 1 tınce tesbıt e ı en şartnamesme ve arttırma e sı tme anu-
t. .. , .Cllttte ·ıa b d ll . k 1 . fi .. nuna göre 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
~·el ı n e e erı mu ave e vesaır maara ar mu- l . . Ol' · 1 ' aidd' ' şın muhammen bedelı 50 ıra olup muvakkat temınatı 

ır. 37 lira 50 kuruştur. 

~· Aıtık Ankara Valiliğinden : 
• •IQlll,t •ra .. Gerede yolunun ıo3+SOO-l26+800 üncü 
~~·ı r~ıe . f . ~ ı tlll . rı arasında yapılacak ıose ve men ez ınşaatmın 

ll•lı :•• 17.8.39 perşembe günü ihalesi yapılmak üzere 
~'c:lii·e.rf Usulile eksiltmiye konulmuş isede talip zuhur 
ııı.~~~~'t ~ilden şartname ve keşifte tadilat yapılmak suretile 
)~c:1,1. ' arttırma eksiltme ve ihale kanununun 40 ıncı 
~'t dt.i~tllıucibince 7.9.39 perşembe günü saat 15 de vihi-
'lı ~rf •nc~ıneninde ihaleai yapılmak ftz:ere yeniden ka

'1•ulıle ekıiltmiye konulmuıtur. 

ihale 12.9.939 salı günü saat 15 de Dursunbey beledi· 
ye dairesinde yapılacatkır . 

Kanunun tayin ettiği vesaikle projelerini yapmıya se
lahiyetli olduğuna dair nafıa ihtisas vesikası. 

Taliplerin fazla malumat almak isteyenler Dursunbey 
belediyesine müracaatları ilin olunur. 

Kırkağac Belediyesinden : 

Kırkağaca getirilecek Koca suyun bakiyei tesisati ye
niden 15 gün mfiddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 

Eksiltme iki eylul cumartesi günü saat ~O da Belediye 
Dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi J 47 li. 
radır. Taliplerin şartname ve keşifnamesini almak üzere 
Bel~diyeye müracaatleri ilin olunur. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Muğla Vilayetine Bağlı Ula Kasabası Belediyeıinden: 

Nafıa Vekaletince mosnddak fenni proje, şartname ve 
keşifnamesine tevfikan Belediyece yaptmlacak bir adet di· 
ı:el motör ve alternatör ile teferruab, tevzi cereyan tablo

ları, irtibat ve santral çıkış kabloları, çıplak bakır teller, 
izolatörler ve sair tefferuatı ile bunların temel ve montajla
rından mürekkep elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

Eksiltmeye ait fenni şartname, şartname ve keşifname
ler iki lira mukabilinde isteklilere veya adreslerine a-ön· 
derilir. 

Eksiltme 25 eylul 939 pazartesi günü saat 15 te Ula 
Beldiye dairesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Tesisatın muhammen bedeli 12765 lira ve muYakkıt 
teminat 957 lira 38 kuruştur. 

İsteklilerin şartnamede yazılı belgeleri haiz olmalaı .. 
lazımdır. 

Eksiltme teklif mektupları eksiltme gilnü ihale aaa
tinden bir saat evveline kadar kabul edilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Aıkeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeh 27000 lira olan 5 ton sarı vaketa 
5 ton sarı sabunlu kösele ve 200 kilo kayasalık kösele Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü .Merkez Satınalma Komisyonun
ca J.9.939 cuma günü saat 14,30 da, pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. Ş rtnıım e bir lira 35 kuru§ mukabilinde Komisyondaıı ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminatı olan 2025 lira ve 2490 No. 
1u kanunun 2 ve üncü maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu i~le alakadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesikasile mezkfir gün ve saatte Komisyonda 
bulunmala11. 

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

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Adliye dairesi ve mahkemeleri için yazıhane, 

gardırob, koltuk, minder, sandalya, dosya dolabı, masa, sı· 
ra, kürsü, banko, duvar tamiri, sıva ve badana gibi işler 
müstaceliyetine binaen pazarlık suretile yaptırılacaktır. 
Bunlardan: 

Koltuk, sandalye ve minderin muhammen bedeli 566 
lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 42 lira 49 kuraıtur. 

Dosya dolabı, masa ve sıranın muhammen bedeli 2900 
lira olup, muvakkat teminatı 217 lira 50 kuruştur. 

Heyet masası ve gardırobun muhammen bedeli 940 
lira muvakkat teminab da 70 lira 50 kuruıtur. 

Kürsü ve bankonun muhammen bedeli 3090 Hra olup 
muvakkat teminatı 231 lira 75 kuruştur. 

Duvar tamiri, sıva ve badananın muhammen bedeli "445 
lira 79 kuruş olup muvakkat teminatı 33 lira 37 kuruıtur. 

ihaleleri yukarıda yazılı sıra ile 25.8.939 cuma ~ünü 
saat 10, 11,30 14. 15, 16 da Yenipostane arkasında Aıir
efendi sokak l3 numarada Adliye Levazım dairesinde top· 
lanacak Sabnalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Şartnamelerini görmek istiyenler mesai saatleri dahilinde 
her gün Adliye Levazım dairesinde görebilirler. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatlerde kanuni beliele· 
rile mezkör Komisyona müracaatleri illn olnnur. 

Ankara Dil ve Tarih · Coğrafya Fakültesi Direktörlüğüoden : 

Fakültenin yeoi binası için yaptırılacak muhtelif cinste mo· 
bilyanın kapalı zarf usulile münakasası, ke§if bedelleri değiatiri
lerek tekrar münakasaya konulmuıtur. 

Muhammen bedel 57463 lira 90 kuru§tur. 
İstekliler fenni §&rtname ve resimleri almak için Ankara 

Mektebler Mubasebeciliğine 2i lira yatıracaklar ve alacaklın 
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inşaat, Tamirat, afia işleri, Malzeme Harita 

Kastamonu İdare binası inşası (şart. 118 
krş ) (temd.) 

Üsküdarda açık turbe ıokna"ı parke kal-
dırım inşaatı 

Bursa-Mudanya yolunun araıında şose inş. 
Ordu hükumet konağı 2 cı kısım inş. 
Kırkağaca getirilecek koca suyun bakiyei 

tesisatı 

Solhan kazası hükumet konağı inş. 
Dursunbey kasabasına iki klm. mesafedeki 

Baypınar suyunun esas projesi yap. 
Taş duvar i r şau ve mezbaha tamiri 
İkinci Vakıf Aprt. bazı daire pencerelerile 

i.torlannın tamiri 
Erzurum mahallesinde 172 Vakıf No h 

evde yap. tamirat 

Paz. 

Aç. eks. 

,, 
Kapalı z. 
Aç. ekı. 

Kapalı z. 
Aç. ekı. 

,, 
Paz. 

n 

23692 45 

227'!. 70 

5220 -
91552 86 

43026 25 
500 -

653 06 
264 51 

106 32 

1776 93 

170 45 

391 50 
5827 64 

147 -

3226 81 
37 50 

97 95 

Miio.akaea Guetett 

İnhisarlar U. Müd. 

İst nbul Belediyesi 

Bursa N fıa Müd. 
Ordu n ,, 

Kırkağaç Belediyesi 

Solhan Malmüd. 
Dursunbey Belediyesi 

Niğde ,, 
Vakıflar U. Müd. Ank. 

,, n 

5-9-39 14 -

1 t-9 39 14 -

5.9.39 15 -
11-9-39 11 -
2-9-39 lO-

11-9-.39 
12-9-39 15 -

31-8-39 14 -
25.g.39 15 -

25-8-39 15 -

Elektrlk-Havagaz1- alorifer \le isat ve m lzemesl) 

Kalorifer tesisatı Kayseri ve Sivas İnhis. Paz. I0982 66 823 66 İnhisarlar U. Müd. 2-9-39 1 l -
Başmfidürlükleri için (şart. 55 krş.) 

(temd.) 

Men ucat, Elbi , Kundu~a. Çamaşır v. • 

San vaketa: 5 t. - sarı sabunlu kösele: Paz 27000 - 2025 - Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 1-9-39 14 30 
5 t. - kaya alık kösele: 200 k. (şart. 

135 krş.) 

Matbaa 1 lerl- Kırta iye Yazıhane Levazımı 

28 m, m matbua yaldızı: 250 ad. Aç. ekıı. 630 -
Mecmua tabı şehir tiyatrosu için: 28000 ad. ,, 845 -

Mobllya bUro ev eşyası, Mufamba -Hah v.s. 

Sıra: 100 ad. • kürsü: 9 ad. - yemek ma- Aç. eks. 1956 -
aası: 15 ad. - iıkeml : 10 ad. - tabure 
60 ad. 

Vagondan maden kömürü tahliyesi: 10000t. 
ve vagon tahmili : 7500 t. 

Mahrukat, Benzl%_n_, __ _ 

Odun: 1060 t. 
Birinci benzin: 100 t. 
Benzin: 1900 teneke ttemd.) 

,, 9 t -muhtelif yağı: 4 kalem 

Müteferrik 

Sanlralit No 1: 3,5 t. - 1aotralit No 2: 
2,4 t. (şart. 126 krş.) 

Akardit: 2 t. 
Motör için malzeme: 10 kalem 
Kıl kolan: 1000 ad. - :zincir yular ı;apı: 

900 ad. - kaş ğı: 1000 ad. 
Sünger: 1500 ad. - gebre: 2500 ad. 
Boğa: 200 baş (temd.) 
Yataklık pamuk: 4 t. 
Bakır ınhan: 1000!)0 ad. 
Madeni çerçeve: 4000 ad. 
Mengene: 130 ad. 
Öküz 

Erzal, Zahire Et, ve Sebze 

Kuru ot: 830 t. (temd,) 
Uo: 165 t. 

" 337 t. 
Kuru soğan: 6,3 t. (temd.) 
Yoğurt: 30 t. 
Süt: 25 t 
Lahana, pancar, buğday ve kepek (temd.) 
K. soğan: 75 t. 
Yulaf: 43,5 t. 
Ekmeklik un: 705 t. 
Sadeyağı: 24 t. 

B Gzayedeler 

Ceviz ağacı: 3 ad. 
Köhne Oklant otomobili: l ad. - Berliye 

otomobili: 1 ad. 
Otomobil Şevrole marka 
Meşe odunu: 14266 kental 

,, kömürü: 1503 kental 
n kapağı: 83.398 m3 
,, kuru odun: 34.700 kental 

Kapalı z 57463 90 

Aç. eks. 

Kapalı z. 

n 

Pa1. 

Paz. 

n 

n 

" 
n 
,, 
" 

Kap&lı z. 
Aç. eks. 
Paz. 
Aç. ekı. 

Paz. 
Kapah z. 

" ,, 

Kapalı z. 
Aç. eks. 
Kapalı z, 

,, 

Paz. 
,, 

2550 -

10600 -
26500 -
4940 -

2600 -

25075 -

1 IOOO 
177 -
70l -

765 -

1840 -
24000 -

320 -
2200 -
5000 -

29880 -
18150 -
37070 -

283 50 
4200 -
3000 -

3450 -
2392 50 

86362 50 
24000 -

100 -
40-

kentalı O 08 
,, o 40 

Aç. art. m3 6 70 
,, kentalı O 06 

makbuzla Fakülte Hesab Memurluğuna müracaat edeceklerdir. 
% 7,5 muvakkat teminat bedeli 4309 lira 79 kuruştur. 

İhale 8 Q.939 cuma günü snat 16 da Ank ra Mektebler 
Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektublarının ihaled"'n 
bir saat evveline kadar mezkur Muhasebecilik veznesine teslim 
edilmi bulunması lazımdır. 

• • • 
100 ad. sıra, 9 ad. kürsü , 15 ad. yemek masası, 10 ad. iı· 

kemle ve 60 ad. tabure alınacaktır. Bak, Kara5rÜmrük Orta okalu 
SAK. ilanlarına. 

Mahruk t, Benzin, Makina yağları v. s. 

İstanbul Mıntakosı Sıtma Mücadele Riyaseti Arttırma ve 
Ek iltme Komisyonundan : 

Mıntaka ihtiyacı için 28 ton motorin alınacaktır. 

47 25 İnhisarlar U. Müd. 
63 38 lıt. Belediyesi 

12-9·39 14 -
11-9-39 14 -

Karagümrük Orta Okulu SAK. 8·9-39 10 -

4309 79 Ank.Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Direk. 8-9·39 16 -

191 25 

795 -
1988 -
370 -
195 -

D. O. Y. 6 ci İşletme Adana 

Çanak. Jandr. l İnci Alay SAK. 
Gümr. Muh. Gen. Kom. ist. SAK. 
İzmir Belediyesi 
M. M. V. SAK. 

1-9-39 10 -

22-9-39 15 -
12-9-39 15 -
28-8-39 16 -
25-8-39 lO -

l8SO 63 Ask Fabrik. U. Müd. SAK. Ank. 1-9-39 15 -

825 -
14 -
53 -

58 -

276 -
1800 -

24 -
165 -

2801 25 
1361 25 
2780 25 

21 26 
315 -
225-

258 75 
179 44 

6477 19 
1800 -

,, ,, 
Gümr. Mub. Gen. Kom. ist. SAK. 

,, n 

,, ,, 

1-9-39 15 30 
24-8-39 16 -
29-9-39 l o 30 

29-8-39 ( l -
Yozgat Valiliği pıızarteıi ve perşembe 
Tophane Lv:ı. SAK. 6-9-39 14 --

,, ,, ,, 11-9-39 15 -
inhisarlar U. Müd. 8-9-39 14 -
Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK. Arık. 8-9-39 14 -
Denizli Sıb. ve içtimai Muavenet Müd. 6-9-39 

Ank. Lvz. SAK. 
İslahiye Tui•Y SAK. 

,, ,, 
Tophane Lvz. 
Balıkesir Ask 

,, 

,, 
,, 
,, 

n " ,, 
Ankara Lvı:. SAK. 
lst. Belediyeıi 
ÇanakkMle Jandarma 

" ,, 

29·8-39 
1 l-9-39 
11·9-39 
31-8-39 
6-9·39 
6-9-39 

28-8-39 
11-9-39 
11-9-39 

lci Alay SAK. 22-9-39 
n ,, 22-9-39 

10 -
16 -
16 -
14 -
il -
il -
il 30 
10-
14 -
15 -
15 -

15 - iıt. Vakıflar Direk. 
6 - Tophane Lvz. SAK. 

28-8-39 15 -
6-9-39 14 30 

46-
42 70 

157 -

ist. 5 inci icra Taksim izzet Garaji 
Kırklareli Orman Bölge Şefliği 

,, ,, 
,, ,, 
• n 

28-8-39 
6-9-39 
5-9-39 
4-9-39 
4-9-39 

10-11 
16 -
16-
16 -
15 -

Eksihme 8.9.939 cuma günü Hat 15,30 da Kadıköyünde 
Mod caddesindeki 91 No. h Sıtma Mücadele Riyaseti bina
sındaki Komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin edilen fıat 1960 lira olup muvakkat teminat 147 
Jiradır. 

Yeniden tanzim edilmİ§ olan şartnameler hergün Kadıkö_ 
yündeki Mücadele Riyaset kaleminde görülebildiği gibi bedel. 
siz d" alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek §artlarına sahih olan isteklılerin 
teklif mektublarile muvakkat teminatlarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar Kadıköyiinde S1tma Mücadele binasın
daki Komisyonu vermi§ olu:ıaları oarttır. 

Ticaret Vekaletinden : 

Vekalet makam ve hizmet otomobilleri ile motosikleti l 
için 039 mali yılı içinde 15 bin litre benzin açık ekıiltme 

suretiyle satın alınacakbr. ~ 
Beher litre benzin için. 17, 70 kuruş fiyat tahmin edı 

olup muvakkat teminatl 199 lira 13 kuruştur. 
Açık eksiltme 7.9.39 perıembe günü saat 14 te 1' 

lacaktır. İsteklilerin bu günden laakal bir gün evvel ııı11~ 
kat teminatlarını merkez muhasebeciliği veznesine yatı 
ları ve muayyen olan gün ve saatte ünvan ruhsat teı~ 
leri ile birlikte vekalet levazım müdürlüğünde topl• 
satınalma komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur• ~ 

Bu işe ait şartn~meler her gün vekalet JevazııJJ 
dü rlüğünde görülebilir. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Beher çift . lf 
tenekesı 
Lira l(r. 

İıtanbulda te lim sekiz bin litre otomobil benzini S _55 f 
Mubayaa ı pazarlıkla cksıhmiye konulmuştur. 2 ı,9.93 

rihine ınusadif perşe.nbe günü saat 14 tedir. Taliblerin bil ili 
det zarfında şartnamesini görm~k ve % 7,5 pey akçeier•0

' 

tmp haftanın pazartesi ve perşembe gunleri saat 14 te f· 
bul Defterdarlığı Mil i Emlak Müdürlüğündeki Komisyoll0 

racaatleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Lefat'~ 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

S(ltın alıııacak JOO ton birinci benzinin 12.9.939 
günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktı~ 

Tahmini bedeli 26500 lira ve ilk teminatı J988 Jır; 
Fenni evsafı ve şartnamesi komisyondadır. Göriile 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline 

dar 2490 sayılı kanunun tarifi vechile bazırlıyacakları tı 
mektublarını Galata Rihtım caddesi Veli Alemdar hail ' 
kattaki Komisyona vermeleri. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyat 2600 lira olan 9 bin kil0 • 

ıin ile 4 kalem muhtelıf yağ pszarlıkla satın alınacaktır• 
Pazarlığı 25.8.39 cuma günü saat 10 da yapılacaktır· 
İlk teminatı 195 liradır. Şartnamesi her gün M.M. V. 

nalına komisyonunda görülebilir. 
Pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin yukarıda yazılı 

lık gün ve saatinde M. M. V. satınalma komisyonuna 
caatları. 

Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul LevaııO' 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : ~ 

1.000 cdet kıl kolıın, 9 00 adet zincir yular sapı, ı .000 11~1 
kaşağının 29.8.939 Snh günü sanat 10,30 da pazarlığı yapıl• 

Tahmini bedeli 702 lira ve ilk teminatı da 53 liradır. 
Şartnomesile nümuneleri komisyondadır. Görülebilir. ~· 
hteklilcrin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları -ve 

vesikalarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikinci~ 
komisyona gelmeleri. 

• • * 63 sayılı motörün yeni olarak yerilecek iki b 
şaftaki işçilik ve sterling tüyübü tamirinin 25 8.39 cıııı>' 
nü saat 14 te pazarlığı yapılacaktır. 

Tasarlanmış tutarı 160 lira ve ilk teminatı da ıı 
dır. J'.enni şartoamesi komisyondadır. Görülebilir. b 

isteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat uıa~ 1 
rile Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci ~
komisyona gelmeleri. 

• • • 39 s yılı motöre ahnacak 10 )<alem ınatıt~~ 
24.8.39 perşembe günü saat 16 dn pazarlığı yapılac'~ı 

Tasınlanmış tutarı l 77 lira ilk teminatı da 14 1' 
Malzeme listesi komisyondan alınabilir. , 

isteklilerin kanuni vesika ve ilk teminat makbıl~ 
Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci katt•~' 
misyona gelmeleri. '39 

• • * l 500 adet süngerle 2500 adet gebrenin 20.S 
günü sant 11 de pazarlığı yapılacaktır. ~ 

Tahmin edilen bedeli 765 lira ve ilk teminata ds · 
radır. ~ 

Ş rtnameleri ve nümuneleri komisyondadır. Göroıe~ 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbu•

1' f 
kanuni vesikalariyle Galata Rıhtım caddesi V li p.le 
han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

. ot' 
Devet Demiı Yolları ve Limanları İşletme U. ldarssııı 

Muhammen bedeli 1510 lira olan muhtelif ebB~1~ 
m. bükülür bakır boru 500 metre galvanize gaz borusu ""r 
adi kuroun boru 7.9.939 peşembe günü saat 10.30 Ha>0' ~ 
da gar binasındaki Komisyon tarafından açık eksiltP1e " 
satın alınacaktır. ıı1 

Bu işe girmek isti yenlerin 113 lira 25 kuruıiuk ~f~ 
kat teminat ve kanunun tayin ett1ği vesaikle birlikte e 
günü saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır· ,~ 

Bu İ§e ait artnameler Komisyondan para ız ol'' 
ğıtılmaktadır. 

Yozgat Valiliğinden : 

Merkez ve mülhakat sığır hayv olarının islabı jçi~e: 
lanmış köy damızlıkları tnhıisatından yerli ırkın mf"nsııP Jı'1 
ıiyah 110 santim boylu teşekkülAtı bedeniyeıi dall111 



~-o_ı_1~939:;;,;.. ________ ~--------------------------------------------.-....-«}f~n~ak_u~a-G_a_ze_t_eı~i------------------------------------~-------------------Jl!!__ 
•eri~H· 2 3 
bo~a ' yaşlı ve "50" "75" lira muhammen bt"'delli 205 
sitıcn n:ubayaasının k pa lı zarf usulile 16.8.939 da yapılan ek
alın esı sonunda talip çıkmadığ ıodan bir ay ıçmde pazarlıkla 
her l'llaıı kestirilmi tir. 16 8.939 tarihinden itibaren haftanın 

Müte. hhitlerin a kvi mi 
Cuma 25.8.939 

tnc·~azar_ıesi ve per~embe günleri saat 14 de Vilfiyt l Daimi Seman (Manisa Tümeni) No 1157 
llnıen d Posta nakliyatı (Kayseri PTT. Müd.) No ı 156 
B ıo e pazarlık. edilebilir. Kanaviçe (lıt. Jandr. SAK) No 1145 

tııcij U ~u U a ait fenni ve hususi şartnameleri Vila}et Dai rr i Defter ve matbu evrak (Devlet Limanları İş)et. Müd.) No 1145 
deJs· lllenınde her gün görülebilir. Ve müracaat vukuurıda be- Adliye binası tamiri ve elektrik tesisata (Ank. Defterdar 'ı}ı) No 1146 

11 
Verilir. Kömür depoıu inı. (Ank. Defterdar!.) No 1146 

lliiırı l'~liplerin tayin edilen gün ve saatlerde Vilayet Daimi En· An bar ve idare binaları int• (Toprak Mahsulleri Ofisi Ank.) No 1147 
enıne % 15 teminat akçelerile müracaatları i]an olunur. Erzak ve mahrukat (Yoıget Jandr. Okulu Komut.) No 1147 
~ Bulgur ve pirinç (Silifke Jandr Okulu Komut) No Ilt8 

laQbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : Motör yağı (izmir Beled.) No 114& 
4 b' Kalorifer teıisall (Urla Tahaf!uzhaneıi Müd.) No 1149 

•İlbtJe . ın kilo yataklık pamuk alınacaktır. Pazarlıkl!l ek· Muhtelif melbu.sat (Çorum KüçükSıhbatM~murları Mektebi) Noll49 
liJc S 11 6.9.939 çarşamba günü saat 14 Tophanede Amir- Kaldırım inş. (lzmir Beled.) No IJ49 
k•li llın~Inıa Ko. da yapılacaktır. Taiımin bedeli 1840 lira Kayıeri Liseıi tamiri (Kayıeri Kültür Dir.) No 1149 

t=ınıoatı 276 liradır. Nümunesi K o. da görülür. • Kökne fotin (Tophane Lvz.) No 1150 
y f Sığır eti (Edirne Tüm nı) No ll50 

~kıil; • . üz bin adet bakır sahan alınacaktır. Kapalı zar la Hükumet konağı inş. (İzmir Nafıa MGd.) No 1150 
411ıi t'ınesı 11.9 9.19 pazartesi günü saat 15 de Tophanede Mazot (Urla Tahaffuzhanesi) No 1150 
lir/·i~ satınalma ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 24 bin Ahır inş. (Kazova İnekhanesi Müd) No 1150 
da ~ teminatı 1800 liradır. Şartname ve nümunesi Ko. Mazot (Bahkuir Beled.) No 1152 

iörülür. Kız öğretmen okulu binası tamiri (İzmir Liıe ve Orta Okulları 
A.,k • SAK) No 1152 

tri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: Kok kömürü (Koaya Liıeıi Dir.) No Jljl 
l'ıb ' d 1 b d O l 6 k 1 • Maden kömürü (Afyon Kor) No 1151 11a, nıın e i en e eli 22 O lira o an a em ve ce 

ı.,. 11k1 30 adet mengene askeri fabrikalar umum müdürlüğü Kaput bezi (Gaziantep Trahom Mücadele Reiıliği) No 1151 
"4"1' K. fasulya (Ank. Lvz.) No II51 
dt eı satınalma komisyonunca 8.9.39 cuma günü saat 14 Okul binaıı tamiri (lıt. Erkek ö~ret'tlen okulu} No 1154 
~itaıarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko· Knryola (Tophane Lvz.) No 1156 
lir/0rıdan verilir. Taliplerin muvakkat teminat oian 165 Sade yağ (Konya Kor) No 1157 
'•ikt~ 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve· Amonyak Developman makinui (İzmir Beled ) No 1149 
dt.ıı e komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccar- Pergola sahasında tesviyei lürabiye ve kanalizasyon işi (Dahiliye 
..,. olduklarına dair ticaret odası vesikasıyle mezkur gün Vek.) No 1145 

" •aatte komisyona müracaatları. Kiat düzeltme makinesi (inhisarlar U. Müd.) No 1145 
.., Kalorifer tamiri için malzeme (Dnhiliye Vek.) No 1145 

bir N • Tahmin edilen bedeli 25075 lira olan 3500 kilo Benıia, mnzut, makine yağı ve grea (Ank. Yükaek Ziraat Enıtilü-
ftbr·k' lı santralit ve 2400 kilo iki No. lı santralit askeri sü Rek.) No 1145 
tı11.ıı ı alar umum müdürlüğü merkez Satınalma Komisyo- Kalın kınnap ve püskürme cihazı (İnbiurler U. Müd.) No 1145 
ltc ~~. 1.9.939 cuma günü &aat 15 te pazaJhkla ihale edi- Ekmeklik un (Yozgat Jandr. Erat Oknlu) No 1145 
d, e1tbr. Şartname bir lira 26 kuruş mukabilinde komisyon- Arpa, kuru yonca, yulaf, bugday (Ank. Yüksek Ziraat En&titüsü 

'-.,llt "erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1880 lira 63 Rek.) No 1145 
~'4 u l Ekmek (S.lifke Jandr. Onulu) No 1145 
't'Cıt~ a 2490 No. lı kanunun 2 ve 3-üncü maddelerindeki Okul binası tamiri (Kooya Kültür Dir.) No IU4 
C\rdıkıe komisyoncu olmadıklanna ve bu işle alakadar tile- Sıhhi malzeme (Tophane Lvı.) No 1144 
tUıı •n olduklarına dair Ticaret odası vesikasile mezb.fır Boya malzemesi (lıt. Elektrik Tram ve Tünel İtletmeleri) No 1143 

lt saatte Komisyonda bulunmaları. (Devamı 4 üncü sayfada) 

'~ • * • Tahmin edilen bedeli 1 1 bin lira ol on 2 bin kilo 
tl~t~it askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez Satın· 
11.ij a. l\onıisyonunca 1 .9.939 cuma günü saat 15,30 pazar
tiJj' ıhale edilecektir. Şartnamesi parasız Komisyondan ve· 
N0~· I l' alipieri:ı muvakkat teminatı olan 825 lira ve 2490 
ltıia u kanunun 2 ve 3 ·üncü maddelerindeki vesaikle ko 
dttk~oncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol· 
'tt •rına dair Ticaret odas: vesikasile mezkur gün ve sa· 

t 1(0nıisyonda bulunmaları. 
• • • 

)t]d 40oo adet madeni çerçeve ile 250 ad. 28 m/m matbua 
•2:ı alınacaktır : Bak İnhisarlar U. Müd. ilAolarma. 

~~~~~~~~~~---
~Zahire, et ve Sebze : 

Sivns Tümerıi Satınalmn Komisyonundan : 

•ntlll Siva::ı garnizonu için 300,000 kilo arpa kapalı zarfla ek

~ltı ~~e k~nulmu§tur. Muhammsn bedeli 13500 lira ilk temi
llıetı b' 12 lıra 50 kuru§lur. 12.9 939 ealı günü saat 15 de tü
ttbiıi •nasında yapılac ktır. Şartnamesi her ftÜD Ko. da görü-

r. 

İstanbul Levazım Amirliği Sat1nalma Komisyonundan : 
a· 

t,lip 1~ lllilyon 205820 kilo k ru otun pazarlıkla eksiltmesine 
~tıeJ' llladığmdan 25.8 939 cuma günü saat 15,30 do Top
l\t)1~1e Levazım Amirliği Sntınal na Komisyonunda t krar pa
~İtıtt Yapılacaktır. Tahmin bedeli 37380 li ı a 42 kuruş ilk tP.
Sj bir 

1 2
83 lira 53 kuruştur. hbu kuru otun heyeti umumiye· 

~tıı.ıeı~~leahhide ihale edileceği gibi Ar adolu ciheti ayn ve 
da gör~·~~he~i ayrı müteahhide ihale cdilebilır. Şartnamesi Ko 
~o. 'lla.u ur ısteklilerin kanuni vesikal rile beraber belli saatte 

gelnıeleri. 

Edremit Tümeni Satınalma Komisyonundan: 
~ ~'}e ~rernit ve Ayvalık garnizonu için 550 ton yulaf eksilt-

8S6 lionuimuotur. Muhammen bed Ji 24750 lira ilk • teminatı 
:a~rte ~a 25 kuruştur. Eksiltrı r kapalı zaıf usulile 11.9.939 
'hp1~1 

günü saat 16 da Edremit Tüm Satınalma Ko binasın
llcaktır • • 

~r • E 
t 1 t~•iİ drenıit ve AY'alık garnizonu için 75 Lin kilo sığır 
aellıitıata tnıeye konulmuştur. Muhammen bedeli 16975 Jira ilk 
/)·939 1325 lira 62,5 kuruştur. Eksiltme kapalı zarf usulile 

~ 'P•l•caCUrna günü saat 16 da Edremit Tüm Saunalma Ko. da 
'hr. 

&.\ • ı.a • • • 
1\. lla:İ toı şeker alınacaktır. Bak, Yüksek Mübendiı Mektebi 

•tına. 

1-.tı 
1•ı ıahibi ve yazı itleri Direktörü : lımall Girit 

Baıddıtı yer : Merkeı Ba11me.i, Galata 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : • 

Mektebin 939 mali aenesi iaşe ihtiyacından olan ( 11500) kilo 
toz şeker açık e1'siltmeye konulmuştur. Beher kilo toz şekerin mu
hammen bedeli (26,50) kuruş olup ilk temiuah (229) liradır. 

Eksiltme 4 Eylul 939 tarihine raıtlayan pazartesi günü saat 
15, 15 de mektep binası dahilinde toplanan Satınalma Komisyonunda 
yapılacaaı alakadarlarca mRlüm olmak üıere ilan olunur. (6561) 

Erenköy Kız Lişesi Direktörlüğünden : 
Cinıi 

Ispanak 
Pırasa 

Lahana 
Havuç 
Kök kereviz 
Yaprak kereviz 
Domates dolmalık 

" 
Kar 

Bezelye 

" 
Araka 

Taze bakla 
Çalı fasulye 
Ayşekadın fasulye 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Taze yaprak 
Taze bamye 
Pancar 
Semizotu 
Kabak yerli 
Marul 
Patlıcan baş 

" 
orta 

Y efil salata 
Enginar baş 

" 
Orta 

Hıyar 

Limon 
dereotu 
Taze soğan 
Maydanoz 

Miktara 
Kilo 

2000 
2000 
1500 
800 
50() 
500 

1500 
2000 
500 
500 

2000 
1500 
2000 
1500 
250 
200 
800 
300 
800 

3000 
5000 

17000 
15000 
3000 
1500 
1500 
2000 

10000 
1000 
1000 
20ü0 

Muham. lık teminata 
bedeli Kuruı 
Kuruş 

6 900 
5 750 
5 563 
6 360 
6 225 
5 188 
6 675 
5 750 

10 375 
10 375 
5 750 
8 900 dokuz yüz 
9 1350 
7 788 
5 94 

12 180 
13 780 
4 90 
6 360 
5 1125 

adet 2 750 

" 
3 3825 

" 
2 22.30 

" 
2 450 

" 
5 563 

" 
2 225 

,, 2 300 

" 
3 2250 

deaıet 1 75 
,, 1 75 

" 150 
Erenköy kız llıesinin mayıı 1939 ınali yılı sonuna kadar ihti· 

yacı bulunan yukarda yazılı ıeb:ıenin 24. VIU.939 tarihine müaaılif 
perşenbe günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu İstiklal caddesinde 349 
sayılı binada liseler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda 
açık ekıiltıne suretile ihalesi yapılacaktır İsteklilerin 1939 yıla Tica-
ret Odası vesikası ve teminat makbuzu ile belli gün ve saatte Ko 
miıyonda bulunmalara NOT - şartnameıi okulda görülebilir. 

(5924) 4-4 

Cinsi Miktarı Mub. be. % 7,5 te. Eksiltme fekli 
adet lira . lira krş. günü saatı 

-----·· ---- - -.-.. 
M d e i çerçeve 4000 .,20 
28 m/ -n matbua 250 sif 630 

yaluızı 

-----------
24 - 8.IX.939 aç. eks. 14 
47 25 12.IX.939 " 14 

1 - Şartname ve mevcut çerçeve nümunesi mucibince 
yukarda yazılı iki kalem eşya hizalarında gösterilen usuller
le satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri muvalckat teminatları ek· 
ıiltme gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme yukarda yazılı günlerde Kabataşda 
Levazım ve Mübaya t Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

. . iV - _Matbua yaldızı şartnamesi parasıı alınabileceği 
gıbı madem çerçeve nlimunesi görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve sa
atlerde % 7,S güvenme paralarile birlikte mezkur Komiı· 
yona gelmeleri. (6624) t-4 

• 1. 

İşin nevi ve cinsi Miktarı Muh. be. % 1,S te. Eksiltmenin 
top lira krı lira krş. şekli saatı 

-------·- ---- -----------
Müsveddelik kağıd 3000 1 167 90 87 59 aç. ek. 14 
Şemsi paşa bakım e·) 690 - 61 75 paz. t S 
vinin yangın tesisa-) 
tının ve elektrik ) 
kablolarımn tep dili) 

Karaağaç barut de· ) 1158 8S 86 91 aç. ek. 16 
posu yancıın tesisn·) 
ti ve dekovil ferşi-) 
yatı işi. 

1 - Şartname ve keşifnameleri mucibince yukarda ya· 
zıh her iki inşaat ile yine nümunesi mucibince üç bin top 
müsveddelik kağıt hizalarında gösterilen usullerle eksiltme
ye konmuştur. 

U - Muhammen ve keşif bedelleri, muvakkat temi· 
nalları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiıtir-

111 - Eksiltme 1.IX 939 cuma günü Kabataıda Leva. 
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Karaağaç barut deposu ferşiyatına ait şartna· 
meler Levazım Şu besi veznesinden 6 kuruş mukabilinde a
lınabileceği gibi diğer işlere aid şartname ve nümune pa· 
rasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ye 
s,aatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Ko-
misyona gelmeleri. (6314) 3-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan ; 

939 mali yıh zarfında mektep pansiyonu için alınacak olan 
,, 100" adet karyola memhur numune ve şartnnme1i mucibince açık 
elııiltmeye konulmuştur. Beher karyolanın muhammen bedeli 
,, 11.50" lira olup ilk teminnh ,,86.25" liradır. Ekıiltmeai 6.9.939 
tarihine raatlıyan çarşamba 2ünü saat ,,15" de Gümütıuyunda Yük• 
ıek Mühendis rnekt! bi b ina11 içinde toplanan Satınalma Komityo
ounda ynpalacaklır. 1 tekuterin şartnameıini görmek için her aün 
ve eksiltmeye girmek için de belli güo ve aaatte Sabnalma Komiı· 
yonuna müracaatlara ilan olunur. (6354) 2-4 

Karagümrük Orta Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

İşin cinsi Mikdan Tahmin bedeli ------ .-..----- --------
L. K. 

Sıra IOO 1400 
Kürsü 9 126 
Yemek mauııı 15 150 
İskemle IO 70 
Tabure 60 210 

Okulumuz için yukanda cinsi, mikdarı ve muhammen bedel
leri yazılı eşya ayn şartnamelerle 8.9.1939 günü saat onda Liseler 
Mubasebeciliğiade açık eksiltmeye konulacaktır. 

Taliplerin, 939 yılı ehliyet v sikası ve yüzde yedi buçuk te
minat makbuzlarile mezkur gün ve ıaalte Komisyona gelmelrri 
ilan olunur. (6627) 1-a 

Muhammen bedeli 2~050 lira olan 21 kalem muhtelif tenvirat 
ampulu 6.10. 1939 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankareda fdnre binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (18 3,75) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin elti~i veıikalan ve tekliflerini aynı gün aaat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıinden , 
Haydarpaşada Teıellüm ve sevk şefliA-inden dağıtılacaktır. 

(6479) 2-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet d•. l'adjudication 
Modc Prix 

d'adjudicat. atimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proYiıoire 

Lieu d'adjudicatioo et du 

C hier cfoa Cbargea 
Jours Heures 

- 1rav. Publlc -Mı,,t6rlel de Con•tructlon-Cartogr phle 

Ceınst. bat. Adm. Kaıtamonu (c. eh 118 PJ (2j) Gre a Rre '23692 45 
" pave en parquets rı.e Açıktürbe a Üsküdar Publique 't272 70 
n chauıısee , ı oute Buraa-Mudınya n 5 >20 -
" ~onak gouvernem. a Ordu (2~mt. partie) Pli cacl1 91552 86 

Trav. pr. irıııtal. e ı. u potab e K. aa,, a Kırkağ ç Publiquc 
Conııt. mur en pıerres et repar. aba\toir Publique 

n konak gou\'erneın. Solhan Plı cach 
Oresaem. projet pr. ndduction eııu Bayıpıaar Poblique 
Rep. qut lques f .:ı etrc et storea a ikinci Gre a gre 

Vakıf Ha~ 

Trav. enduit et bPdigeODD&fe a la maison 
No 1 'ı 2, Rue Erzurum 

,, 

653 06 
43026 25 

500 -
264 51 

106 32 

1776 93 
170 45 
391 50 

5827 64 
147 
97 9j 

3226 81 
-17 50 

Com. Ach. Econ Monop. Kabatache 5 9-39 14 -
Com. P erm. Municip Ist. 1 l-9-39 ı.ı -
Dir. 1 r v. Pub. Bursa 5-9-39 15 -

" ,, 
" 

Ordu ll-9-39 l t -
l\. uunicip. Kırkağaç 2 9 39 ıo -

Niğde 31-8-3::J 14-
Dir. Fısc Solhıı,. 11-9-39 
Mun cip. Dun nbey 12-9-39 15 -
Dir. Gea. v. 'Koufs Aı;ık. 25-8-39 15 -

n " 
2j-8-39 15 -

E16ctrlclt6 Gaz.ChAufboR Crntral (in tallatlon et Mat rlel) 

loııtall. chauffoge ce ılıaı pr. Dir Pr. Mo- Gre iı gre 10982 66 
nop. Kay1tri et S .v_s (c. cb 55 P.) (aj) 

Hablllement - Chau ure• - Tlssu• - Culr• 

Vachette jaune: 5 t.·cuir jnune savonneux: Grc a gre 27000 -
5 t.-cuir pr c u r • 200 k. (•· cb ıa P) 

823 66 Com. Ach. Econ. Mouop. Kabatache 2-9-39 11 -

20l5 Co , Ach. Dir. Gen Fab. Mil Ank. 1-9-39 14 30 

Ameubt m nt pour Habltatlon rle ate. 

Fabric. ıreuh1e dıf. sorles (cah eh 25 L.) Pli cach 
Bancs: 100 p -chaires 9 p.-toble iı mangcr: Publıque 

15 p.-chaiau: 10 p.-tabouretı: 60 p. 

p teri 

57463 90 
1956 -

Doru• e de 28 u /m pr. imprimes: 250 p. 
lmprHlion ıevue pr theatre Ville: 28000 p. 

Pub ique cif 630 -
,, 

Trvn•port- charg_,!!!!!'~h rgement 

Dfcıhargemeol chorbon de.s w.ı gonıı: 10000 
t. el cbargem. charboo ıur wagon: 7500 t. 

Combuatlble - C rburant - Hu ile 

Boiı: 1060 t. 
Benzine: 1000 bidona (aj) 

., : 9 t.-diveraeı huilerı: 4 lotıı 

n : 1 re qualite: 100 t. 

0}V81" 

Publique 

Plı cacb 

Gre a gre 
Pli cach 

S ngle en erin: tOOO p ·bride en chaine: 900 Gre a gre 
p.-bron.e pr. Ctrier: 1000 p. 

Eponge: 1500 p.·gantı pr. Ctrier: 2500 p. n 

Taureau: 200 tetu (aj) ,, 
Coton pr. matelas: 4 t. ,, 
Asaiette en cuivrc: 100000 p. PH cacb 
Central le No 1: 3,5 t.-id. No 2: 2,4 t. (c eh 126 P1 GTe iı gre 
Acc rdıle: 2 t. 

Malhiel pr. moteur: 10 lota 
Chhıia mHallique: 4000 p. 
Machine 8 pruaer: 130 p 
Bacuf 

Provl lons 

Foio: 1.205.820 k. (aj) 
Avoioe et org : 325 t. 

,, : 942 t. 
Viaode de boeuf et de cbi:vre: IOO t. 

" " n 
Bcurre 27,4 t. 
Orge: 300 ı. 
Viandc de chevre 

n " ,, . IOO ,, 

<.U de boed: 75 t. 

" 
" Publique 

Gre a gre 
Publiqı.e 

Gre iı ııre 

" 
" ,, 
n 

n 
Pli cach 

,, 

845 -

2550 -

H600 -
4940 -
2600 -

26500 -

702 -

765 -

1840 -
24000 -
25075 -
1.030 -

177 -
3 ~ 0 -

2200 -
5000 -

37380 42 
15600 -
45216 -
25C'OO -
20000 -
30140 -
ı3.00 -
18000 -

Foin: 370 t. 
A voine: 550 t. 
Viande d• boeuf: 75 t. 

n 
,, 
n 

ou 2?500 -
16650 -
2,750 -
16975 -

Farioe: 270 t. (oj) 
Riz: 16 t. 
Avoine: 262 t. 
Foin: 25 t. 
Avoine: 1280 t. 

Gr~ iı gre 31050 -

n 

Pu!>lique 

Pli caolı 

n 

le k. O 24 

65280 -
20700 -
19COI 25 

4309 79 D.r. Fac. Langue, Hııt Geogr Ank. 8-9-39 16 -
Com. Ach. fcole Sec. Karagümrük 8-9-39 IO -

47 2) 
63 3'i 

191 23 

795 -
370 -
195 -

1988 -

53 -

58-

276 -
1800 -
1880 -
825 

11 -
24 -

165 -

2803 53 
1462 50 
4239 -
2343 -
1875 -
2825 69 
1012 50 
1350 

ou 1688 -
1245 -
1856 25 
1325 6? 

2323 -
288 -

4514 -
1552 50 
1425 09 

Com Ach Ecoo. Monop. Kabatache 12-9-39 14 -
C'>:n. Perm. Muııicip. lıt. 11-9-39 14 -

6eme Expl Ch. fer Etat Ad na 1-9-39 10 -

C. A. 1 er Regim. Gendr. Çaaak. 22-9-39 15 -
Municip. lımir 28-8-39 16 -
Com. Acb. Mio. Def. Nat. Ank. 25-8-39 10 -
Com. Ach Comm. G. Surv. Douan. lst. 12·9-39 15 -

Com Acb. Comm. G. Surv. Douan. lıt. 29-8-39 10 30 

" ,, 29-8·39 11 -
Vil. Yozgat Luodi et jeudi 
Com. Ach. lnt. Tophane 6-9-39 14 -

n • 11-9-39 15 -
Co.:n. Ach. Dir. G. Fab Mil. Ank. 1-9·39 15 -

.n " l-9-39 15 30 
Com. Ach Comm. G. Surv. Douıın l.t. 24-8·39 16 -
Com. Ach EcoD Monop. Kabalache 8-9-39 14 -
Com. Acb. Dir. Gea. Fabr. Mil. Ank. 8-9-39 14 -
Dir. H11r· c:t Auiat. Soci ıı le Denizli 6-9-39 

Com. Ach. Int Tophane 
Com. Acb. Corpı Armee Konya 

,, 
" 

n " 
n ,, 
,, ,, 

Coın. Ach Mil. Sivas 

" " Gaziantep 

,, ,, ,, 
" 

Div. Edremit 
,. • " 

Com. Acb. Div. Isparta 
" PJace Forte Çua"kale 

n Div. Vize 
Vil. Ank. 
Com. Ach Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

n Div. Manisa 
,. ,, lıparta 

25 8-39 
28-8-39 
28-8-39 
28-8-39 
28-8-39 
25-8-39 
12-9-39 
11-9-39 

13-9-39 
11-9-39 
8-9-39 

13·9-39 
)4.9.39 
6-9·39 
7-9-39 

15 30 
10 -
il -
15 -
14 -
14-
15 -
il -

ll -
16 -
15 -

Viande de boeuf: 90 t. (aj) 
Avoine t'l or~e: 422250 k. 
Sucre en poudre: 11,5 t. 
Avoine: 43,5 t. 

Publique le k. O 26,50 229 -
179 44 

6t77 19 
1800 -
1620 -
6356 25 
4680 -

Com. Acb. Ecole Iag. Gümüşauyu 
Com. Penn. Municip. lst. 

11-9-39 
8-9·.l9 
8-9-39 
4-9-39 

16 -
10 -
15-16 
14 -
15 -
il -
15 30 
15 -
14 -
15 -

15 -
15 -
15 -
15 -
10 -
10 -
16 -
16 -

Farine pr. pain: 705 t. 
Beurre: 24 t. 
Avoine: 360 t. 
Viaode de boeuf: 337 t. 
Beurıe: 65 t 
Oigoons: 75 t. 
Foio: 830 t. (aj) 
Farine: 165 t. 

,. 337 n 

n 2392 50 
Pli cach 863S2 50 

" Pli cacb 

" 
Ji 

n 
Gre a ire 
Pli cacb 

" 

24000 -
21600 -
84750 -
62398 -
3fü0 

29880 -
18150 -
37070 -

258 75 
2801 25 
1361 25 
2780 .. 25 

C. A. l er Regim. Gendr. Çanak. . " 
Com. Ach. Div. Sivaı 

,, " lımit 
n . " ,, Int. Ank. 

" n ,, 
,, Brirade lalahiye 

• n 

11-9-39 
22-9-39 
22-9-39 
11·9 39 
7-9-39 

12-9·39 
11·9·39 
29-8-39 
11-9-39 
11-9""39 

( 3 ncü sayfadan dYam) 
Kay•eride ve Adanıt.da garaj ioş. (Kayseri Aık. SAK) No ll~I 
Orman Fakültesi için makine (Orman Fakülteıi Mübayaat 

No 1144 
Sığır eti (İsporta Tümen SAK.} No 1144 
Mühtelif erzak (Kütahya J. Okulu) No 1142 
Tahmil ve tahliye işleri (Toprak Mahsulleri Ofisi 

No 1142 
Y aıtık ve Yatak kılıflık bez (M. M. V ) No 1140 
Tavla tamiri (Çorlu Kor) No 1140 
Harita tanı.imi (Yozgat Beled.) No 1140 
Çocuk hast. yap. tamirat (İzmir B~led.) No 113~ 
Daimi ceryan için sıırfıyat saah \D.D.Y.) No 113[; 
Türbo alternatör grııbu ve teferrüab (Kayeer; ve Civarı ı:,ıe~ 

T.A.Ş.) No IU4 
Demir tel (P. T. T. Lvz. Müd.) 1114 
Be'lzin süzme güderisi (M. M. V.) No IJll 
Hangar ve cephanelik i ş . (M. M. V.) No 1109 
Mühtelif cins ilaç (Edirne Vil.) No 1156 
Yunuı marka çimento (Ank. Beled.) No !157 
• çam afracı (Çanak. Orman Müd.) No 1157 
K. ot (Toplıane Lvs) No 1157 
Amerikıto be2i (Ank. Nümune Hast.) No 1157 
Adliye i binası tamirı (Ank. Adliyesi) No 1157 
Mazot (Çanak. Jandr Alayı SAK.) No 1157 
Dıvar tamiri, koltuk sandalya dosya dolabı kür1ü banko v. 1• 

C. Müddeium.) No ll58 
Elektrik ampulu (Afyon Beled.) No 1158 
63 sayılı motörün iki bronz şaftaki işçili ve sterling tüyibO 

ri (Gümrük ~1uhafaza Gen. Kom. iat. SAK.) No 1158 
• bin anknzı (Afyon Lisesi Dir.) No 115 

Memento des Fourni sse u rS 
Vendredı 25.8.939 

Canevaa (C. A. Gend. ht.) No 1145 
lmprime (Dir. Expl. Perl lat.) No 1145 /J 
Rep. et iastall. electr. au palais de juıt. (Defter. Ank.) No ll 
Cooıt. depôt pr. charbon (Defter. Ank.) No 1146 

• ,, et bat. administr. (OEf. C~realea Ank.) No U47 
Prov. et combuıtible (Comm. Ec. Gend. Yozgat) No 1147 
Huile pr. motcur (Muo. lzmir) No 1149 
lnıtall. chauffage ceotral lDir. Luaret Urla) No 1149 
Div. artıclcs d'habillement (Dir. Ec. V eter. Çorum) No 1149 
Const. pave (Muo. Izmir) No 1149 
Rep. bit. (Lycee Kayseri) No 1149 
Coost. konak gouv roem. (Dir. Tr. Pub, bmlr) No 1150 
Mazout (Dir. Lazııret Urla) No 1150 
Cooat. ecurie (Dir. Vach. Kazova) No IHO 
Mazout (Mun. Balık ıir) No 115ı 5J 
Rep. bit. ec. normal• (C. A. Ea. S c. et Lyde l.ıınir) No ll 
T oile pr. capoteı (Pres. Lutte Tr.-bome Gaziantep) No 1151 
Haricota ıecs (lnt. Ank.) No 115 l 
Rep. bat. ecole (Dir. Ec. Normale) No 1154 
Litı (lot. Tophane) No 1156 
Machine pr. devclop. ammoniac (Mun, I.ımir) No 1149 
Trav. canalis. et terrauem. (Minis de l'lnter.) No 114:5 
Machine pr. arranger le papiu (Dir. G. Mon.) No 1145 45 
Materiel pr. rep chauffage centrale (Minia. de l'lnter.) No il ıV: 
Benzine, mazout, huile et graiue (Roc. inat. Agr. Ank.) No 
Ficelle et appareil foulant (Dir. G. Mon.) No 1145 
Far ine (Ec. Geod. Yozgat) No 1145 
Orge, ble, avoine (Rec. Inat. Agr. Ank.) No 1145 
Paio tEc Gend. Silıfke) No lf.t5 

1 Rep. bat. ecole (Oir. Culture Konya) No 1144 
Articlea ıanit. (lot. Tophane) No 1144 
Articles pr. poe~nlure (E~p. Elec. Tr. et T.) No 1143 • 11.ıJ 
Const. garage a Kayıera et Adana (C. A. Mil. Kayaerı~ N° ;fA 
Div. machiae pr. faculte forest. (C. A. Fac. for. lat.) N• Jl 
VJaode de boeuf (C. A. Div. lspart ) No 1144 
Div. provisions lEc. Geod. Kütahya) No 1142 
Trav. chargem. et dechıır. (Off. Cer. Folalh) No 1142 O 
Toile pr. taie d'or iller el bouHe (Minh. Def. Na t.) No 114 

j 
Rep ecurie (Corpı armee Çorlu) No 1140 
Dreasement carle (Municip. Yozrat) No 1140 
Repar. bat. bôpital enfantı (Municip. lzmir) No 1138 (C'I 
Moin d'reuvre pr. po5e d ux nouyeaux achaft ea broaıe 

Acb Com~aod. G~n. ıurveil. douao. lat.) No 1158 fi 
Repar. mur, chaıse. table, armoire pr. do11ier chaire elC• { 

reur Gen. Iat) No llj8 
Ampoulea electrique1 (Municip. Afyon) No 1158 
Mozout (Batıııllon Gendr. Çanak) No 1157 
Repar. bit. Palaiı de juıtice (Miniı. Juıtice Ank.) Ne 1157 
Toile americaine (H6pital Modele Aalr.) No 1157 
Clınent (Municip Ank.) No 1157 
Div. medicament (Vil. Edirne) No 1156 JI~ 
Constr. hangar et depot de munltion (Miniıt. DH. Nat.) filo) ~o 
Peaa de chamoiı pr. filtrage de benzine (Miniıt. Def. N•t• 
Fil de far (Dir. Gen. PTT. Ank.) No 1114 . ıt6 ~ 
Gıoupe Turbo-Alternateur avec ccesaoire (S.A.T. Electrıc ~ 

ıeri) •o 1114 f ıt 
Compt ur eletrique de courant permament (Chemlnı de 

No 1136 


