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a) MüNA A AL AR 
~---------------~ 
~Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

Ordu Nafıa Müdürlüğünden : 

iı i~~ 1~2 lira 86 kuruı keşif bedelli Ordu Hlikiımet kona
~tıl llcı kısım inıaatı l'aİıidi esasi üzerinden eksiltmeye çı· 

~•ıtır. Bu sene 20000 liralık inşaat yaptırılacakbr. 
~ii ~~ 11 eyliıl 9J9 pazartesi günü saat 11 de Nafıa 

Ek U~ü binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 
Q 8_11tme kapalı zarf usulile yapılacaktır. ""'l ~.1~e aid evrakı keşfiye ve projeler Nafıa dairesinde 
'Qılır. 

tıı9 !k•iltnıiye girebilmek için isteklilerin 5827 lira 64 ku
t. tl 

11'•kkat teminat vermeleri ve ihaleden en az bir haf· 
t'•ik l~l Makamı Vilayete müracaatle alacakları ehliyet 
'•ler~•ıle 939 yılına aid Ticaret Odası vesikasını ibraz et· 
hl>k ı Ve bir defada 40000 liralık iş yapmış bulunmaları 

·'tir, 

'-~t 'f eklif mektublarının yukarıda yazılı saatten bir 
\eıe:"•eline kadar makbuz mukabilinde Komisyona veril · 
ht 

1

1 li.zımdır. Posta ile gönderilecek mektubların niha· 
O~ ••t. 11 e kadar gelmiş olmaları, aksi takdirde postada 

ltcıkmeleri kabul edilmiyecektir. 

~ Solhan Malmüdürlüğünden 

~-k~ kıiltmelre konulan Bingöl vilayetinin Solhan kazası 
~' h~e,~ konaij-ı inıaatı icin bedeli kesfi '1~?.nmYrr ~fiuYd\ı •k .:onak ınşaatmın tamamı ~3\lve . .. 
-:-ı edilecek ve yapılacak iş mukabili ve bedeh pey ode· 

da p:-zarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komis· 
yondan veı ilir. Muvakkat teminat 366 lira 57 kuruştur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 4520 lira olan bir adet 
kalorimetre teferrüatiyle iki adet Viyev etüvü açık eksilt· 
meye konmuştur. 

Eksiltmesi 1 l .9.939 pazartesi günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 339 Jira olup şartnamesi Komisyonda gö-

rülür. 
••• 

211 kalem eczayı tıbbiye alınacaktır. Bak: İnhisarlar Umum 
Müd. illnlarıoa. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Kuleli askeri lisesi için 21 kalem elektrik malzemesi
ne 28.8.39 pazartesi günü saat 14 de Tophanede İst Lvz. 
Amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Ke
şif bedeJi296 lira 95 kuruı kati teminatı 45 liradır. istekli
lerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

• * * Davutpaşa fırınının dahili ve harici elektrik tesi· 
satının pazarlıkla eksiltmesi 28.8.39 pazartesi günü saat 
14, 15 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Her ikisinin keşif bedeli 1988 lira kati teminatı 298 
lira 20 kuruştur. Dahili tesi1at ayrı ve harici tesisat da AV· 

·• ı'aııpıehiı ·Natıa vekalebnce ~usa~dak elektrıK mutıen· 
dis veya ıkinci sınıf ehliyetnameyı baız olması şarttır. 

tktir. 
ı,ll ~u iıe aid şartname projesi ve yapı i~leri uı:ıumi v~ Düzce Belediyesinden : 
''Ilı fartnamesi husuıi ve fenni şartna~esı .hususı .. ş~rtna 8.8.939 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan. eksiltmesi?· 
,,. ktıif hulasası cetveli projeleri istekhler ıhal~ gunund~~ de verilen fiatlar haddi layıkında ~örül~iyen . ~ıdro. elektrık 
dl:•ı .. Solban Malmüdürlüğü veya Bingöl vil~~etı nafıa mu· santral tesisatına aid eşağıdaki teçhızat bır ay ıçınde pazarlık-

ltııu da·ıresı"nden ücret mukabilinde alabılırler. _ .. ~ 0 - d la alınacnktır. . .. 
d "'-Palı zarf usuliyle 21.8.939 dan itibaren 2 gun mu . 7150 liralık keşifli türbin ve cebrı boru ve teferruatı. 
'Ue ı b ı ··d·· l" öü odasında ı h ·1 · ~' ı .. 9.39 pazartesi günü Sol anma mu uru. 10427 lira keşifli clterna~~r, tablo, santra mu avvı cs1, 

•d~lecektir. k t t _ ı;;ehir yeraltı kablosu ve teferruatı. .. .. 
'-'' 'fılıplerin ihale gününden evvel % 7,5 muvak a e ,. 2755164 lira bedeli keşifli yüksek ve tc\ctturlu ha\'aİ hat· 
b~•Uırı olan 3226 lira 81 ~uruş temi.nat ~akbuzu ve~~ la alçak te,vettürlü şehir şebeke~i: . . . . . 'k. blakbuzu ile bu iıe aıd olmak üzere ~ıcaret o.das Talihler bu işlerin cümlesi ıçın teklıf verebıle.cekle~ı gıhı 
lt ''Ya uafıa vekaletinden alacakları ~h~~y~~~ -vesıkaları a n ayn da tek lıf verebilirler. Eksiltme şartn.amesı, pr.oJe § ırt· 
~ıı. teklif zarflariyle birlikte Solhc:.n malmudurlugu odasında y . ve fenni aartname ve evrakı müteferrıaaı bPŞ lıra mu· 

11tt '- · ı · ·ıA olunur namesı la' l G l d A 'k·· tellkil komisyonu mahsusuna verı mesı ı an • kabilinde Düzce Belediyesinden ve stanbul . a ata a ssı . u-

Gümüıhane Defterdarlığından : 
~ ~ 1 lira 28 kuruş bedeli k~şifli ~ümüıbane hükumet 

'-ıı1111ı bazı aksamı tamir edılecektır · . 

raziyon hanında elektrik mühendisi Hasan Halet lşıkpınurdan 
rılınabılir. 1 7 9 39 

Talibleıin kanuni vesaiki haiz olarak ihale günü o an • · 
perşembe güaü saat 16 da Belediye Encümenme hazır bulun· 

malan ilin olunur. 
• • • 

Muvakkat teminat 184 liradır. Bu paraom eksiltmeoia 
yapılacoğı saat on beşe kadar Malsandığına yatırılmıı Te mak· 
buzunun eksiltme heyetine verilmiş olması lazımdır. 

Kereste, tahta ve saire 

Aky111 Askeri Ktreate Fabrikaeı Müdürlöğiinden: 

Akyazı Askeri kereste fabrikası ihtiyacı için aşağıda cios 
ve miktarı yazılı keresteler mübayaıı edilecektir. 31.8.939 per
şembe günü saat 14 te Adapazarmda askeri yollama dairesinde 
pazarlığı yapılacaktır. istekliler muayyen güode komisyona vı 
şartnamesini görmek isti yenlerin de Yollama dairesine müra
caatları. 

Cinıi Miktari 
Metre mikap 

114 İhlam ur kalası 
150 Karaağaç kalaıt 
30 Dışbudak dört köş 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Devlet Denizyolları İıletme U. Müdürlüğü İdareainden : 

İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak SS bin kilo karbit 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştu?. 

Eksiltme 1 l eylül pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
,Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğü Alım Satım Komiı
ı~~~m4a vaoılarAlc~ 1• 

Eksiltme §artnamesi adı geçen Komisyondan alınacaktır. 
lsieklilerin bu işe ait teklif mektublarını tayin olunan gl· 

nün saat 14 de kadar Komisyon Reisliiine makbm muka· 

bilinde vermeleri lazımdır. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi U. İdareıinden: 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıağıda yaz.ılı 

iki grup malıeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilme~ 
üzere 8 9.939 cuma günü saat 10,30 Haydarpaıada ıar hı· 
nasındaki Komisyon tarafından açık ekıiltme uıulile ıatın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin her gra~-~izasın~a yazı.lı ~u-
vakkat teminat ve kanunun tayin ettıgı vesaıkle bırlıkte 
eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatları 11· 

zımdır. 
Bu işe aid şartnameler Komisyondan paraıur. olarak da· 

ğıtılmaktadır. 
t - Muhtelif cins ve eb'atta 9 kalem kaynakcı ve d&: 

kümcü başlık, gözlük ve gözlük camları muham~en bedelı 
1524 lira 25 kuruı ve muvakkat teminatı 114 lıra i:I ku· '~il~.8.a9 gününden itibaren 15 gün müddetle bu ışe açık 

t11ıeye konulmuıtur · . ·· 
t~ı ~ •lipler tarafından ıürülecek bedel~er haddı ~.i~~k go· 
ls diiıu takdirde 8.9.39 tarihine müsadıf cum.a. guuu s~at 
bt .d' iiıalesi icra kılınacağından keşif bedeh~ın % ! ,5 ~ıs· 
ct_~llde muvakkat teminatı Malaaııdığına teslım ~-ttı~lerıne 
l:) "teaaiki müıtashiben auu eden taliblerin Gumuşbane 
~fterdarlığanda müteıekkil komisyonu mahsusuna muayyen 

Kayseri ve Sivas İnhisarlar Başmüdürlükleri~~e kalo· 
rifer tesisatı yaptırılacaktır : Bak lnhis. U. Müd. ılaolarına. 

ruştur. 
2 - ı adet boya ezme ve bir adet de macun ez.me ma· 

kinesi ,,380 volt trifaze cereyan için tahrik motör~ ile" mu· 
hammen bedeli 700 lira muvakkat teminatı 52 lıra 50 k•· 

ruıtur. 

ElAzığ Belediyesinden : 

llcle lllüracaat etmeleri lizunıu ilin olunur. 
• • • 

1 ı ~ L ı· El kt "k Tramvay ve Tüoel 
"'•t.ıı. '111avvile merkeı.i inş. Bak: ıt. • rı 

•ler\ Um. Müd. ilanlarına. 

~. IOinik ve ispençiyari al&t, Hastane Lev. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 6171 lira 10 kuruş olan 1313 ~ ft 
erat fotıni Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa· 
tınalma KomiS)Onunca 5.9.939 sah günü saat 15 t~ kapah 
zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komısyondım 
verilir. Muvakkat teminat 462 lira 8ılı kurnotur. 

Belediyemiz içi.o alınacak bir aded ".Fort~ ~ar.kah a
razöz makinesinin ihale giinü on_ giin ~emd~d :dılmııtır •. hıa• 
le 26.8.939 cumartesi saat 12 dedır. Tahblerın ~ .7,6 te~ın~tı 
muvakkate verJikten sonra açık eksiltmeye ııtırak edılebıle 
cekleri ilin olunur. 

P. T. T. Umum Müdürltığünden: 
~•keri fabrikalar U. Müdürlüğü Satın alma Komi!iyonundan : 

.\ Tahmin ed,len bedeli ıo.OOO lira olan 5 ton Dıfenilüretan 
rtı~tri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satına.lma Ko_-
1 )onunca 1.9.39 cuma giinü saat 16 da pazarlıkla ıhale edı· 
;c1~ktir, Bu malzeme evvelce ilin edilen evsafta olacak ve be
~· ı serbest dövizle ödenecektir. Şartname parasız olarak Ko· 

1'Yoııdan verilir. Muvakkat teminat 750 liradır. 

'det • • • .. Tabmin edilen bedel~ 4887 lira 50 ku~~··· ~~a~ llSO 
~ Üksııen tüpü Askeri Fabrıkalar Umum Mudurluğu }~,~ 
ta S•tınalmı Komisyonullca 8.9.939 cuma ıünü saat 

Milli Saraylar Müdürlüğünden : 

Milli saraylar müstahdemleri için yaptırılacak _135 takım 
· d ·· elerme uygun resmi elbisenin şartnamesıoe ve mevcu numun 

olarak imali açık ~ksiltmc ye konulmu~tur. .. .... 
Eksiltme gününe kadar Mfüi Saraylar Mü?url.~ğu . kalemi· 

ne mürııcaat edecek olanlar mevcud ııümunelen. gorebıl~cekler 
d b d ı · olarak bir nüsha alabıleceklerdır. ve ıartname en c e sız b 

Açık eksiltme eylülün on beşinci cuma günü saat on eş· 
te Dolmabahçede Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

17.8.939 tarihinde eksiltmesi icra kılınan 38X4SX7 m/m 
maktalı 230 ton U. demirine teklif edilen bedel haddi l&yıkta 
görühiıediğinden bir ay müddetle pazarlıkla mübayaa edile· 

cektir. . 
Muhammen bedel 29.000 muvqkk.at teminat 2175 lıra 

olup kat'i ihalesi 8.4.939 cuma günü saat lS te Anka~ıda 
P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Satınalma Komıayo· 
nunda yapılacaktır . 

istekliler muvakkat teQSiaıt malı:buı veya banka mıktu· 
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H it • tanbul e ı~y ·ınd n'. in aat, Tamirat, Nafia 1 ıe_rı, Malzeme ar a 
- 4-9-39 15 -Isparta Belediyesi ~ 

Bordür t şı çıkaulması nakli ve yerine 
konması işi: 120U m. 

Mrk. Ülkü okulu tamiri Aç. eka. 
Senirkent Turgut reis mekt bi binası ta-

m. 1 03 

7601 91 
300 -

" 
Vilayeti 

" n 

31-8-39 16 -
31-8-39 16 -

miri 
Pavyon, mulbah ve ahır inş- (~emd ) • Paz. 
Bornova koaabası halihazır harıtası tanu- Aç. ekı. 

118554 i7 
2000 -

7177 -
150 -

İ:ımir Lv%. SAK. 
Bornova Belediyesi 

28·8-39 15 -
6-9-39 16 -

1502 02 mi (temd ) 20027 -
Kabataş inhisarlar Başmüd. binası tamiri Kapalı •· 

ı 1-9·39 15 -İnhisarlar U. Müd. 

(şort. 1 L.) 
Silahtnrda kurulacak 1 adet muhavvile Paz. 2974 90 2?3 12 ıt.Elektr.Tram ve Tünel İşlet.U. Müd. 4-9-39 15 -

mrk. inş . 
Ordu Vıl. 5 dershaneli ilk nıekteb mş. 
Gümüşhane hükumet konağının tnmi~i 
Yeni Büyük Millet Meclisi binasına gıden 

Kapalı z. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 

22729 88 
5801 28 

50682 -

1704 74 

378.ı 10 

Ordu Valiliği 
Gümüşhane Defterdarlığı 
Aııkara Belediyesi 

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

12-9-39 11 -

yolun inş. 

lllçlar, Klinik ve 1 pençlyarl alil, Hastane Lvz. 

Mualece ve edevatı tıbbiye: 150 kalem 
Eczayı tıbbiye: 211 kalem 
Oksijen tüpü: 1150 ad. 

Aç. ekı. 

• paz;, 

Difenilüretan: 5 t. ,, 
Kalorimetre ve teferruatı: 1 ad. • Viyev Aç. ekı. 

2300 -
2233 45 
4887 50 

10000 --
4520 -

167 50 
366 57 
750 -
339 -

etüvü: 2 ad. 
Elektrlk-Havagazı-Kalorlter \le 1 at ve malzemesi) 

--- 497 68 37 33 
Elektrik ampulu: Pa:ı. 296 p5 45 -
Elektrik malzemesi: 21 kelem n 1988 _ 298 20 
Davutpaşa fırının dahili ve harici elektrik ,, 

tuiıatı 
Elektrik tesisatı için türbin ve cebri boru ,, 

ve teferruatı (temd.) 

" 
,, 

Alternatör, tablo, aantral muhavvilesi şehir 
yeraltı kablosu ve teferruatı (temd) 

Yüksek tevetttırlü havai, batla alçak te
veltürlü şehir şebekesi (şartn. 3 gu
rup için 5 L.) (temd.) 

Memleket hast. elektrik ve el asansörü Aç. ek• 

tesisatı (temd.) 

7150 -

10427 -

27554 64 

22ı3 38 

Mensuc t, ElblSts, Kundura, Çama ır v.s. 

Resmi elbise imali: 135 takım 
Erat fotini: 1.313 çift 

Kere te. ta vehta alre 

Aç eks. 
Kapalı ı;. 

hlamur kalas: 114 m3 - Karaağaç kalas: Paz. 

6171 10 

150 m3. dış budak dört köşe: 30 m3 

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

Sır : 50 ad. ----· ---1- .. 
n 318 t. 
" 44 t. 
• 227 t. 
,, 1000 t. 

Sömikok: 70 t. 

" 
" 

325 t. 
430 t. 

Karbit: ~5 t. 

Uteterrlk 
Kurşun: 8 t. 
YGn çorap ipliği: 8780 k. (şart. 126 kr.) 

(temd.) 
Kaynakcı ve dökümcü batlık, göz.lük ve 

göılük camları: 9 kalem 
Boya ezme makineai: 1 ad.-macun ezme 

makine i: 1 ad.(380 volt trifaze ceryan 
için tahrik motörü ile) 

Telefon direği: 572 ad. 
Dürbünlü plançete: 50 ad. 
Demir malzeme çöp arabaları için 
Bohçalık saç: 10 t. 
Domuz deri i: 200 kg.-tutkal 25 kg. 

Erzak, Zahire Et, v Sebz 

Sığır eti: 82 t. 
Un: 71,5 t. 
Bul2ur: 6 t. 
SadeyaA-ı: 10450 k. 
Bulgur: 19,8 t. 
Sığır eti: 12 t. 
Sadeyağı: 2,6 t. 
Sabun: 6350 k. 
P. pirinç: 18,4 t. 
S bun: 1,8 t. 
K. (asulya: 6 t. 
Arpa: 216 t. 
Yulaf: 216 t. 
K. ot: 151, 250 k. 
Saman: 243,5 t. 
Arpa ve yulaf: 422250 k. 
K. ot: 286,5 t. 
K. fasulye: 18,8 t. 
Nohut: 10,5 t. 
Arpa: 85,6 t. 
Yulaf: 85,6 t. 
S man: 47,4 t. 

,, 129,8 t. 
K. ot: 63 t. 
Koyun eti: 10 t. 
Sül: 14 t. 
Yoğurt: 7 t. 
Nohut, k. faıulya, un, ıadeya§ı, yulaf ve 

ııtır v.ı. 

Aç eks. 
.,,,,.-y-,.. .... ...,,,,.,.. 

n 
n 

" Kapalı ı;. 

" Kapalı ı;. 

Aç. ekı. 
Paz. 

Aç. ekı. 

,, 

,, 

Paz. 

" ,, 

Kapalı z.. 
,, 

Aç. eks. 
Kapalı z. 
Aç. eka 

" ,, 
n 

Kapalı :ı. 

Aç. eks. 
,, 

Kapalı•· 
,, 
" Aç. elu. 

Kapalı J. 

" Aç. ek. 

" ,, 
,, 
,, 
n 

n 
,, 
,, 
" 

750 -

k. o 00,60 
k. o 01,25 
k. o 01,50 
8000 -
2100 -
9750 -

14190 -
6187 50 

2480 -
25023 -

1524 25 

700-

5556 50 
10000 -

1025 -

k. o 16 
k. o 12,50 
k. o 1 l 
k. 1 -
k. o lO 
k. o 19 
k. o 9j 
k. o 35 
k. o 30 
k. o 40 
k. o 12 
k. o 04 
k. o 05 
k. o 04,50 
k. o 01,25 
k. o 04,50 
k. o 04,50 
k. o 12 
k. o 10 
k. o o.ı 
k. o 05 

k. o o 01,50 
k. 01,50 

k. o 04 
k. o 30 
k. o 10 
k. o 13 

126-

184 -
462 84 

143 10 
41 25 

255 38 
600 -

731 25 
1064 25 
464 06 

186-
1876 73 

114 32 

52 50 

416 74 
750 -
76 88 

984 -
671 31 

49 50 
783 75 
148 50 
171 -
185 25 
166 69 
414 -
54-
54 -

648-
810 -
5IO -
227 81 

1425 09 
966 94 
169 20 
78 75 

288 90 
321 -
53 33 

146 03 
189 -
225 -
1os -
68 25 

Kayseri Vil. 
lnbiaarlar U. Müd. 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

.. 
M. M. V. S~K. 

lst. Belediyesi 
Tophane Lvz. SAK. 

,, n 

n 

6-9-39 15 -
11-9·39 14 -
8-9-39 15 30 
1-9-39 16 -

11-9-39 11 -

28-8-39 14 -
28-8-39 14 -
28-8-39 14 15 

Düzce Beled. Galata Assikuraziyon ban 7-9-39 16 -

Haıan-Halet 

" 
n 

,, " 

Çankırı Vil. 

Milli Saraylar Müd. 
Ask. Fabrik. U. Müd. SAK. Ank. 

7-9-39 16 -

7-9-39 l6 -

29-8-39 11 -

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

Akyau Aık. Kereste Fabrikası Müd. 31-8-39 14 -

Adap az.ar 

Kayıeri Kültür Direk. 5-9-39 14 -

,, ,, 8-9-39 11 30 
16 -
15 30 

n ,, 14-9-39 
n n 18-9-39 

Edremit Ask. ,, 11-9-39 9-
15 -
16 -
17 -
15 -

Kayıeri Viliyeti 3 l..a-39 
,, Ask. SAK. 6-9 39 
.. ,, 6-9-39 

Devlet Deniz Yollan itletme U. Müd. 11-9-39 

P. T. T. Dir. İst. 13.9.39 15 -
Takıim·Ayazpaşada fıt. Jandr. SAK. 5·9-39 15 -

D. D. Y. Haydarpaıa 

" " 

Kayaeri Aık. SAK. 
Orman U. Müd. 
İst. Belediyesi 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank, 

,, ,, ,, 

Isparta Tümen SAK. 
,, ,, . " 
" n 

,, " 
" " . ,, 
IJ • 

n n . ,, 
,, " 
" ,, 
" llll 

n n 

• • 
n " . ,, 
n " 

" n 

" ,, 
" . 
" n ,, ,, 
,, ,, 
n • . ,, 
" n 

" . 

8-9-39 10 30 

8-9-39 ıo 30 

28-8-39 16 -
27-9-39 10 -

4-9-39 14 -
8-9-39 15 -
8-9-38 14 30 

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

12-9-39 
12-9-39 
12-9-39 
8-9-39 
8-9-39 
8-9-39 

12 9-39 
12-9-39 
14-9-39 
14-9·39 
14-9-39 
14.9.39 
16-9-39 
16-9-39 
18-9-39 
18-9-39 
28-8-39 

16 30 
16 -
16 30 
lO 31) 
11 30 
15 -
16 -
9 30 

10 30 
IO 45 
11 30 
15 30 
15 30 
16 30 
11 -
15 30 
16 -
10 30 
l l 30 
11 -
il -
11 30 
15 -
ıo 30 
11 30 
10 30 
11 30 
11 -

Hueki hastaneıi için tür.umu olan '?lubtelif do& elelı~r 
<11mpulu pazarlıkla mubayaa edilecektir. lbale 2 .8.939 ~:,ıır 
te i giloü saat 14 de Daimi Encümende. y pılaca~tır. M kurııf' 

b d \. 497 lir 68 k..ırui ve ilk t-amınatı 37 !ıra 33 ..it 
en e 1PJ ı - k 1 · de ır 
tur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlfiğu a amın 

1 
rı ile 

-ı b'l"ır Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup 
8 

1.,ı ru e ı • " . d b 1 0oııı " 
ihale günü muayyen Hatta Da.imi Encumenın e u u 

L----=-----------------=------~o~ bile kanuni vesikalarım hamilen mezkO.r gün ve saatte 
misyona müracaat edeceklerdir. p.1 

Şartnameler Ankarada P·T.T. Le,•nzını, 1 tanbuld ]~ 
' Levazım Ayniyat şubtsi müdürlüklerinnd n bedelsız ors 

rilecektir. 
.. d o. 

Denizli Sıhhat ve İçtimai Muaveoel MGdllrlüğuo e · 
ıo 

1 _ Denizli merkez kazasının Şamh çiftliğinde v~ ~oPcı 
.. l . . ıhtı1' 

vaziyette oturtulmuş olan Bulgaristan goçmcn er~nıo ı ( 
mevcu' 5000 bin lira havale!İoin yettiği ın:iktardn çıft h~yv•~64d 
1atın alınacağından 23 .. 939 tarihinden ıtıbat n 15 ıun 
açık ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

2 _ ihale günü 6.9.939 olarak teabit olunmuştur: _)lı 
3 _ Alınacak beher baş öküzün muhammen bedelı ( S• 
.ı _ Bu öküzlerin Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve ô1'İİ 

uhit ve civarı hayvanlarından olmaaı şayanı arzudur. kll'' 
;a§ları üç yaşından aşağı ve beş_yaş10da~ yuka~ı olmıya~~illjll 
l ı t4 den aşa~ı olaııyacak govde genış kemık tc şe 
arı ' . " .. L l c ohna•l 

vetli ve bilhassa gögüaleıioio iyı oeşyuouma o;,U mu... sı 1ıı• 

l d ~ .. ve muntazam ve sargı ve butların dolğun olma , 
arın u.. · K . tar 

5 _ Hoyvanlar Denizlide alım 1atım omısyonu O' 

t 11- ed .ılecektir. Teaellümdeo e.vvel her birinin baytara tel' 
ue um ·· eıı 

ne ettirılerek her türlü ilel ve emrazdao nllm ve goçcr.aıifel 
rilmeğe elyak olduju raporla tesbit olunduktan sonra v 

ıaacak\lr. - kül' zeri; 
6 - Bu muameleden ıonra hayvanlara tuber ı~·oe ;ıd' 

cektir. Şüpheli tanmnl verenler kabul olunmıyarak bayı~ bir> 
taamül vermiyenler kabul edilecektir. Ancak bunl r d 

1 
tıl'I 

müddetle müşuhcde altın alınarak her gil~ bu h~yvRDı:oı'' 
durumları kontrol edilerek bedeni bareketlera tesbıt 0 etir~~ 
V b U"ddet zarfıuda hutalıkh olmı.dıkl rıoa kan at g 1,b' 

e u m 1 • ac•" 
hayvanlara komisyon tulim ve tesellüm muame esı yap ııı•tf' 
mana kadar hayvanların yeme, içme, muh faza, çoban 

büyline ait olacaktır. 1li 
7 - Öküılerik tedarik ve teılimi ihale tarihinde0

• tı~ 
mi bir ay içinde hıtama erdirilmiş buluoecaktır. A~1\111ı 

~:~iıyon bu hayvı.aıları pazaılıkla temin et.mek ıelahıyebuı 
olacak ve bedeli ihaleden (azla masrafı bayı tarafından 
tesviyui meşruttur. kdirdt 

8 - Hayvanlar topluca ve ~m~nnı ".ol~~.dı~~.,:ta _.J ... " •' 

kılıoac k evrakı tahakkukiye ile bedeli malsandığınan dol' ıs 
yiioe veyahut br.yii vekilı umuru olduğunu fenik den J' 
nizli mal aaııdığıııdan tesviye ctlirilecddir. 

9 - Eksiltmeye girebilmek üzere % 7,5 hesabiyle ıll~ 
teminat kçesi olarak 3i5 lirayı n'lkten ve emanetPn mab• 
aandığı a yatırmak ve makbuzunu irae etmek şarttır. 

Her hangi bir be.oka teminat mektubu ve bükiım tc ı 
, vilat ve istikraz kuponları da muteberdir 

10 - İlan dellaliye pul ve dlter buna müma il gayri 
ma1raflar satıcıya aittir. 

Çanakkale Belediyesinden : 

Üç parça ve dokuz metreden ibaret merdiven ve .A: 
kon cak çıkmk ve 100 metre lıortu ınile birlikte Çenab 
teılim bir adet Arazöz mubayaası kapalı zarf usulile eksil' 
çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 6200 liradır. 
Muvakkat teminatı 465 lmıdır. 
E siltme 18.9.939 pazartesi güuü saat 15 tc BelediJe 

resind~ B ledıye Ek iltm<} Komi yoııu tarafından yapıl t 
Bu işe aid fenni şartname Çanakkale Belediye Muh' 

cil ğinden ve Istanbul İtfaiye Müdürlüğünden parasız olıı 
rilir. 

Teklif mektublarmın ta}İn Pdilen günde ve saat 14 
dar Çanakkale BdediyP. Reisliğine veril:nesi veyabud po=1

' 

bu saalten evvel gönderimesi ID.zımdır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satıııalma Komisyonut1 

Tabnıhı edilen bedeli 10.000 lira olan 10 ton 13° 
snç Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ü Merkez Satı 
Komisyonunca 8.9.lJ39 cuma günü eaat 15 13 pazarJıkl.• 
edikcektir. Şartname parasız olarak Komisyondan veribf• 
vakkat teminat 750 liradır. 

* • • 200 Kg. Domuz deriei. 
25 Kg. Bunu ynpı§tırmağa mahsus tutkal. 
Tııhmin edilen bedeli 1025 lira olan cins ve miktarlı 

karıda yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Mudil
1 

Merkez Satınalm Komisyoauuca 8.9.39 cuwa günü satıl 
Ja pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak fi. 
yoodao verilir. Muvakkat teminat 76 lir 88 kuru§tur. 

İstanbul Belediye inden ı 

Temizlik i l ri için imal olunan çCSp arabaları İ~ 
zumu olan demir malzeme 2490 numarah kanunun A 

J maddesine gör pazarlıkla miibaya edilec ktir. 



t• 

Atuıtoı 1939 

t Z.k Ve 
Şehriye: 3nıabrukat: 12 kalem Paz. ae,.l t.- makarna: 11,6 t. Aç. eks. 2550 -~trın Peynir; 7 4 t 

Ilı ' • 
" 2590 -

Nohut· ;ercin:ıek: 17 t. ,, 1700 -ıc,.İl~· t. 
1890 -~•ın.11

1

~ ~ğır eti 81600 k. (temd.) " Paz. 19584 
, Ot; 90 t, 

" 1600 -8111 t. 
S iıır: 15 t ,, 2700 -
•bıı . Aç. eks. k O 11 50 s. ıı: 2850 Jc 
dt)' • k o 40 -'t'ııı.,.•t: 4150 k. " 

.\ı . 24 t. " k 1 10 -
l<.Pl: 24 t. " k o 05 50 
S. ot: 13 5 " kil. o 05 -

ltı , t. 
k o 05 -S.tır •n: 17 t. " er " k00250 't~ı. ı: 29 t. 

f: 48 Kapalı z. k o 20 -
}' illan: 4~ ~·-yem otu: 54 t.-yataklık ıa· Aı. eks. 
~ı.f. 72 ' t. 
~ • Ot r ot; 830 • (Şart. 263 kr.) (temd.) Kapalı z. 52920 -
•brik t, (temd.) Paz. 29 80 -J;'lbrik l Unu: l3j t. 

Kapalı z. 21600 -8ıtır t •. Unu: 720 t. 
I0-~400 -llıı. ti; 140 t " · ~ıo t • Kapalı z. 28003 -

~ 40() • 
" 57375 -~ t. 

N tk· 198 ,, 48000 -
Ohtıt• • t. 20790 -\' ııı_, . 80 t. " 

~ · ıııo n kil. o 12 
' Ot• 8 t. le k. O 05,25 
'· OOt 

n 
-.,. 600. n k. o 03,25 

' • t k. O Ol 

~ 
,, 

'tdlly 
' tı:ıensucat, ipek v.s. Aç. art. 421 16 

4.0,93~:::::::::============~=====~~===:::::=========== 
C\klır~ ~azartesi günü saat J4 te Daimi Encümende yapıla
~tı 416 1~hammen bedeli 5566 lira 50 kuruş ve ilk temi· 
llıG<f.ur}" ~ ~ra 7 4 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat 
llıa~btı ugu kaleminde görüleoilir. Taliplerin ilk teminat 
illi Ene~· veya mektublarile ihale gfinü muayyen saatte Dai-

Uınende bulunmaları. 

' il O Orman Umum MüdürJüğünden : 

~ •d,.d dr.:nan Umum Müdürlüğü teşkiltitına dağıtılrııak üzere 50 
ff' 8 Urbiinlti pılançete satın alınacaktır. 

~tla ci: illeti :er~ek istiyC:mlerin s.on tadilatı gösteren katalog
lf tllekı ' nevı, fıat ve teshm edehılecrkleri tarıhi gö tnir tek
llı~tll M~b!.arını 20.9.9..i9 çarşamba gününe kadar Orman ı.;. 
ta taah~~ur!üğünde teşekkül eden Komisyona getirmeleri ve-

27 Udlu olarak göndermeleri. 
',. "ıqlle b9

·939 günü saat onda tddif eyledikleri alattan bir nl..
;' ~lundurnı.Al11r1 IB7ım.:ıır 
.~ -

Zonguldak Defterdarlığından: 
llıtıh Zorııuldak Vilayeti Hükumet konağında yapılacak "12500n lira 
t•hi~Qıcnen keıif bedelli kalorifer tamiri işı kapalı zarf usulile ve 

E:kt~llla ekıillmeye konulmuştur. . • . 
btftt dllltrneıi 4.1-1.93~ Pazartesi günü fiaat 16 da Zonguldak Vılayetı 
~t ' arlığında toplanacak eksiltme komi.iyonu tarafından yapılatr, 

lttd E.kıiltnıe şartnamesi ve buna müteferri dij"er evrak Vilayet Def
•tlıtında ve Vilayet Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

~:td - Şartnamedeki kayda göre umumi ve fenni şartnamelerdeki 
il\~~ "Ygun olarak müteahhit takibat projesi ihzar ve bcsabatı ya
~•aıaı \te nıoutaja batlamadan önce Nafıa Vekaleti kalorifer müte
ltıt~t •rından birini getirip harcırahı vesair masraflanoı kendisi ver
tt~li:. beraber tatbikat projesini yerinde kontrol ve tatbi~ etlire-

111ıı, 2- Projeye hali hazır tesisatın işe yarayan ve yaramayan kı· 
t~ııa aid bir de liste bağlıyarak tasdik ettirecektir. 

•tlil - Bu işler için ihale bedelinden başka müteahhide bir bedel 
1!ıe1ecekt· M ır. 

~ u~akkat teminat 937 lira 50 kuruftur. 
~tl b' kultnıeye girmek isteyenlerin ihale ~ününden ıcki:ı gün ev
tııl~ 1

' İıtida ile Zonguldak Vilayetine müracaat ederek Vilayet 
~ ~~ında~ ~lmmış müteahhitlik ehliyet vesikasile. Ticare~ Od~ı~n· 
te l k . Yıl ıçınde alınmış vesika ve muvakkat temınatları ıle bırlık
'\o• 11

1. lıf lllektublannı yukarda yaıılı günde ihale saatinden bir saat 
\oer~ ıne kadar makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu refııliğine 

tlerj ilan olunur. (62!:19) 4- 4 

Müuakaa Gazetesi 

273 75 
194 25 
127 50 
141 75 

1469 -
120 
203 -
129 3S 
83 50 

342 38 
99 -
90 -
50 63 
3t 88 

435 -
462-

3896 -
2801 25 
1620 -
6470 -
2IOO -
4304 -
3600 -
1559 25 
720 -

4184 -
1940 -
450 -

Isparta Vılayeti 
Kayserı Ask. S ı\K. 

" " n 

" " " 
" " " Bornova Ask. SAK. 

fst. Komut. SAK. Fındıklı 
• n n " " 
Isparta Ask. SAK. 

" " " 
n ,, 

n " 
,, 

" " ,, 
" " ,, 
,, ,, 

" ,, " ,, 
Ankara Emniyet Müd. 

Erzincan Ask. SAK. 
Konya Kor SAK. 
Erzincan Ask. SAK 

,, " ,, 
Sivas Tümen SAK. 
Edremit ,, ,, 

• ,, n n 
lzmir Lvz. SAK. 
Kırklareli Aak. SAK. 

" ,, 
n " 
" ,, 

İzmir Gümrük Başmüd. 

31 ·7-39 itib. 1 ay 
7-9-39 15 -
7.9 39 16 -

11-9-39 15 -
11-9-39 l6 -
28·8-39 11 -
26 8-39 10 30 
26 8·39 11 -

1-9 39 11 -
1-9-39 1 J 30 
1-9-39 15 -
1-9·39 15 30 
1.9.39 15 30 
1 9.39 16 -
4.9 39 1 ı -
4·9-39 15-30 

J 1·9-39 15 -

9 9-39 11 -
29-8-39 10 -
8·9-39 11 -
!:!-9-39 16 -

13·9 39 15 -
13-9-39 16 -
13-9-39 16 -
11-9-39 16 -
11-9-39 17 -
15-9.J9 17 -
15-9-39 17 -
15-9-39 17 -

31-8-39 15 -

Taksim - Ayazpaşada Istanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

•• • 1 - Yirmi milyon yedi yüz bin metre renkli dikiş makara ip-
l~g~ kapalı zarf eksiltmesile satın alınacak ve eksıltmesi 28.8 939 tıı-
nhıne rastlayan pazartesi günü saat on beşte Taksim A d 

k. · · J d yazpaşa a 
on se ızıncı an arma mıntaka Komutanlığı binası içindeki Komis-
yonumuzd yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yt:di bin altı yüz otuz seki• ı · t 
k ·ık · b .. ıra o uz 
uruş ve 1 te~ınatı eş ~üz yetmiş iki lira seksen sekiz kuruştur. 

~~Şart kağıdı her gun komiayonda görülebilir veya parasız 
alınabılır. 

. 4 - isteklilerin. İstanbul Levaıım Amirliği muhasebeciliği vez
nesıne yahrncakl~rı ılk teminat makbuzu veya banka kefalet mek
tubunu ve şa~t kağıdın~a yazılı sair belgeleri de muhtevi teklif mek
tuplarım eksıltme saatınden bir saat evveline kadar Komisyonda bu-
lundurmuş olmnlan lazımdır. (6169) 4-4 

İstanbul Belediyesi 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
l - Silnbtarda kurulacak 1 adet muhavvile merkezinin inşası 

işi 2974,90 lira muhammen bedelle pazarlığa konmuştur. 
2 - Muvakkat teminat 223. 12 liradır. 
3 - Eksiltme 4.9.939 pazartesi günü saat 15 le Metro Han bi

nasının beşmci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartoameler idarenin Levazım Müdürlüğünden 
µarasız tedarik edilebilir. 

5 - isteklilerin kanuni vesikalan ve muvakltat teminatlarile İ· 
lıin edilen gün ve aaalte Komisyonda hazır bulunmaları. (666:)) 

1 - Mlifredat listesi mucibince (21) kalem Laboratu
var malzemesi açık eksiltme usulıle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli (503, 70) lira muvakkat temi
nab (37,77} liradır. 

lll - Eksiltme l.IX.939 cuma günü saat 14,30 da Ka· 
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki .Alım Komisyo
nunda yapılacakbr. 

iV - Listeler her gün sözü geçen Şubeden parasız 
ahnabilir • 

V -- İsteklilerin eksiltme ıçin tayin edilen gfin ve 
saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komis· 
yona gelmeleri ilau olunur. (6385) (3-4) 

••• 
1- Şnrtname ve numunesi mucibince 10.VII.939 tari· 

hinde ihale olunamayan 22 X 25 ebachnda l 7 milyon rakı 
mantarı pazarlıkla yeniden eksiltr.:.ıeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beher bini sif 350 kuruş he
ı bile 59.500 lira muvakkat ter.ıioatı 4462,5 liradır. 

Hl Pazarhk ~8.VUI.939 pazartesi günü saat 15 te 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacakbr. 

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 gfivenme parasile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri. (6152) 4-4 

3 

. . 1 --:- Keşif şartname ve plAoı mucibince 3 .Vlll.939 ta· 
r~hınde .•hale ol.unemayan Kayseri ve Sıvas Başmiidürlükle· 
rtı kalorıfer tesısatı paz rlıkla yeniden eksiltmeye konmuş· 
ur. 

il - Her iki işin keşif bedeii 10.982,66 lira muvakkaft 
teminatı 823.66 liradır. 

HI - Pazarlık 2.IX.939 cumartesi günü saat 11 de Ka
bataş rı Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nundJ yapılacaktır. 

.. I~ - Şar~ameler her gün Kayseri Sıvas Başmüdür
luklerınden v~ .Istanbulda Levazım Şubesi Veznesinden 55 
kuruş mukabılınde alınabilir. 

V 
0

- fste~.lilerin eksilt~e için tayin olunan gün ve 
saatte %. 7,5 guvenme parasıle birlikte mezkur Komisyona 
gelmelen. (6ö2a) 1_ 4 

••• 
. 1 - Müf~edat listesi mucibince 21 1 kalem eczayi tıb

bıye açık eksıltme usulile satrn ahnacaktır. 
il - Muhammen bedeli (2233,45) lira muYakkat temi-

natı ( 167,50) Jiradır. · 

ili - Eksiltme l 1.IX.939 pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşda Levazım ve Mobayaat Şubesindeki Ahm Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

I~. - Listeler her gün sözü geçen Şubeden paraıız 
alınabılır. 

0
, V--:!steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 

/o 1,~ ?~venme paralarile birlikte mezkur Komisyona gel-
melerı ılan olunur. (6652) l-4 

• • • 
işin nevi 

Muh. be. % 1,5 te. Eksiltmenin 
• lira krş. lira krş. şekli saatı -------- --------------

Diyarbekır başmüdürlük 34235 79 2567 68 kapalı z. 15 
binası inşaatı 

Malatya başmüdürlfik bi 32764 16 2457 31 16 
nası inşaatı " " 

. . 1 --:- Şartname, keşifname ve planl rı mucibince idare
~ızın Dı~arbakır ve Malatyada yaptıracağı başmüdürlük 
bmaları ınşaab kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il -:- Her iki işin keşif bedelleri, muvakkat teminat-
ları, eksıltme saatleri hizalarmda yazılıdır. 

111 - Eksiltme 7.IX 939 perşembe günü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Dl'VA"'holrı. ı.. .. n-:ı.J,.."t \"' ı · • 
aıt şartname o:.ı. kuruş mukabilınde her gün Leraz:ım Şu-
besi veznesinden ve İzmir, Ankara, Diyarbakır, Malatya Baş
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektupla
rmı kanuni vesailde % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ve şartnamesinin (F) Fıkrasında 

yazılı vesniki ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerin
den bırer saat evveline kadar mezkur Komisyon Başkan
hğıoa makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vu-
ku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (6470) 2-4 

• * • 
1 - Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin 

Diızcede yaptıracağı ,, Tütün bakım işleme evi" kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 258, 147,58 lira muvakkat teminat. 
14, 157.37 liradır. 

111 - Eksiltme 5.IX.939 salı günü saat 15 de Kabataş· 
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her glin Levazım Şubeai vez:nesin
d~n ve Ankara, İz.mir Başmüdürlüklerinden ve Düzce Me
murluğundan 1291 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlfi teklif mektup
larını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası veya banka 
teminat mekt ıbu ve şartnamenin ,,F" fıkrasında bildirilen 
vesikayı ihtiva edecek olan kapalı zarflarım ihale saatin
den bir saat evvel mezkur Komisyon Başkanhğma makbuz 
mukabilinde vermeleri ilan olunur. (6338) 2-4 

• *. 
Muh. bed. % 15 ~e-

Miktarı beh. tut. minat Eksiltmenin 
Cinsi adet kr. lira lira kr. şekli saatı 

---
Boş bobin sandığı 1500 65 975 146 25 açık art. 16 

1 - 31.VIIl.939 tarihinden 1 mart 940 tarihine kadar 
İdaremizin Cibali Fabrikasında birikecek 1500 adet boş bo
bin sandıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminab hizasında 
yazılm1ştır. 

111 - Arttırma 5.IX.939 sah günü saat 16 da Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV -Nümuneler her gün Cibali Fabrikasında görülebilir. 
V -İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün "t'e ıa· 

atte % 15 miktarındaki güvenme paralariyle birlikte mez· 
kür Kamisyona gelmeleri ilin olunur. (6482) 2-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd1hui 

Objet d'~ l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjadicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
proYiıeire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahiw deı Cbara-u 

Conatructlon - R6par tlons - 1rav. flubllca-M_!!!!:_lel de ConatrucUon-Cartographle 

Extractioo, tranıport et poH de pierres: 
1200 m. 

le m. 1 03 Municip. hparta 

Joura Heurea 

4-9-39 15 -

Rep. bit. ecole Oıkcı Publique 7601 91 Vil. " 31-8-39 16 -
16 -
15 -
16 -
15 -
15 -
I0-
15 -
il -

,, ,, " Turgut Reiı 300 - ,, ,, 31-8-39 
Conıt. pavillon cua.ine et ecurle (11j) Gre a gre 118554 77 7177 - Com. Acb. lot. lzmir 28-8 39 
Dru ement carte ville Bornova iaj) Publiquc 20UO - 150 - Munidp. Bornova 6-9-39 
Rep. bit. Dır. Monop. i Kabataş (c. r:h L. I) Plı cach 20027 - l5fı2 02 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 11-9-39 
Cooıt. bit. central trno form. a Sılahtar Gre a gre 2974 90 2l3 12 Dir. G. E:ıı:pl. Elec. Tram et Tunnel l.t •• 4-9-39 
Const. bat. eco1c de 5 clauu a Ordu Pli cach 22729 88 1704 74 Vil. Ordu 11-9 39 
Rep. konak ııouvernem. Gümüşhane Publiquc 5801 28 Defterdarat Gümüşhane 8-9-39 
Cooıt. route llaot a la G. A. N. T. PH cach 50682 - 3784 10 Muoicip. Aok. 12-9-39 
...-oouııa Chlmıqu • et Pharmaceutlqu•• ... n•lrum nt. Sanllalres-f ournlture pour Hopltaux 

Medicameutı et instrum. de la borat.: 150 lota Pu!>lique 2500 - Vil. Kayseı i 6-9-39 
11-9-39 
8-9-39 
1-9-39 

11-9-39 

15 -
14 -
il -
16 -
11 -

Produita pbarmaceut: 211 lotı ,, 2233 45 167 50 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 
Tube d'oxigene: 1150 p. Gr6 a gre 4887 50 366 57 Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil . Ank. 
Difeniluretane: 5 t. ,, 10000 - 750 - ,, ,, 
Calorimetre avec accoı.: 1 p.·etun Viyev: 2 p. Publique 4520 - 339 - Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

E16ctrlclt6 Oaz-Chauff age C ntral (Cnstallatlon 

Ampouleı electriqueı Gre a are 497 68 
Materiel electr.: 21 lots ,, 296 95 
lnıtall. ,, four Davutpaş ,, 1988 -
Tur bin et tuyaux nvec aceeu. ,, 7150 -

Alteınateur, tableau, tranıformateur de cent- ,, 10427 -
rale, cible ıouterraio et acce11. (aj) 

Liıne aeriennc de haute teoıion et reıeau ,, 27554 64 
JolleU. eıectr. et monte-chırge a höp."Keg:(aJ1 Publıqae ~~ij .1~ 

Hablllement - Chauaaurea - Tl••u• _ Culr• 

Confectioo uniforme.: 135 complets 
Hottiou pr . . ıoldats: 1313 paireı 

Publique 
Pli cach 6171 10 

37 33 Com. Perm. Municip. l.t. 28-8-39 14 -
45 - Com. Acb. Int Tophane 28-8-39 14 -

298 20 ,, 
" 

28-8·39 14 15 
Mun. Düzce et Ha11an Holet, Galata 7-9-39 16 

Aıikura1yooe Han 
,. . ,, 7-9-39 16 -

,, " ,, 7-9-39 16 -

ı~o - vıı. 'z.ınKırı 
~Y-8-39 11 -

~:; 
84 

Dir. PaLıiı Nationaux 15.9.39 15 _ 

Ameublement pour Habltatlon et Burenux T plaaerle ate. 
Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 5-9-39 15 -

Banca: 50 p. 
Publique 750 -

Bol• de Conatrucllon,.lanche Poteaux ate.,, 

Madrier en tllleul: 114 m3-id. en orme: 150 Gre a gre 
m3-frene fquarri: 30 m3 

Combuatlble - Carburant - Hull • 

Carbure: 55 t. 
Semİ·coke: 755 t. 
Boia: 2I0,5 t. 

" 318 t. 
,, 44 ,, 

" zn,, 
" 1000 " 

Semi-colre: 70 t. 

Dfvers 

Plomb: 8 t. 
Fil en laine SJr. cbaussettea: 8780 lr. (cah 

eh P. 126J (aj) 
Poteaux telephoniquea: 572 p. 
Capucbonı, luoettes, et verru a lunettu pr. 

fondeur et ıoudeur: 9 lota 
Macbine pr. broyoııc peioture: 1 p.-id. pr. 

pile: 1 p. (avec moteur fonctionnaot 
ıi cournnt electr. de 380 wolt triphase) 

Planchette a longue·Yue: 60 P• 
Materiel en feı pr. lea voiturea a ordurea 
Tôle: 10 t. 
Peau de ı oılier: 200 k.-colle: 25 k. 

Pravl lon• 

OJgnooı: 6,3 t. (aj) 
Y oıbourt: 30 t. 
Lait: 25 t. 
Cboux, nnveta, bllı et ıon (aj} 

Pli caeh 

" Pablique 
,, 
,, 
,, 

Pli caeb 

Publique 
Gre a gre 

Publique 

" 
,, 

Gr' a gr6 

• 
" 

Publique 
.. 
,, 

6187 50 
23940 -

8000 --
2100 -

2480 -
25023 -

1524 25 

700-

--
5556 50 

10000 -
1025 -

ısa 50 
4200 -
3000 -

Diver~ proy,: 58Jots (Voir details p r. turqu~) 
Vermıcelle t macaroniı p bl' . • ıque 
Leotille et pois·cbiche 
Vianeı de boeuf 
Paille: 80 t.·foin: 90 t. 
Farine de minoterie: 720 t. 
Viande de boeuf: 140 t. 
Farine: 510 t. 

" 400 " 
Paia: 198 t. 
Poiı·ohicbe: 80 t. 
Avelae: 1110 t.·foia: 800 t.·paillı: 600 t. 

,, 
Gr6 a ııre 19584 -

" Pli cacb 
,, 
" ,, 

" 

104400 -
28000 -
57375 -
48000-
20790 -

le k. O 12 

--

~64 06 

31 88 
143 ıo 

41 25 
255 38 
600 -

186-
1876 73 

114 3? 

52 50 

416 74 
750 -
76 88 

21 26 
315 -
225 -

Dir. Culture Kayıeri 5.9.39 14 -

Dir. Scierie Mil. Akyazı a Adapazar 3l-8-39 14 _ 

Dir. Gen. Voiea Marit. Etat 
Com. Ach. Mil. Kay1eri 

,, Div. lıparta 
,, 

" 
" ,, 
" " Com. Acb Mil. Edremit 

VH. Kt1yıeri 

Oir. P.T.T. Ist. 
C. A. Gendr. lıt. Taxim Ayazpaşa 

• Milit. Kayseri 
l~re Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

,, ,, 

Dir. Gen. F oretı 
Com. Perm. Municip. İst. 
Com. Acb. Dir. G. F ab. Mil. Ank • 

" . 
Com. Acb. Iot. T opbane 

• Mil. Balıkcıir 
• " 

11-9-39 15 -
6-9-39 16 -
4-9-39 IJ 30 
8-9-39 11 30 

14-9-39 16 -
18-9-39 15 30 
11-9-39 9-
31-9-39 15 -

13.9-39 15 -
5-9-39 15 -

28-8-39 16 -
8-9-39 10 30 

8-9-39 ıo 30 

27-9-39 JO -
4-9-39 ı.ı -
8-9-39 15 -
8-9-39 14 30 

31-8-39 14 -
6-9-39 il -
6-9-39 il -

,, " 
Com. Acb. Mıl. Isparta 

28-8-39 11 30 

1469 -

6470 -
2100 -
-430.t -
1600 -
1559 25 
720-

,, ,, Kayıeri 

" ,, 
,, • Boraova 

Com. Ach. Comm. Mil. Iıt. Fındıklı 
,, Mil. Erzincan 
" DiT. Sinı 
" ,, Edremit 
,, ,, ,, 
" lnt. lzmir 

" Mil. Kırklareli 

• " 

7-9-39 15 -
11-9-39 16 -
28-8-39 il -
26-8-39 JO-
8-9-39 16-

13-9-39 15 -
13-9-39 16 -
13-9-39 16 -
11-9-39 16 -
11-9-39 17 -
15-9-39 17 -

-

AVIS OFFICIEL~ 
De l' Administration Generale des 

de Fer et des Ports de l'ftat Turc 

Le poııt metallique de Karaçam d'une valeur e!titıl~ 
de 130.000 Ltqs. sera mis en adjudication sous pli es'~ 
le M ' rcrrdi 3 Octobr~ 1939 a 15 h. 30 au loı!al de ı·.A 
nistration Generale a Ankua. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre 
Presideuce de ta Coınmis:;iorı le jour de t'adjudicatiorı jtJ~ 
14 h. 30 leur offres, une garantic provisoire de 7.750 
et les certıfıcaıs exiges par la Joi. 

prix de L~s cahiers des ... -;harges sonl 
Pırs. aux Caiıses d'Ankara et de 

en vente au 
Haydarpaoa. 

(6355) 4 ...... 4 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Müte hhitlerin Takvimi 
Cumartesi 26.8.939 

Sadeyat (Gaıiant~p Ask.) No 1158 
Sabun ,, ,, No 1151 
Makine tamiri (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1158 
Arazöz (Elazıı Beled.) No 1157 
Posta nıkliynb (B lıkeıir PTT. MQd.) No 1157 
Sömikok (Edirne Maarif Müd.) No 1156 
Mahruıi çadır (Zooıuldak Vll.) No 1156 
Motör (Ama1ya Aık.) No 1154 
Evrakı matbua ve defatir (Kırklareli Vil.) No 1150 
• Çiner atacı (Mer1in Ormar. Bölge Şefliti) No 1150 
Nohut, merc' mek ve patates (Silifke Jaodr. okulu) No 1 ı4S 
Müzap (İat. Elektrik Tramvay .,.. Tünel İıletmeleri) No 1 J4f 
Sad ,· ,,. .. tı' . ",...:;_> N::•. ""ı .. L-ı ..... c:.... 1( ........ ' No ı ıA7 a. zmır Lvz. o 145 
Bulgur ve mekaraa (Tekirdat Tümeni) No 1142 
Nöbetçi muşamba11 (M. M. V.) No 1142 
E~~·~ ve maden kömürü ve odun (Tekirdat Vilayeti) N• 114' 
~omur ve odun (Kütahya Jandr. okulu) No 1142 

Memento des Fournisseur' 
Samedi 26.8.939 

Rep. mncbine (C. A. Comm. G. Sury, Douan. lat.) No ıı5S 
Arroıeuae (Mun. Eluig) No llj7 
Semi-coke (Dir. lnatr. Pub. Edirne) No 1156 
Teotes cooiquH (Vll. Zongulda!i) No 1156 
Moteur (Com. Ach. Mil. Amuya) No 1154 
Imprim~ (Vıl. Kırklıueli) No 1150 
DiY. proviaiooı (Ecole Gendr. Silifke) No 1148 
Boucboas fuıibleı (Dir. Expl. Elec. Tr. et T.) No 1141 
Sacs pr .• pain (C. A. Comm. G~n. Surv. Douan. Iat.) No J141 
Imperme.ablu pr. •entineUea (Mio. Def. Nat.) No IH2 
Macar?n11 et blea concuds (Div. Tekirdat) No 1142 
Provisıon et combuıtible (Vil. Tekirdaj') No 1142 
Cbarbon et boiı (Ecole Gendr. Kütahya} No 1142 

b) uz YE DELER 
. . İıtanbul Vakıflar Direktörlüj'ünden: 

C 
~ınu Miktarı Tahmini bedel Temioııt 

evız •tacı 3 aded 100 lira 15 r • 
Beyazıd camii avlusunda bulunan 3 d d . ıt pi 

1 ki a e cevız a;acı 
ı a 1atılac•ktır. Pazarh~ı 28-8·39 pa t · " Ü J" t~ 

ı; zar eaı gun aaat ., • 
kıflar başmüdürlüğü binasında toplanan k · d lıı'' 
Ş . " omııyonun • y•P' 
~r~ame ~ her ıuo levaum kaleminde ve ağaçlar d Pl,ıı,l 

gorulecektır. • 

İs~anbul L~vazım Amirliği SatnıaJma Komiıyonundsıt: 
Fen tatbikat okulunda mevcut köhne b' d t Okl•o' bT ·ı . ır a e " 

mo ı ı ı e hır adet Herliye kamyoneti 6.9.939 btl rı 
saat 14 30 d 1' h 1 çarşaaı ~ 

• 
1 a op anede stanbuJ levazım Amirliği ısıı0 ~ 

komısyonunda pazarlıkla satılacaktır Her ıkı' · · t b..,jıı d r o . . . . sının 8 µo r-
e ı 4 hra katı temınatı 6 liradır. Otomobil) M kad• 0 

f g::::::::: :.·~".::I~:~;~~ ~f l~::·:~:• n~~::::~ 
1 relatifs a l'lnıtallation du Service dea Fcrr~:oota 

sera prete incea1amment. 
Adresse: Galata, Sigorta Han, Tel. 41631, 

imtiyaz ıalıibi ye yazı l lerl Direkt61il : lama11 GJrlt 

Buddıta rer ı Merk • B 11mni, Gabata 


