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~NAKASALAR _ 
~-T amirat·Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

Harta Genel Direktörlüğünden : 

•ııL- ltarta lutaeı ir.in ke§fin«ickı ıerait dahilinde ot ve saman utr1 • ll' 

E ı~oası açık eksiltmeye konulmuıtur. . 
11.rta ksılt1ne 15.9.9~9 cuma günü saat 10,~0 da Cebccıde 
'-~t Gn. Drk. lük bınasında Satınalma Komısyonunda yapıla

ır, 

llıitı ~ubammea keoif bedeli 2199 lira 76 kuıuş, mu\'akkat te
~ •tlı 165 lira olup banka mektubu veya maliye makbuzu ke.-

6 'nu~ . 
••teaıJaliplerin 2490 sayılı kanunun 2 v~ 3 üncü. maddelerinde 

en Vesaik ve teminatlariyle birlikte Komisyona gelmeleri. 

Erzincan Nafıa Müdürlüğünden : 

\gtG tr_incan vilAyet merkezine on üç kilometre mesafede Hah 
~~ide lh§a kılınacak meyvacıhk istasyonunda 20972 lira 50 
"'t\ bedel ke2ifli iıletme binası memur evi biaaaı kapalı 

1 ekıi.hmeye kanulmuştur. 
l:ttı N liler eksiltme ve keşif evrakını bedel11iz olarak Erzin
n,6 •bt MüdürlüRünden alırlar. Eksiltme 6.9.939 çarşamba 

r,"-.t 14 de Nafıa Müdürlüğü binaa111da yapılacaktır. 
·~~ kııltrneye girebilmek için 1572 lira 49 kuru§luk mu
s;:ı. leminat ve Ticaret Odası vesikası ve yirmi bin lirahk 
'el~ io Yapmış olduğuııa dair vesaiki ihaleden ıekiz gün '!V· 

l' 18 _Müdürlüğüne ibraz etmeleri )&zamdır. 
}all ft t~l~t mektupları 6.9.939 günü saat 14 de kadar Komis
~laıı eııl~ııe makbuz mukabilinde verilecektir. Postada vuku· 

ıecıkmeler kabul edilmez. 

Devlet Limanları İzmir Şubesi Müdürlüğünden : 
... li l~ciraltında yapılac:ak bir ahşap iskele inıaatı nhidi fiat 

~' '' kapalı ıarf usulile eksiltmeye konulmuotur. 
'Sıtbı i11şastın muhammen keşif bedeli 16'.JSJ,52 liradır. 

~ ~•rtoarnder projeler ve eksiltmeye ait diğer evra~ lımir
~lltll llet Limanları loletmesi İzmir Şube1i Müdürlüğünden 90 

~bedel mukabilinde ahn8bilir. 
~l•t11a ~iltıne 8.9.939 cuma günü ıaat 16 da Devlet Limanları 

ı.'•ı İzmir Şubesinde yapılacaktır. 
dlllı. teldiler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapr:eı~ ol· 
~ rı bu kabil i§lere bunların bedellerine ve hangi banka
\. llııı•ıuaelede bulunduklarına dair vesikalarını koyacaklar-

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Gümrük Muhafafar.a Genel Komutanlı~ı İstanbul Levar.ım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan : 

Gümrük muhafaza teşkilatı eratı için satın alınacak 846 aded 
erat kaputunun kapalı zarfla 2S.8.939 paı.arteıi günü uat 16 daki 
eksiltmeıioe talib çıkmadıaından 14.9.939 pertembe günü saat 15 te 
kapalı u.rfla yeniden ekıiltmesi yapılacaktır. 

'fasınlanan tutarı 7867 lira 80 kuruıtur. Ve ilk teminatı da 591 
liradır. 

Evsaf ve şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin ekıiltme Hatinden bir saat evveline kadtlr 2490 

aayıh kanunun tarifi veçlaile baz.ırlıyacakları teklif mektublarını Ga· 
latada Rıhbm caddesi Veliılemdar han ikinci kattaki Komisyona 
vermeleri. 

M. M. V. Harta Grı. Drk. S. A Komisyonundan: 

Harta kıt'ası eratı için 1200 çift fotin kapalı zarf usulile 
ek~iltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 14.9.939 pe rş nbe günü eaat IO,'m do Ankara: 
Cetıeci Harta Gn. Drk. lük bin.ısında Saırnalmn Komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muhammen bedı•li 5580 lira, muvakkat teminatı 418 lira 
50 kuruo olup banka mektubu veya mahye makbuzu kabul o
lunur. 

Talihlerin 2490 sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddelerinde 
istenilen veaaik ve teminatlarile birlikte yazılı gün ve saatte 
Komiıyona gelmeleri. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Ordu hastahaneleri için alınacak 10 bin çift tire çorabın 
açık eksiltmesi 15.9.39 cuma günü saat 14 de Tophanede İs
tanbul levazım Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 2650 liru ilk teminata 198 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi Ye nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 5 bin adet yüz havlusu alınacaktır. Açık eksiltmesi 15 ey
h11 939 cuma günti saat 14,30 da Tophanede levazım Amirliği 
Satınalnıa Komh;yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2250 lira 
ilk teminatı 168 lira 75 kuruştur. Şartname ve nüruunesi Ko
misyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• * • Askeri okullar için S bin çift terlik alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 15.9.939 cuma günü saat 15 le Tophanede 
lstanbul levazım nmırlıği Satınalma Kouıi yonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli :-{000 hra ılk teminatı 600 hradır. Şartname ve 
nümunesi Komisyonda görülür. 

~tıvıkkat teminat miktarı 1219,0l liradır. 
~t 1 cktif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale 
'i 'tGd~ e .~adar İzmirde Devlet Limanları işletmesi lzmir 

Matbaa itleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı. günü 
ıube· 

p lirlutüne teılim edilecektir. 
'-•t, 0•ta ile gönderilen teklitlerin nihayet ihale saatin elen bir 
~lt 0~•eline kadar gelmiı ~e zarfların kanuni şekilde kapatıl
'tı 111~111 • llztmdır. Postada vaki elabilec~k gecikmelerden do

eınıı muuliyet kabul etmez. 

~azı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

l' Trabzon Belediye Enaiimeninden: 

~G1aı1 ,~bzon belediye mazbabasının mevcut binası dahilinde 
. ~ •• ııı resmi hariç olmak üzre 2IOOO lira muhammen bedeli 

"'-tı u•htelif ttıevaddı gıdaiye için ıoğuk. bava mahzenleri te· 
. a e_ buz istihsaline mahsus tesiut yaptırılacakttr. 
Jeti, e: ~ıe ait olmak ttıre, tanzim olunan mukavelename pro· 
'lt oı.~~tıne ıartnamesi, fenni ıartname ve avan proje, para· 
. ~b Belediye fen itleri Müdürlüğilnden alınabilir. 

'iltıı:.91 '& teeiaat 52 gün müddetle ve kapah :zarf usulile ek
"-& ~ lt•ıudmuı olup, ekailtme U Teşrini evvel 1939 cuma 

.. ,•t l4ı de Belediye Encümeninde ieıra olunacaktır. 
lt.r ltkkat teminat l725 liradır. 

lıı ic.bedea vesaik eklliltme ıartnamesinde gösterilmi~-

l',tlif .... 1r l T · · 1 1939 .. .. t • ~~ -e tup arı 1 e~rınıev\e cuma gunu ıaa 

r lr.09liıyon riyasetine te'f4i edilmio olacaktır. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Aiustos 939 dan mayıs 940 a kadar on aylık olmak ve 
her ay 3500 nüsha basdmak üz~re P. T. T. dergisi basıl
ması açık eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel 1617 muvakkat teminat lıl.28 lira 
olup eksiltmesi 14.9.939 perşembe güuü saat 16 da An
karada P. T. T. Umum Müdürlüğü binasındaki Satınalmıt 
Komisyonunda yapılacaktır. 

lıtekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka temi· 
nat mektubile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve 
saatte Komisyona müracaat edeceklerdir. 

Şartnameler Aukarada P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 
den bedelsiz olarak verilect:ktir. 

sa 

Mahrukat, Benzin J Makina yağları v. s. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 

istarıbul Ceza ve Tevkif evi için 112600 kilo mühtelifülcins 
odun ile 30,000 kilo meşe odunundan yapılmı§ mangal kömü
rü ve Adliye dairesi için 175 ton marin la.ve maden kömürü ile 
lsta1Jbul Sulh mahkemeleri için 20750 kilo odun ve 90 ton 
yerli kok kömürü ayrı ayrı e"siltmiye konulmuştur. Cezaevi i
çin alınacak odun ve kömürün muhammen brddi 2620 lira o
lup muvakkat teminatı 196 lira 50 kuruştur. Marin )ive kömü
rünün mubammen bedeli 2275 lira olup muvakkal tomiuatı 

170 lira 65 kuruştur. Sulh mahkemeleri için alınacak edun ve 
kömürün muhammen bedeJi 1831 lira 60 k•ru§ olYp muvak
kat teminatı 137 lira 37 kuruştur. 

istekliler §artnamelerini tatil gününden maada bergün 
mesai saatleri dahilinde Adliye Levazım dairesinde ıörehilirler. 
Sulh mahkemeleri için alınacak odun ve kömürün ekıiltmesi 
13.9.939 çaqarnba günü Sial 10 da Cezaevi iqin ahnaHk odun 
ve kömürün ekıiltmesi aynı gün salt 11 de, mıırin lAYe kö
mürünün eksiltmesi de gene aym günde saat 16 da Sirkeeide 
Asirefondi ıolı.:ak No 13 te Adliye Levazım daireıinde yapıla
cağı ilan olunur. 

Yüksek İkhsad ve Ticaret Mektebi Eksiltme Komisyonuodaa : 

Kriple maden kamürü Mabam. bedeli Manlr.. temiaat 
Lira L. Kr. 

70 Ton 1155 16 S2,5 
Yüksek İktisad ve Ticaret Mektebi içi• ıatın alı•acak yetmit 

top kriple maden kömürü önümüzdeki eylulun 16 cı cumartelİ ıı
nü ıaat 10 da ihalesi yapılmak üzere açık ekıillmiye konmuı, kl
mürüo bedelilc muvakkat teminatı yukarıdo ıeiıterilmiftir. lıtekllle• 
rin şartnameıini görmek için Sultaoabmeddeki mezkir Mekteb ida
resine ve eksiltmiye ittirak için yakarıda yazılı fÜD ve Natte temi
nat makbuzu ve şartnamede yu:ıh vesikalarla Catalofl••da Ylk
ıek Mektebler Muhasebeciliti biaaaındaki Komiı70 .. miracutl.._. 

Nafıa Veklletindea : 

16.9.939 cumarte»i günü saat 11 de Ankarada Nafıa Ve· 
kaleti binası içinde MaJzame Müdürlüğii oduıada tepluan mal
zeme eksiltme L:omisyonuoda cemen 18600 lira muhammen 
bedelli İstanbul Yüksek Mühendis mek.t~bindeki depoya tt11im 
oartile 800 ton ömikok kömürüniin kapalı zarf usulile ekeilt
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme ~artnamesi ve teferrlıtı bedelıiz olarak Malae
me Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1350 liradır. 

isteklilerin teklif mektublarını muvakkat teminat ve ıart· 
namesinde yazılı vesikalarla birlikte ayıu gün ıaat 10 a kadar 
makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri lhımdır. 

Ankara BelediyHiatlea: 

Belediye daire ve ıuabah için ahaaoak olan 65?5 lira kıymeti 
mubammineli 250-300 ton ıömilr.ok ldSmlrü 15 pn mlddetle kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıttır. 

ihalesi 15-9-39 cuma günü saat 11 de belediye eaelmıniade 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 511,88 liradır. 
Şartoameıioi görmek iıteyeoleri• her rün encümen kalemine 

ve isteklilerin de 15-9-39 cuma günü ıaat oaa kadar teklif melctub 
larıaı belediye encGmeoiae ·..ermeleri illa olunur. 

Halkalı Ziraat Mektebi Mldürlüilndea : 

Alınacak mevad Miktarı Tab. Tem. Te1lim yeri 
tutarı miktarı 

kilo lira li. ku. 
Mazut motorin 6000 450 33 75 Halkalı Ziraat Mekt. 
Benzin 100 21 1 50 " ,. ,, 
Makine yağı B. B. 500 175 11 25 ,. " ,, 
Valvalin (C) 200 70 fi 25 ,, • ,. 
Gres yağı 80 16 1 JO ,, " ,, 

Yukarıda miktarı ve teslim maballi yuılı malzeme 15 
gün müddetle açık eksiltmeye kooulmUftur. 

İhale 14.9.39 cuma günü saat 15 de H•lkalı Ziraat 
mektebinde yapılacaktır. İsteyenler ıartoameyi iatanbul 
Ziraat Müdürlüğünde Te mektepte Sabit aermaye mabuib 
mes'ullüğünde görürler. 

Eksiltmeye ittirak edeceklerin temi.nal paralarile birlik
te ihale günü saatinde mektepteki komiayona müracaatları. 

Müteferrik 

P. T. T. Umum Müdtırlüpnden : 

İdare ihtiyacı için 7 adet Biıiklet açık ekıiltmeye çıka· 
rılmııtır. 

Muhammen bedel 4620 muvakkat teminat 346,5 lira olup 
eksiltmesi 16 teşrinie1r·vel 939 pazartesi günil saat 16 da Anka
rııda P. T. T. Umum l\lüJ\lrlilk biaaııadaki Sattnalma komiı
yonunda yapılacaktır. 
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Münakasa Gaz.et al 
31 Agustoı I~ 

•• mu a:n a asa ve müzaye 
* • • Tahmin edilen bedeli 4800 lira olan 400 ton b; 

Mağnezit Ask.ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merke:6 
tınalma Komisyonunca 18.9.939 pazartesi günü saat • 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 1'0 

yondan verilir. Muvakkat teminat 360 liradır. - Cinıi Şekli Muhm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat --=-;__ _______________________ --- - - -

alzeme Harita Çanakkale Nafıa Müdürlnğünden : 

Ahtap skele inşıtaa (şart. 90 krş.) 
Çanak- 5 pavyon 3 tavla ve 3 hangarinş. 

Kapalı z. 16253 52 
187740 il 

1219 Ol 
10638 -

Devlet Limanları izmir Şubesi Müd. 8-9..39 16 -
ÇanRk. Mst. Mvk. S~K. ve İzmir İst. 21-9-39 1 l -

ve Ank. Lvz Amirl. 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş: Çanakk 1 
Balya yolunun ı+ooo-15+000 kilometreleri araıınd• 
kilometre şose için ıO~OO metre mikabı ham taı ibı 11 '

1 

Bu işin keşif bedeli beher metre mikabı 176 kuru 

,, - Edirne Mcıiç Su itleri Şube Mübend. 15 9-39 11 --Meriç :ebri sol sahilinin çit ve de metlerle Aç. eks. 6819 37 511 45 

tab~im ve müdafaası 18480 liradır 
Şengül hamamında yap. yatlı lıoya, fa· Paz. Jl28 59 

yanı ve ahşap kıaımlarının taıoiri 

Haçlar, Kllnlk ve lspe:nçlyart allt, Hastane Lvz. 
--------------------------- ~-

Vakıflar U. Müd. \nk. 1-9~9 15 -

İzmir Memleket Hast. Baştabip. 20-~·39 a kadar 

ihale 2 l.9.939 tarihine rastlıyan perşembe günii sb 
15 te Nafıa Müdürlüğü binasında toplanacak KomisyoJJ 

zorunda yapılacaktır. ~ 

haç (temd.) • P.ı:.ı:. 10781 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer ,tası at ve malzemesi) 

Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 1386 liralı1' 
vakkat teminat vermeleri ve Vilayet makamına müracı• 
alacakları vesika ile 939 yılı Ticaret Odasına nıuk8 c 
bulunduklarına dair vesikayı Komisyona vermeleri laııtıl -

Sotuk hava mahzenleri tesisatı ile buz Kapalı z. 23000 - 1725 - Trabzon Beled. 13-10-39 14 

iıtibsaline mahsus tesisat 
Tebhirbane, ıoyunma, giyinme, yıkanma 4529 71 

ve atı dairelerinde Y•P· kalorifer tui· 
aatı (temd.) 

Elektrik malzemeai: 14 kalem Paz. 4200 -

Mensucat, Elblsb, Kun~, Çama91r v.s. 

Yerli kaput bezi (temd.) 
Yün çorap: 7000 çitt 

,, ,, 1552 çift.pamuk çorap: 1552 

Paz. 
Aç. eks. 

,, 
2660 -
1024 32 

315 -

200 -
67 -

Urla Tahaffuzhanui Müd. 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Anh. 

İzmir Memleket Hastanesi 
Gümr. Muh. Gen. Kom. İst. SAK. 

" 
,, 

4.9.39 il -

18-9-39 14 30 

4.9.39 n kadar 
31-8-39 15 -
31-8..39 14 -

çift 
Kundura: 100.000 çift (tart. L. 23,üO) Kapalı z. çihi 4 70 225~0 - M. M. V. SAK. 18-9-39 15 -

Matbaa ı,ıerl- Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

P.T.T. dergisi baaılmaaı on aylık ayda Aç. elu. 
3500 nüıba 

Kereste. ta vehta saire 

Telefon direği kestane ağacından ve 6 m. 
boyuada: 260 ad. 

1617 -

Mobilya bUro ev eşyası, Muşamba -Hah v.s. 

Sıra lise için: 150 ad. 
Oda takımı Aç. ekı. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Mazot: 6 t . (temd.) 
Linyit kömürü: 15000 t. <tart, 375 krş.) 
Mazut: 6 t. - benzin: 100 k. - makine ya-

Kapalı z. 
Aç. elu. 

1350 -
550 -

429 -
75000 -

ğı B.B.: 500 k. - valvalin C.: 200 k. 
gres yağı: 80 k. 

Kok kömürü: 76 t. (temd.) tonu 26 -

MUteterrlk 

Hortum: 150 m. 
Şose inş. için ham taşı ihun: 10500 m3 Kapalı z. 
Çamaşır yıkama ııkma ve ütüleme maki· Aç. elu•. 

neıi üçer ad. 
Lama demiri: 20 t. - yuvarlak demir: 15 t. 

demir çemberi: 1285 k. - demir aaç: 1,5 t. 
,, 

,, Kalorifer tamiri için malzeme National 
fabrikaaı mamulab ve 3 mg. tipi (ıart. 
6 krş.) (temd.) 

Koıum malzemesi: 14 kalem Paz. 
1 lıtarat aaplarile beraber taş dOr.eltme el

ması~ 60 ad. - 0,8 karat: 60: ad. - 0,6 
karat: 50 ad. 

Ham matnuil: 400 t. 
Motörlü va11taların tamiratında kullanıl

lacak 13 kalem ve iki takım alit 
Demirhane allb: 5 kalem 2 talıt. 

,, 

,, 
,, 

" 

ıs.ıso -
13300 -

4449 70 

12 o -

4500 -
5VOO -

4800 -
1400 -

1000 -

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Satır eti: 105 t. 
Uo: 206 t. (temd.) 

Kapalı z. 22050 -
24960 -

Tor. feker (lemd.) Paz. 

Un: 70 t. ,, 
B MUzayedeler 

' 
Kerestelik ataçlar: 18033 m3 Kapalı z. 

istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubile kanuni vesikalarını, hamilen mezkfir gün ve sdatte 
o komisyona müracaat edeceklerdir. 

Şa.ıtnameler Ankarada P. T. T. Levazım, l tanbulda P. T. 
T. Levazım A • niyat Şubesi müdürlüklerinden bedel'siz olarak 
verileeektır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

60 adet 1 Karat saplariyle beraber taş düzeltme el

ması. 

60 adet 0,8 Karat ıapleriyle beraber taş düzeltme el-

m ı. 

50 adet 0,6 Karat snplariyle beraber t ş düzeltme el-

ması. 

Tahmin edilen bedeli 5.000 lira olan yukarda yazılı 3 
kalem taı düzeltme elması Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Sabnalma Komisyonancu 20.9.939 çarşamba 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa· 
r:ııız olarak Komisyondan yerilir. Muvakkot teminat 375 

l radır. 

121 28 P.T.T. U. Müd Ank. 

- - Trabzon Elelu. T.A.Ş. 

tol 24 Trabzon Lise Dir. 
41 25 Ank. Beled. 

Urla Tahaffuzhanesi Müd. 
5000 - O. D. Y. Ank. ve Haydarpaşa 

53 50 Halkalı Z raat Mektebi ve lst. 
Ziraat Müd. 

146 25 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Yek. Ank. 

Trabzon Belediyesi 

1386 - Çanak. Nafıa Müd. 
997 50 Tophane Lvz. SAK. 

333 73 P.T.T. Fabrika Müd. İst. 

90 75 Dahiliye Vekaleti Anlıt. 

14.9.39 16 -

5.9.39 a kadar 

7-9 39 15 -
15-9-39 10 30 

4.9.39 ıı -
15-10·39 15 -
14-9-39 15 -

11-9-39 11 --

5.9.39 14 -
21-9-30 15 -

7.9.39 15 -

18-9-39 15 -

4.9.39 15 -

337 50 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK. Ank. 20·9..39 14 30 

375 -

360-
105 -

75 -

1872 -

,, 

" 
" 
,, 

Niğde Aık. SAK. 
Gaıiaıı tep ,, ,. 
İzmir Memleket Hastanesi 
Bornova Tümen SAK. 

2261 - Gireson Vakıffor Direk. 

n 

n 
,, 

n 

20-9-39 

18-9-39 
18-9-39 

18-9-39 

21-9-39 
15-9 39 

4-9-39 
2-9-39 

14 -

16 -
15 30 

15 -

10 -
9-
9-

25.9.39 15 -

• * • Tahmin edilen bedeli 4500 lir olan 14 kalem ko
şum malzemesi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer· 
kez Satmalma Komisyonunca 20.9 939 çarıamba günü saat 
]4,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız ola
rak Komisyondan verilir. Muvakkat teminat 337 lira 50 
kuruştur. 

• •" Tahmin edilen bedeli 1000 lira olan beş kalem ve 
iki takım demirhane alatı Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satına!ma Komisyonda 18 9.939 pazartesi gü· 
nü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname para· 
ıız olarak Komisyondan verilir. Muvakkat teminat 75 liradır. 

• • * Motörlü vasıtaların tamiratında kulanılacak 13 ka
lem ve iki bıkım alit alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 1400 üra olan yukarda ya
yılı on üç kalem ve iki takım alAt Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğii Merkez Satınalma Komisyonunca 18.9.939 pa
zartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak Komisyondan verilir. Muvakkat temi
nat 105 liradır. 

Dahiliye Vekaletinden ; 

25.8.39 cuma günü açık eksiltme suretile ihalesi ~ 
lacağı ilan edilen vekalet kalorifer dairesindeki Nal' 
fabrikası mamulatından 3 mg. tipindeki kazanların çıı t 
dilimlerile sair bazı aksamının tamir işine aid eksiltıl' 
talip zuhur etmemiş olduğundan bu açık .. eksiltme ıO 
müddetle temdid edilmiş ir. 

Eksiltme 4.9.39 pazartesi günü saat 15 de vekalet 
nasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 1210 liradır. 
Muvakkat teminat miktarı 90 lira 75 kuruıtur. ·f 
istekliler bu işe aid şartnameyi 6 kuruş mukab

11 

vekalet levazım müdürlüğünden alabilirler. 1 
İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve eksiltııl, 

girebileceklerine dair vesaik ile birlikte yni gün ve •' 
mezkur komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

P. T. T. Fabrikası Müdürlütündea: 

20000 kilo 6,5 X 32 m/ m lama detniri, 15000 kilo 16 aı "'(tJ 
yuvarlak demir, 1285 kilo 0,5 x 20 m/m demir çember ve ı5 • 
lo l,5X I000 x 2000 m/m demir saç açık eksiltme ile satıo 
cakb~ . ~ 

Muhammen bedel 4449,70, muvakkat teminat 333,73 ht~ e 
Eksiltme 18-9-39 pazarteliİ ııünü saat 15 le fabrikada :ııil1 

icil mübayaat komiıyonu huzurunda yapılacaklar. 
Şartnameler fabrilıta müdürlüğünden paraaız alınabilir. ~ 
lsteklilt:rin, muvakkat teminat makbu1.11 veya banka ısı• 

le kanuni vesaiki hamilen mezkur gün v saatle Komisyoıı
racaatleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma KomiıyonuodaP: 
Üçer adet çamaşır yıkama, 51koa ve ütülüme makio•ıer• 

teabhit n m ve heı.abıoa alınacaktır. Açık ekıiltmesi 7.9.939, 
şembe güııü saat 15 de Tophanede Lv:ı. Amirliği Sabo•'"' 
uıısyoouuda ynpılacakbr. Hcpıınin tahmin bedeli 13.3.,0 li'' 
teminatı 9ıi7 lıra 50 kuruştur. Bursa için ayrı lıtanbul içi11 1 

mak üzere her makineye ayrı ayrı fiyat teklif edilecektir· 
• • • ,, 

Yüo çorap ipliği alınacaklar. Bak : Takıim Ayaıpıt' 
Jandr. SAK. ilinlanna. 

••• 
O 

~~ 
stüpü ve ç lik alınacaktır. Bak : inhiaarl r Um. fdil 

lan na. 

, 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Marmara Üssü Bahıi K. Satınalma Kowisyonuı.ıda".: 
Denİl; erleri için 5000 kilo sadeyağı, açık eksiltı:ııe 1 

Lir parti?e sat~n alınacak ur. 1 
Ekbıltuıesı 14.9.939 per§embe günü ıaat 15 de 

T~rsane ı>.apısıudaki komisyon binasında yapılacaktır• ~,. 
ıncsı hergıin Komisyonda görülebilir ve bedeJsfa: otarnlc 

Yağın bir kilosunun labmint fiyatı 95 kuru~ olup il~ 
natı 356.25 lira.dar. 

·ı 
* • • Kara erle linin senelık ihtiyaçlarından 60000 ~1 

~ur, kupalı zarf usulıle ~ksiltmeye kunulnıu~tur. l 
Eksiltmesi 14.9.939 pereembe gtınü saat 16 da to 

Tersanekapı~ıudaki komisyon binasında yapılacaktır. Şaf 
si hergün Komisyonda görülebilir ve bedel iz alınır. t 

Bulgurun bır kılosunun tahmini fiyatı 11.50 kuruf'~ 
teminatı 517 .50 lir.ıdır. 

Dil ve Tarih · Coğrafya Fakültesi Direktörlüğfillde~ 
Fakültenin yatılı talebesinin sabah, öğle, akl°'~ 

kleri kapalı zarf usulile münakasayn konulmuştur· ı~ 
Muhummc.n bedeli beher taleb için 75 kuruş 0

,. 

nun bir s nelik umumi yekunu 34218 lira 75 kuruşt" jl 
Yüzde 7,5 muvakk t t minat bedeli 2566 lirB 

ru~ ' 
ihale 14.9.39 perşembe günü saat 16 da Ank

11'1' 
tepler muhasebecHiğiade yapılacaktır. Teklif :aıe~I 
ihaleden bir saat evveliııe kadar ı.n"zkur mubase 
müteşekki~ omisyona vermeleri lAzımdır. Iı 

isteklıl rm şartnameyi görmek ve izahat al1JJ9 

a"ülte hesap memurluğ'laa müracaat etmeleri. 



Gaziantep Askeri Satmalma Komisyonundnn : 

tıak 19·8.939 cuma günü saat 10 da kap:ı lı zarf usuli) le mü
e9ra~ ası !apılacak olan 206 bin kilo unuu ilan edildiğine dair 
lerek 1• llluı;bıte tekemmül etmi~ olmasından 25 gün temdit edi
da y •halesi lS eylul 939 tarihine rastlıyan cuma günü ~aat 10 

apılacaktır. 

1872 t.11
.ubsmmen bedeli 24960 lira ve muv.tkkat teminatı da 
ıradır. 

Şartoarneı;i mezkur Komisyonda görülebilir. 

ICiı Niğde Tümen Satınalma Komisyonundan : 

105°0 
Cinsi Muh. be. Saatı İh. yeri Tı!rihi Eks. şekli 

' 00 Sığır eti 22050 16 Niğde 21.9.39 kapalı z. 
'lııı Şb~~naınesi her gün komisyonda görülebilir ve parasız 

a ılır. 

ayy İstekliler teminatı evveliye ve teklif mektuplarını mu· 
l,ri ~~ lan:ıandan bir saat evvelins kadar komisyona verme

n olunur. 

Ankara Belediyeıinden: 

ls0o Belediye hastahaoesioin bir senelik ihityscı ıçın alın cal: 

~90o kilo et pazarlıkla alınacaktır. 
uhammen bedeli 665 liradır. 

~uvakkat teminat 50 liradır. 
llıııı Şartnamesini görmek istiyenlerin hergüu encümen kıle
~İYe e F."e ~stekl~lerin de 1.9.939 cuma günü saat 10,5 da Bele· 

ncumenıne müracaatları. 

İınıir Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
ihtiy lıı:nir müstahkem mevki hayvanatmın 516000 kilo yulaf 
Çar, acı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. lhalui 13.9.39 
da ;fllba günü saat 16 da İzmir Lv. Amirliği Satınalına Ko. 
~tad:P•lacaktır. Tahmin edilen tutarı 27090 lira ilk teminatı 2631 
l'tt 0~· ŞartnamE>si hcı gün Ko. da görülebilir. İitekliler Tica
tiyeli ~sın.da kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecbu 
~lln ;aedırler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu
teı:ı:ı1 ' 3 cü maddelerinde ve şartoamrsinde yazılı vesikalarile 
e,\'~~~ Ve teklit mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 

o. na vermi§ bulunacaklardır. 

Yozgat Askeri Satınalma Komisyonundan : 

llledi:.ozgat piyade alaymm 270 ton ununa talip zuhur et
~ılı:ıı iınden ihale 13.9.939 pazartesi günü saat 14 e bıra· 
tııM 'Itır. Taliplerin :l 130 lira ilk teminatlarile birlikte mek· 
~ ~ın.ı belli gün ve saatte en geç bir saat evveline ka· 

oıgatta Alay Satınalma Komisyona vermeleri. 

Gaziantep Askeri Satınalma Komisyonundan 

4(() ~.•ziaııtep garnizonunun ihtiyacı olan biri 445 diğeri 
ll111llı 1 Ctnı'an 845 ton arpa kapah zarfla münakasaya ko· 

tlatur. 

16ıs~5 tonun muhammen bedeli 20,025 lira, ilk teminatı 
, 1radır 

,f da ı~ to~un muhammen bedeli 18 bin lira ve ilk teminatı 
~.. liradır. 

~'ktır \lnakaıa 16.9.39 cumartesi günü saat 10 da yapıla· 
~ntı•k Şartnamesi her gün komisyonda görülür. İstekliler 
~ıı1111 asa tarihinden bir aaat evvel icabeden vesikalarile 
~~ia \ln tarif ettiği şekilde hazırhyacakları mektuplarını 

l'ltepte aeskeri satınalma komisyonuna vermeleri. 
~ 

'-liıı:ı Sarıkamıt Aakeri Satınalma Komisyonundan: 
Yeri Cinsi Miktarı Tahmin ilk teminatı 

l. toa bedeli 
~~ ~ ~ 
"\•ık ~,, Un 1200 156000 11700 
~. •ı.ıış Arpa 800 24000 1800 
~.~ı~,tı Un 966 120750 9056 
~tıl•t Un 250 35000 2623 

l•ia. Un 150 20250 1519 
~ Ytılt Un 140 20300 1523 

Münakaaa Gazetesi 

Parke inşası (Tunceli Nafıa Müd.) No 1157 
Santrıılit (Ask. Fab.) No 1159 
Maden kömürü tahliyesi lO. D. Y. Adana) No 1159 
San vaketa, aarı sabunlu kösele (Ask. Fab.) No 1159 
Bulgur, sabun, sadeyağ, yulaf, arpa, ot (Isparta Ask. SAK) No II60 
Et (Ank. Beled.) No 1163 
İllç (Afyon memlet but.) No 1165 
Odun (Gaziantep Ask. SAK) No 1165 
Difenilüretan (Ask. Fab.) No 1160 
Pirinç, nohut (Si vas Tümeni) No 1162 
Sama l'J , arpa ve yulaf (ist. B led. \ No 1162 
Matbaa ka(rıdı, siyab mürekkep, defter ve evrak bastırılması (İst. 

Beled.) No 1162 
Ker.-:ste (!at. Beled.) No 1162 
Motorin ve benzin devoi ampul ecza tıbbiye ve maden suyu muh

telif cics ilaç, keten make.ra ve şerit kaldırım tamiri için mai
zeme (İst. Bcled.) No 1162 

Tuz nakli (Sıvas inhisarlar Müd.) No 1162 
Hük bandı (P. T. T. U Müd. Ank.) No 1116 
Cerrahi trus ve elbise makası (M.M.V.) No 1118 
Tütün nakliyatı (Adana Tütün Fabrikası Müd.) No 1140 
Mahmuz (M.M.V.) No 1146 
Harita tanzimi (Çorlu Belediyesi) No 1147 
Manevra çantası (M. M. V.) No 1149 
Tenek kutu ( ,, ) No 1149 
Ot (Karaköse Ask. SAK.) No 1149 
Ameliyat gömlefıi (M. M. V.) 1149 
Sergılık bez ( ,, ) No 1149 
• Müstamel bidon (İzmir inhisarlar Başmüd.) No 1164 
Havuz inş. (Ank ,, ,, ) No 1149 
Liman İdaresi binası inş. (İçel Nafıa Müd.) No 1150 
• Müstamel kamyonet ve otomobil (İst. Elektrik Tram. ve Tün. 

İşletmeleri) No 1152 
• Bina anka.zlan (Ank. Malzemei İnş. T. A Ş ) No 1150 
Koyun eti tosya pirinci sadeyağı (lımir Emrazı Sariye Hast. )No 1152 
Gişe inı. (İzmir Nafıa Müd.) No 1152 
Mazut, valvalin ve A ve B. ya~ları (Ank. Beled.) No 1152 
Deniz harp okulu binası tamiri Deniz Lvz SAK.) No 1152 
Harita tanzimi (Develi B led.) No Jl52 
Laboratuvar malzemesi (İnhisar ar U. Müd.) No 1152 
Yangın tesiııab ve elektrik kabloları tebdili (fnhisarl r U. Müd.) 

No 1151 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

Taksim-Ayazpaşada fstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

1- 16.8.939 tarihinde yapılan kapalı zarf eksiltmesine istekli 
gelmediğinden dolayı alımı pazarlığa tahvil edilmiş olan (8780) se
kiz bio yedi yüz seksen kilo yün çorap ipliğinin pazarlığı 5 eylul 
939 tarihine rastlayan salı günü saat on beşte Taksim-Ayazpaşada 
on ackizinci jandarma mıntıka Komutanlığı binasındaki Komisyo· 
numuzda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli yirmi beş bin yirmi üç lira ve ilk te• 
minab bin ıekiz yüz yet.niş altı lira yetmiş üç kuruştur. 

3- Şart kağıdı her gün komisyonumuzda görülebileceği gibi 
yüz yirmi altı kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

4- İsteklılerio Tophanede İstanbul Levazım Amirliti Muhase
beciliği veznesine yahracaklnn ilk teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektubu ve şart kağıdıuda yazılı diğer belgelerle beraber 
mezkur günün mnayyen Eaatında Komisyonumuı.a gelmeleri. 

(6640) 
F 

? 

Kayseri Vilayetinden : 
Muhammen bedeli 2390 liradan ibaret olan Kayseri memleket 

hastanesine muktezi 150 kalem mualece ile 6 kalem malzemesi cer
rahiye açık eksiltmeye konulmuş talıpler tarafmdan yapılacak tenzi· 
lit layık görüldüğü taktirde 6.9.939 çarşamba günü saat 3 de ihalesi 
icr~ kılınacağından talipleıio şeraiti anlamak ve listeyi görmek üıe
re lstanbul Sıhhat Müdürlüğüne ve Kayseride Encümeni Vilayete 
müracaatlan ilan olunur. (6741) 3 - 4 

İşin nev'i ve cinsi Miktarı Muh. be. % 1,5 te. Eksiltme 
adet lira krş. lira krş. şekli saatı 

------ ------------
•iı s,.,lt:rıda yazılı arpa ve unun 14.9.39 perfembe ıünü saat 14 
ı.t 1tıııt, 1 lbııta mıntaka satıoalma komisyonda kapalı zarfla ek
l 'lt.ıııt !•Pılacaktır. Şartname ve enafları komisyonda ıörülür. 
-~ıu,'111 ihale aaatinden bir saat nvel teklif mektublarıoı Sarı

••tınalma komisyonuna vermeleri. 
Şemsipaşa Bakım evi 
işleme salonlarının ka· 

l -
'-ltly&2 sahibi ve yazı itleri Direktörü : Ismall Girit 

Baaıldıtı yer : Merkeı Buımni, Galata 

Müteahhitlerin Takvimi 
l'lt Cuma 1.9.939 

•iti\ 
l\b dil'~~)'•iktaı-Yıldız battı otobils işletmui imtiyazı (İst. Bel~
tı '~lt.ı 1 No 1163 
•t~ tde · 
~f ' hl 111

•· (Ask. Fab.) No 115.i 
~d ~lllilt ~ inş. (Adana Belıd.) No 1153 
'· "" •ı No lIM q4t, • • 
~ 'l t,ı.l ,, ,, No 1154 
~,:)aı. (E:,:•ı. ,, ,, No 1154 
~ '" fi' t~'tebir Beled.) No 1154 

~t~ 111. lı> , rdat Be!ed.) No 1155 
~Q~1 lake~ ~ınnıp (lzmir lahisarl. Başmüd. ) No 1155 
' t.t f•• ti •,sı tamiri ve tevsii (Karadeniz Ereğlı Beled.) No 1156 
~,_.'h ttl pf Çadır imali (ist. orm"n Müd.) No 1116 . 

'l\ t,tı;i 0~ direti (Samaun orman çevlrıe Müd.) No 11~7 
lbı (Develi Bıled.) No 1157 

ra mozaik ile tefrişi 2208 - 165 60 aç ek.14,30 
Pirinç etiket 31770 572 - 42 80 ,, " ! 5, 

1 - Keşif ve şartmımesi mucibince İdaremizin Şemai· 
paşa Bakımevi işleme salonlarının karamozaik ile tefrişi işi 
ve mikdarı yukarıda yazılı pirinç etiket hizalarında göıte· 
rilen usullerle eksiltmeye konulmuştur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ek
siltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 12 9.39 sah günü Kabataşda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
r.tkbr 

iV -Karamozaik tefrişi işine aid şartnameler Levazım 
Şubesi veznesinden (6) kuruş mukabilinde ve etiket şartna
mesi de parasız alınabileceği gibi nümunesi de her gün sö· 
zil geçen Şubede görülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa• 
atte % 1,5 güvenme paralariyle ve karamoznik işine gire· 
ceider de şartnamenin (F) fıkrasında yazılı vesaikle birlikte 
mezkür Komisyona gelmeleri ilin olunur. (6720) 2-4 

Cinsi Miktarı 

Kg. 

3 

Muh. be. % 7,5 te Eksiltme 
lira krş. lira krş. ıeldi saatı 

------- --- ----·· ---------- -------
Kalibre çeliği 435 15 456 90 34 26 aç. ek. 14 
Simantasyon çe. 19646 6875 15 515 68 kap. z. 15 
Karbon " 2335 1615 75 173 68 aç. ek. 15,30 
Krom sipasyol çe. 1024 1382 40 I03 68 ,, ,, 16 
Üstüpü 5000 1474 50 110 58 ,, " 16,30 

I - Şartname ve listeleri mucibince yukarda yazılı (n) 
kal~m muhtelif malzeme iıizalarında göıterilen usullerle ıa• 
tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek
ıiltme saatleri hizalar1nda yazılıdır. 

ili - Eksiltme 14.IX.939 perşembe günü Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Şartnameler her glln söıü ıeçen Şubeden pa· 
rasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf münakasaaına girecekler mihtırlü 
teklif mektublarını kanuni vesaikle % 7,5 gllvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubanu ihtiTa edecek ka
palı zarflarını eksiltme saatinden bir ıaat evvel meakur Ko· 
misyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, diler 
eksiltmelere girecekler teminat akçeleriyle birlikte yukarda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilAn olunur. (6799) 1-' . ••• # 

Cinsi Miktarı Muh. B. % 7,5 Tem. Ekailtme 
ıekli saab Lira L. K. 

---- ---- - ------ ------
Kamyon 3 adet 8700 652 50 kapalı ı. 16 

52ll - pazarlık 16,39 Muhtelif 50000 kg. 7000 
boy çivi 

1 - 8. VIIl.939 tarihinde miktarı yukarda yazılı muh
telif boy çivi ihale oluoamadığından yeniden pazarlıkla Te 
yine yukarda yazılı 3 adet kamyon f&rtnameleri mucibince 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek· 
siltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 12.IX.939 salı günü Kabadaıda Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komiayonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartnameler her gün söıü geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - Kamyon mubayaasına girecekler mDhürlll teklif 
mektublarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme paraaı mak
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komis· 
yon Baıkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

(6721) 2-4 
• • • 

1 - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Kaba· 
taşdald İnhisarlar binasında yapılacak tamirat ifi kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli (20,027) lira muvakkat teminatı 
1502.02 liradır. 

111 - Eksiltme 1 l .IX.9::\9 pazartesi gllnll aaat 15 ele 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeaindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler her gün Levazım Şubesi vemuia· 
den ve İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinden (100) kuruı mu· 
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mDhürlü teklif mektupla· 
rını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ve ıartnamenin (F) fıkrasındaki 
vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflannı ihale saatinden bir 
saat evvel mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz m•kabi· 
tinde vermeleri ilan olunur. (6661) 2-4 

Cinsi Miktarı 

••• 
Muhamea % 7,5 

bedel teminat Elııiltmenia 
lira kr. lira kr. ıekli aaab 

----- ----- - --- -- ------
Revolver fişeği 15.000 adet 310.- 23,25 açık eb. 14.IO 

kısa ve uzun 
Külçe kurıun 6.4( 0 kilo 1856.- 139,20 

" " 
14 

Kalın makine yağı 5.000 
" 

1323.- 99,22 
" " 

ıa 
İnçe 

" " 
2.500 ,, 600,25 45,01 ,, 

" 16,ao 
Gres yağı 2.500 " 

486,25 36,46 ,. 
" 16 

Vakum yağı 4.000 " 920,- 69,- ,, ,, 16,!0 
1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cinı ve miktar· 

lan yazılı 5 kalem malzeme açık eksiltme uaulile satıa a• 
lmacaktır. 

il Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ekıilt· 
me saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 6.IX 939 çarşamba gtlnü Kabatafla Le· 
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komiayoııuada yapı· 
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gün söztl geçen Ş•beden para
aız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gilD ye sa• 
atte % 7,S güvenme paralarile birlikte meıkOr Komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (6'11) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix Caution. 
Objet d, .. l'adjudication 

d'adjudicat. ealimatif proYiMİre 

Lieu d'adjudicatioa et du 

Cahi.,. de• Cbarıu 
Jours H urea 

A) Adjudications au nabais 
Con•ll"uctlon• - R6paratloııs - 7rav. Publlcs-Mat6rlel d 

----------------------.:;......:.--~ 
Conat. 6cbelle en bois (cab eh 90 P} 

• 5 pavillonı, 3 6curie1 et 3 baa~ars 
i Çanakkale 

Pli cach 
,, 

Trav. renforcement littoral gauche fıeuye Publique 
Meriç au moyen de poteaux eo bois 

R6p. parliea peinture, faleaee et en bois Gre a ıre 
du baia de Şengül 

16253 52 
187740 11 

6819 37 

1128 59 

1219 Ol 
10638 -

511 45 

Exploit. Porta Etat Dir lzmir 
Com. Acb. Place Forte Ça11akkale 

et lnt. lzmir, Ank. et Ist. 
logenieur de Section dea Aff lres 

Hydrauliques de Meriç a Edirne 
Dir. Geo. Vakoufs Ank. 

8-9 39 16 -
21-9·39 il 

1-9-39 15 -

PPod111te Chlmlgues et Ph•rmaoeullques·lnatru nte Sanllalree..f'ournlluı-e pour Hoplt ux_ 

Medieamenta (aj) Grc a ıre 10781 -

Elktrlclt6·0az-Ch•uffege Central (lnatallallon et Materlel) 

loıtall. depôts friıoıifiquea et fabr. ılace pı; cacb 
,, cbauflage ceotral (aj) 

Materiel electr.: 14 lot. Gre a ar' 

Halllemanı - Cheuaaur•• - Tls•u• - Culra 

Toile iadiı~nc pr. eapotea (aj) Gre a gre 

250 o -
4529 71 
4200 -

1725 -

315 -

Chauaaettea en laine: 7000 paires Publique 2660 - 200 -
,, : 1552 pairea 1t 1024 32 67 -

Chauaaurea: rnoooo paire• (cah eh 23,50 L.) Plı cacb la paire 4 70 22550 -

Ameublemenl pour Habltallon et Bureaux - Taplsserle ete. 

Med. en Cbef Höp. R6gional bmir jusqu'au 20-9-39 

Municip. Trabzon 13-10-39 14 -
Dir. Lazaret Urla 4-9-39 11 -
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Aok. 18·9-39 14 30 

Hôp. Regional lzmir Juıqu'•u 4-9-39 
Com Acb. Comm. G. Surv. Douan. Iat. 31-8-39 15 -

it " 31-8-39 14 -
Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 18-9-39 16 -

Banu pr. lyde: 150 p. 
Ameublement d'uae cbambre Publique 

J3j0 -
550 -

101 24 Dir. lyc6e Trabzon 
41 25 Municlp. Ank. 

7-9-39 15 -
15-9-39 1 o 30 

l'raYmux d'lmprlmerl• - Papaterle 

lmprHaion revue menauelle P.T.T. durant Publique 
10 moiı: aooo exemplaireı par moi• 

Bola de Conetrucllonf'lanch•• Poleaux ete.,, 

Poteaux telephon. en chitaignier et longa 
de 6 m.: 260 P· 

Combuetlbl• - Carburant - Hulles 

1617 -

Cbarbon lignite: 15000 t. (cab eh P. 37~) Pli cacb 750CO -

llaıout: 6 t.-benzinc: 100 k.·huile B.B. pr. Publique 
machine: 500 k.-valvaline C.: 200 k.-
ırai11e: 80 k. 

Mazout: 6 t . (aj) 429 -
Coltı: 75 t. (aj) la t. 26 -

Dlvera 

Trompe: 150 m. 
Fouroitıare pierıf& brutea P"· cooat. cbauı- Pli caoh 

de: 10500 m3 
Machine leuiveuse, esıoreuııe et repaaseuse: Publique 

3 p. de chaque 
Fer lama: 20 t. id. rond: 15 t.·cerceaux en 

fer: 1285 k.·tôle en fer: 1500 k. " 

" 

18480 -

13300 -

4449 70 

12IO -Materiel pr. r~p. calorifere de fabrication de 
F ah. Nationale et du type 3 Mı ( c. eh 6 P) 

Matlıiel pr. attebge: 14 lota Gre a ıre 4500 -
Diamaat a mancbe de 1 carat pr. aju•tage 

pierreı: 60 p.-id. de 0,8 caratı: 60 p. -
id. de 0,6 earat.: 50 p. 

Magdaite brut: 400 t. 
OutUı et inatrumentı pr. rip. de• moyen• 

de tranaporta a moteura: 15 lota 
Oatil• et inatrumentı de forge: 7 lota 

Prowlalona 

Fariae: 1200 t. 
Orge: 800 t. 
F arlae: 966 t. 

• 250 " 
.. 150 " 
• 140 ,, 

Ble conca .. e: 42 t. 
Foio: 210 t. 
Orge: 41,5 t.-paille: 30 t. 
Beurre: 5 t. 
Bl~• concaad•: 6'J t. 
Farine, macaronia, ete, 
Savon, aoud~, huile d'oliveı et olivea 
Leıumu •~cheı 

it 

Nourrit11re •atin, midi et •oir dea 'lh11 
ele la Facult6 

Viaade de boeuf: 105 t. 
Farıne: 206 t. (aj) 
Saere •• poudr• (aj) 
Farlae: 70 t. 

" 

" ,, 

• 

Pli uch 
,, 
,, 
• 
,, 

" 
Pli cacb 
Gr6 a gre 

5000 -

-t800 -
1400 -

1000 -

156000 -
24000 -

120750 -
35000 -
20250 -
20300 -

3255 -
8400 -

Publıque le k O 95 
Pli cacb 
Publique 
Pli cach 

" ,, 
it 

,, 

Gre a ıre 
,, 

2730 76 
5326 50 

13756 67 
11982 27 
34218 75 

20050 -
24960 -

121 28 Dir. Geo. P.T.T. Ank. 14-9-39 16 -

5000 -

53 50 

146 25 

1386 -

999 50 

333 73 

90 75 

337 50 
375 -

360 -
105 -

75 -

11700 -
1800 -
9056 -
2625 -
1519 -
152J -

244 -
630 -

356 '25 
517 50 
204 81 
399 49 

1031 75 
899 68 

2566 41 

1872 -

S. A. T. d'Electr. de Trabzon 

Adm Gen. Cb. fer Etat Ank. 
Caisaes H. paşa 

Dir. Ecole Agricole Halkala 
et Dir. Agricult. bt. 

Dir. Lazaret Urla 
Minis. Hyıiene et Auiat. Soc. Ank. 

Municip. Trabzon 
Dir. Trav. Pub. Çanakkale 

Com. Ach. Int T opbaoe 

Dir. Fabr. P. T.T. lst. 

Micisterc lnterieur 

Juaqu'au 5-9-39 

15-10-39 15 -

14-9-39 15 -

4.g.39 11 -
11-9-39 il -

5.9.39 14 -
21-9-39 15 -

7-9-39 15 -

18-9-39 15 -

4-9-39 15 -

Com. Ach. Dir. G6D. Fab. Mil Ank. 20-9-39 14 30 
.. " 20-9-39 14 -

,, n 

" " 

" ,, 

18·9·39 16 -
18-9-39 15 30 

IS.9-39 15 -

Com. Ach. Mil. Sarıkemış 14-9-39 14 -
,, n 14-9-39 !4 -
" " 14-9-39 14 -
" " 14-9-39 14 -
it ,, 14-9-39 14 -
,, " 14-9·39 14 -

Com. Acb. Mi). Gaziantep 6-9·39 10 -
,, Div. S maun 11-9·39 15 -

Muaicip. Afyon J mois a partir du 22·8-39 
C. A. Coınm. Base Nav. Marmara lzmit 14-9·39 15 -

,, it • 

Com. Perm. Municip. lıt. 

" • 
n it 

" . 
Dir. Faculte Langue, Hiatoire et 

G~ographie Ank. 
Com. Acb. Mil. Nitde 

,, ,, Gaziantep 
H6p. Regiônal lzmir 
Cem. Aob. DiY, Boraon 

14·9-39 16 -
14-9-39 14 -
14-9-39 15 -
14·9-39 15 -
14-9-39 15 -
14-9-39 16 -

21-9-39 
15-9-39 
4-9-39 
2-9-39 

10 -
8 -
O-

AVI OFFICIELS 
De l' Administration Generale des Cheıııi-' 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
15000 tonnt"s de ligl1İte d·une vaJeur estimative dı 7S.~ 

Ltq • eront achetees par voie d'adjudication °sous pli cat) f 
Je Vendrcdı 15 Septt.!mbı e 1939 a 15 h. BU local de 1·Adt01

• 

tration Generale a Ankara. 
Crux qui de irent y prendre part doivent remettrt jjl 

Pıesiı.lence de Ja Commission le jour de l'adjudicatioO 
qu'a 14 h. leurs offre , uae gar ntie proviaoire de 5000 
et les certificat exıges par la loi. 

Les cahiers des charges sont en vente au prix de 376 t'İ 
nux Cııisses d'Ankara et de Haydarpnıa. (6829) ı ...-4 

( 3 ncü sayfadan devam) 
Müsveddelik kağıd (İnhisarlar U Müd.) No ll51 
Ekmeklik un (Mardin Ask. SAK.) No llUI 
Dekovil ferşiyah ve Y'!ngın tesiıah (inhıaarlar U. Müd.) No ıl5' 
Saman, arpa, kepek, (lzmir Beled.) No 1153 
Saman (Lüleburgez Tümeni) No 1153 
• Otomobil (Ank. DefterdarhA'ı) No 1153 
Maden kömürü nakli (D. D. Y. Balıkesir) No 1153 
Çizme ve muşamba (fst. Beled,) No ll62 

Memento des Fournisseur' 
Veodredi 1.9.939 

Conatr. iı Kırıkkale (Fabrique Milit.) No 1153 
1t routc (Municip. Adana) No 1153 

Toilc pr. linceul, boia plancbe pr. tombeau 
No 1154 

Camion (Munlcip. Eskişehir) No 1154 
Paille ,, Tekirdat) No 1155 
"' Jute ficelte (Monopoles lzmir) No 1155 
Repar. ~chclle Eregli (Municip. Eregli de la Mer Noire} 
Confection tente (Dir forets ı.t.) No 1156 
• Poteau, t616pboniquu en boia de chine (Dir. forelt 

No II57 
Dre11ement carte (Municip. Develi) No 1157 
Conılr. pavc (Dir. Trav. Pub. Tunceli) No 1157 
Centralıte (Fabriques Milit.) No 1159 ıfJ 
Dechargemcnt cbarbon de terre (Ch. Fer Etat Adaaa) No 
Vacbette jaune cuire anonoeu {Fııb. Milit.) No 1159 
Ble• coocaase, savon, beurre, avoioe, or~e et foin (C'; 

Milit. Isparta) No 1160 
Difeniluretane (F ab. Mılit.) No 1160 
Riz, poia-chicbe (Div. SiYaa) No 1162 
Oıge, paille et avoine (Municip. lıt.) No 1162 p 
P · d'' · · bil apıer ıtoprımerıe, encre noire, impruaion regiatre, o 

ıtruction, motorine et bcn2lne, ampulea, m'dical••ı 
pharmaceutiquea, divera. medicament•, eau mio,,.ı•ı),, 
eo laine, ruban, materiel pr. repar. pav'• (Muoicip· ı.t· 

Tranıport sel (Dir. Mooopolea Sivaa) No 1162 
Bande Huguea tDir, Gen. PTT. Ankara) No III6 oJf 
Trouaae de chirurgien et ciıeaı.ıx (Miniıt. DU. Nat.) ~· 
Tranıport tabaca (Dır. fabrique tabacı i Adana) No ııd 
Eperon (Mini•t. Def. Nat.) No 1146 
Dreasement carte (Municlp. Çorlu) No 1147 ) ti' 
Saca de maoceuvre et boite en fer blaoc (Miniıt. Dif. N•' 
Foio (Com. Acb, Milit. Karaköse) No 1149 r" 
eh . d' t" • ııJ,t.J emıse opera ıon et loıle pr.bandage (Miniat. Def. r• 
Constr. ba1sin (Dır. Principale Monopole• Ank.) No JI49 
Conatr. bat. prefecture Port (Dir. Trav. Pub. İçel) No ıı50 
Div. Provision (Hopital malad. contagieuae İzmir) No usı 
Constr.guicbet (Dir. Trav. Pub. İzmir) No 1152 ıJf 
Mazout valvaline et buile A. et B. (Municip. Ank.) No J 
Rep. bit ecole nnvale (İnt. Maritme) No 1152 
Dressemeot carte (Municip.Develi) No 1152 
~rticle de laboratoire (Dir, Geo. Monopolea) No 1152 (P'' 
lnstallation d'inc~ndie et cbana-ement cible electrique 

Monopoles) No 1151 
Papicr pr. brouillon (Dir. Gio. Monopoleı) No 1151 
Farine (Com. Ach, Milit. Mardia) No 1151 
Poıe voie decauville et inıtııllation incendie (Dir. G••· 

No 1152 
Paille orge et ıon (Municip. İzmir) No 1153 s/; 
Paille (Div. Luleburgaı) No Il53 
Transport cbarboo de terre (Cbemina de Fer Etat 

llal 
Bottes et impermeablea (Municip i.t.) 1162 
Viaode (Municip. Ank.) No 1163 
Medicament (Hopital Rcg. Afyon) No 1165 
Bois (Com. Ach. Milit. Gaı.fantıp) No 1165 


