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GAZETESi 

Umum Tü ;carların ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 
o S!SZ!!!2!1!!'!0 a;ç i!L1! & e ıı a 

a) M UN A~<.A SALAR 
Şaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Çorlu Kor Satma!ma Komisyonundan : 

Çorlu'da Kolordu istihkam taburu ihtiyacı için iki adet 
illr kapalı zarf usuliJe yapılacaktır. 
İhaie 22.8.939 salı günü saat 16,30 da olup ilk pey 

ası 10502 lira 96 kuruştur. 
Şartnamesini görmek ve almak istiyenler 9t6 kuruş 

kabilinde her gün Çorluda kor satmalma komisyonuna 
racaat!a alabilirler. 

.. rkiye Demir ve Çelık fahrik. Müe~sesesi Müdiirlüğünden : 

Türkiye Dt~nıir H' Çelik FabrikııJan nıüe"ssl"sesi ~Hilıen· 
ve memurları jçin 50 adf't 4 odalı ev, 1 müdür. evı, 1 altı 
di apartınrnn, ı hastane inş:rn tı vahidi tiat esıısıle ve ka
zarf usulile cksiltmı-ye konmuştur. 

hbu inşaatın muhatıımrn keşif bedeli 6~8,9ö9, 19 lmıd.'.:· 
~=ksiltrne ~vr.:ıkı 17,50 lira mukabilinde Arıknrada Sıı
B'1nk Muamelat ..cubesiııden, fstanbulda Siimer 8!lnk şulıe

fn, Knrabüktc D:mir ve Çelik F..ıbnkalan Müessesesi Mü-
lüğiinden alınabilir. 

Şartname, keşifname projesi her gün sabah saat 10-12 
ye kadar ve 4 17 ye kadar Eskişehir Levazım amirliği satı· 
ııalma komisyonunda ve kolordu inşaat şubesinde görüle
bilir. 

D.:tlıiliye Vf ka!eti.ıde• : 

Viliivr-tlr•r PVİ öniiDIİeki Pr-rgolo s.ıha~ında yapılacak tes
viyci türabiye, kanafü:a~yoo, Ankara taşı ve mozaik döşeme iş· 
lerirıin yapılına::ı knp.ılı ıurt usulile vahidi fıaıla ek::siltmcye 
konmuştur. 

Mı.ıh· m uerı kı•şif bedelı 95,707 lirıdır. 

Eksiltmı! 24.8.lJ39 prrşemhe güııii ~:.ı,1t ıs t<· Vt·kalet bi· 
oı.uıında toplanucak Satıtınlrna Komi~volluııd 1 yapılacakur. 

:\1uvakkat teminat ı miktarı 6035 ıir:1 35 kuruştur. 
lstP,kli!er bu işe aid projP., ~ıırtnı:ımeler ve hurıa rniit• fnri 

evrakı 4 lira 79 kuru~ mul..abilind ! Vekalet Levazı.n Mndür-
lüğünrfen alabilirler. 

lsıeklilerin bu işr gin·bilec ·klerinr. dair Nafıa Vekaletirı
dı:.:n alacakları vesiırnvı ihraz ı•tmeleri Jaı•mdır. Bu vesikayı Na. 
fıa Vekfilı"'tinden alabilmek içııı istid11 ile Dahiliye Vekaletine 
miiracaat edeceklf'ı dir. 

lqteklilt"r hıı iş~ aid t11klif mPktublorı ibal~ ~iinii olan 
24.8.919 perşembe giinü saat 14 e kadar eksiltme komisyonu 
rei::ıliğine makbuz mııknb.lüıd~ te~fjrn ederler. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
gksiltnıe 18.8.939 cuma günü saat 16 da Karabükte Dtı
\'e Çdik Fabıikalıırı Müebscsinde yepılacaktır. 
1 t ki l · d · k d p • 1111 ol Maltepe askeri lisesi ocaklar mm tamiri 16.8.39 çar· s e i er teklif evrakı meyanma şırn ıye a ar ya ı.ı ~ • 

ları hu kabil iş:er~, bunların bedellerine ve hangi hankalur· şamba günü saat 14.30 da Toph~nede amirlik satınalma 
muamelede bulunduklarına dair vesikalarını koyacaklardır. komisyo~unda p:"zarlı~la ek~ıltmesı yapılaca~khr. . . 

11... • ·k 29 300 ıı·radır Keşıf bedeh 539 lıra 9~ kuruştur. Katı temınab 8L lı-1Yıu vak~ at ıemınat mı · ıarı , · 

ı 1 k h ı ·· ·· radır Teldıf mektublarını havi zarflar kapa ı o ara J a e gıınu 'ı · . . . . . . . 
.. k D · ç ı·k F b "k· ları Mue:; e- lsteklılerın nafıadan ahnm1ş vesıka ve bu gıbı ışlerı 15 e kadar Karabu te emır ve e 1 a rı a ::ı • M • • • • 

. . · p ·ı ·· d ·ı tekliflerin niha- ı yaptıklarına daır gostereceklerı vesaıkJe bellı saatte Komıs· ne teslım tdılec..:ek.tır. osta ı e gon en en 1 l . 
ibate saatinden Lir saat evveli~e kadar gt:lmiş ve zarfların yona ge me erı. • ... 

Uni •ekilde kapatılıutş olması lazımd_ır •. Posta.da. vild olabi- B H p 
~ l k b 1 Samaun Halk Partisi binası inş. alr, Sıtmaun C. • , Vi-k gecikmelerden dolayı müesseae hıçbır mes u ıyet a u e· liyet İdare Heyeti ilanlarına. 

ez. 
çg ?"'*f:öi9"P uwı..,..,•.wtn~Mı••"""~;ır-...,. nıooı-!ljojlıiioıö-~ıt-••••:.11 Bu ini'aatı miiessese taliblerdcn dilediğine vermek veya· 

nıürıakasnyı hükümsüz saymakta tamamen s~rbesttir. Uaçlar, Klinik ve lspençiy~~ alat, Hastane Lev. 

• T" k" Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi İş· İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: • • ur ıye . h'd· 
ri için yaptırılacak 125 adet 2 odalı ev ınşaatı va 

1 ı Alınacak malzeme Muh. teminatı İhale günü saatı 
esaaile ve kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konmuş!ur. . b r 1 
İtbu in~aatın muhammen keşif bedeli 37 4,35;,, 7ı lı- 1· 1.. • h . . 1 1· . - . l 4e3. 5(1). 3ı2· .7 

d 7 K;ıncı arıcıye ' mıgıne 
ır, 1 d .d. k 
Eksiltme evrakı 12,50 lira mukabilinde Ankarada Sü- ~ ~t ~P~/~~. op 1 d t 8 600 
Bank muamelat şubesinde, İstanbulda Sümer Bank şu- e

1 
av\ ~0~?'ıne ·ıare a-

24.8."!9 

45 
" " 

15 

15.5 

. am ve saır a ora uvar e· 1466 e•.nnd l b·ı· 110 28.8.39 15 
İnden ve Karabllkte Demir ve Çelik Fabrikaları Mües- , zCo me o ~ ılmba a et ı l 

en a ına ı ır. D vazımı 
Eksiltme 18.8.39 cuma günü s~at 14 de Karabı~kte e· 8 adet buz dolabı 2S28 190 ,, ,, t5.5 

"Ve Çelik Fabrikaları Müessesesınde ~ap~lacakt • l Yukarda vazıh 4 iş ayrı ayrı Üniversite Rektörlüğün· 
la
1
tekliler teklif evrakı meyanında. bşımd dlılye. kadar ~a~~ de açık eksilt~eye konulmuştur. İsteklilerin ihale günü tica-

o dukla ı bu kabil işlere bunların e e erıne ve 8 · l l · L" t 
k r ' d 1 d . ·k l nı ret odası kağıtlarıle ge me erı. ıs e ve şartnameleri pa· 

•ıı alarla muamelede bulun ug arına aır vesı a arı zartesi perşembe günleri Rektörlükte görülür. 
•caklardır. 

Muvakkat teminat miktarı 18.750 liradır. 
Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gü- Ankarn Nümune Hastanesi Başhekimliğından : 
aat 13 e kadar Karabükte Demir ve Çelik Fabrikaları ı- 180 kilovatlık tevetture dayanan, şuadan ve elek
ısesesine teslim edilecektir . 1 trik çarpmasından mahfuz derin tedavi stntifi Ampul 
Posta ile gönderilen tekllflerin nihayet ihale saatınden mahfazası porselenden, 6 metre kablo. Yağ soğutma ter· 

oaaat evveline kadar gelmiı ve zarfların kanuni ıekilde tibatı ve elektrikJi süzgeç sigoı tası tertibatı olacaktır. 
atılm.ıı olması lAzımdır. 2- Çift cam cidarh derin tedavi ampulu: .200 l{ilo-
Postada YAki olabilecek gecikmelerden dolayı müesse· vatlık bir tane. 
ea'uliyet kabul edemeı. 3 - Tedavi tübüs!eri komple. 
Bu inıaab müessese taliblerden dilediğine vermek ve· I 4- Tedavi filitreleri komple. 

ud müoakaaıayc hükümsüz saymakta tamamen serbest- Muham. bedeli Muvak. teminatı İhale tarihi 
23.8 919 çarşamba 

saat 14.00 •kiıehir LeYazım Amirliğı Satınalma Komisyonundan : 

~İznıitte komutanlıkça gösterilecek yerde 49 bin lira 
ili bir adet pavyon inıası kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
aıtur. 

Ekailtmesi 22.8.39 günü saat 16 da Eıkitehirde leva· 
Arnirli&-i Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Teminat akçaıı 3675 liradır. 

3500 lira 262 L. 50 kr. 

1- Hastaneye lüzumu olan, yukarıda müfredatı yazılı 
dört kalem röntgen malzemesi açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2- Talipler ihale günü muvakkat teminatlariyle bir· 
likte, hastanede müteşekkil Komisyona müracaat etmeleri. 

3- Şartnameler her gün Ankara Nümune hastane· 
ıinde ıörtilebilir. 

A &: 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş : 

Tunceli Vilayetinde Sin ve Mameki kıJlaları sıhhi te
sisatıdır. Bu işin keşif bedeli 23688,60 liradır. 

İstiyenler bu işe aid evraldan yapı itleri umumi ve 
fenni şartnamesile bayıadırlık işleri genel şartnamesinden 
m aadasını bir lira mukabilinde Tunceli nafıa müdürlüğün 
den satın alabilirler. 

Bayındırlık işleri genel şartoamesilc yapı işleri umu· 
mi ve fenni şartnamesini görmek istiyenler Tunceli nafıa 
dairesinde bedelsiz olarak görebilirler. 

Eksiltme 15.8.39 salı günü saat 15 de Tunceli Nafıa 
müdürlüğünde kapalı zarf usulile yapılacaktır •. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1776,65 lira mu
vakkat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

İhaleden en az 8 gün evvel Tunceli Vilayetine müra
caatle bu işe girebilmek için alınmış ehliyet vesikası. 

Bu seneye aid Ticaret Odası vesikası. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. idaresinden : 

Muhammen bedelleri He miktar ve vasıfları aşağıda 
yazılı 2 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 28.8.939 pazartesi günü hizalanoda yaıılı 
saatlerde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından l<apah zarf usulile satın ahnacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasıada yazı
lı muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle bir· 
likte tekliflerini muhtevi zarflarını eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ~artoameJer komisyondan paraıız olarak 
dağıtılmaktadır. 

1 adet elektrik motörlü matkap tezglbı muhammen 
bedeli 1520 lira muvakkat teminatı 114 lira olup kapalı 
zarfla eksiltmesi saat 15 te yapılacaktır. 

4 kalem muhtelif termo elektrik pirometre ve tefer
ruatı muhammen bedeli 950 lira muvakkat teminatı 71 fi. 
ra 25 kuruş olup kapalı zarfla eksiltmesi saat 15,30 da 
yapılacaktır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

50 adet Reseptör, i.O adet Tevhit fişi (20 kordon, 
her kordonun· iki tarafında birer fiş olmak üzere 40 fiı). 

Tahmin edilen bedeli 580 lira olan cina ve miktarı 
yukarıda yazılı iki kalem mal:ıeme Askeri fabrikalmr U. 

j 
Müdürlüğü Merkez Satın ima Komisyonunca 22.8 1939 salı 
günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale ediJecektir. Şartname 
parasız ohuak Komisyondan verifir. Muvakkat teminat 43 
lira 50 kuruştur. 

Akhisar Belediyesinden : 

730 adedi devir, 50 peryot 400-23 l voltluk 64 KVA 
'takabnda üç sahfalı mütenavip cereyaclı açık model iki 
1 yataklı gereken bir alternatör için eksiltme yapılarak 3 

1 
ağustos tarihinde ihale olunacaktır. istekliler tarafından 
yapılan teklifle gösterilen "bir ay müddetin 7 aya,, çıka· 
rılması bildirilmekle belediyemizce de bu 7 ay müddet ka· 
bul olnnarak yeni baştan kapalı zarf usulile ihalesi çıka· 
rılctnştır. 

İhale 21 8.939 pazartesi günü saat 11 dedir, 
Muhammen bedel 1870 liradır. 
Sureti müracaut 2490 5ayJlı kanunun kapalı zarfları 

müteallik ahkamı tatbık oluoacaktır. 

• • • 
adet buz dolabı alınac&ktır. Bak, haç sütununda İat. Üal· 

Yeuiteııi A. E. P. Komisyonu il&nıoa. 

• •• 
Muhtelif ıigorta münpları ahoacakhr. Bak, lııt. Elektr. Tr.m• 

ve Tünel itletmelcri lliolarına. 



8 Ağustos 1939 

n münakasa ve eler Listesi 
Cinsi Şekli Mubm. bed. Teminat Milracaat yeri Gün Saat 

--~---------------- -·- -------- -- ---- - ------· 
A} A\ünakasalar 

inşaat, Tamira , Nafia işleri, Malzeme Harita 

Havza hükumet konağı tamiri (temd) 
Mezbaha inş. (temd.) 
4 odalı ev inşası: 50 ad. - müdür evi 

ııd. - attı daireli ap.ırtman ve 1 ha ta
ne inşası (şart. 17,50 L.) 

2959 19 
Pu~. 60467 99 
Kapalı z. 638969 19 

2 odah ev inş sı: 1 ıo adet (şart. 12,50 L.) 
Vilayetler önündeki Pergola sahasında 

tesviyei türabiye, kanalizasyon, Ank. 
taşı ve mozaik döşeme işleri (şart. 

479 kuruş) 

" 
n 

Kayseride garaj inşası (şart. 3 L.) ,, 
Adanada garaj inşası (şart. 325 krş.) n 

ILmitte pavyon inşası n 

Maltepe Askeri Lisesi ocaklarının tamiri Paı.. 

Yol ve bina ınşası (temd.) ,, 

374355 n 
96707 -

59290 45 
64884 66 
49000 -

539 92 

29300 -

18750 -
6035 35 

4212 53 
4494 2-t 
3675 -

81 -

Havza Malmüd. 
Samsun Beled. 
Türkiye Demir ve Çelık Fabr. Dir. 

n n 
Dahiliye Vekaleti Ank. 

Kayseri Alik. SAK 

n " 
Eskişehir Lvz. SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 

l0-8-39 16 -
1 ay zarfında 

18-8-39 16 -

18-8-39 14 -
24-8-39 15 -

25-8-39 16 -
25-8-39 ı 1 -
22-839 16 -
16-8-39 14 30 
18-8-39 1 f> -

İzmir Ticaret. kulübü inşası Kapalı 2. 58549 59 4177 -
Zonguldak Ertğli Kömürleri İşletmesi 
İzmir Ticaret ve Sanayi Odaaı 2-9-39 IO -

1açlar, Klinik ve ispençiyari Hastane alft'9 Lvz. 

Epidiaskop: l ndet Aç. ek!. 
Bazol metabolima aleti: l adet n 
Cam v.s. laboratuvar levazımı " Rentgen malı.emesı: 4 kalem n 

Sin ve Mameki kışlaları an sıhhi tesi~atı Kapala z. 
(şart. 1 L.) 

4350 -
600 -

1466 -
3500 -

28688 60 

327 -
45 -

110 -
2b'2 50 

1776 6.> 

İıt. Üniveraiteti A.E.P. Kom. 

" " 
~ n 

Ank. Nüm ırne Hasl:anesi 
Tunceli Nafıa Müd. 

24·8-39 15 -
24-8-3:f ı 5 30 
28-8-39 15 -
23-8-39 14 -
15-8-30 15 -

Elektrll,.Havagazı-Kalorlfer~ tes!!!ll va malzemesl) 

10.8.939 da alınacağı ilan edilen 10 kalem 
telefon kablosu alınmasından sarfınazar 
edildi 

Elektuk motörlü matkap: l ad. Kapala 2. 

Termo elektrik piromelresi ve teferruatı: 
4 kalem 

n 

Paruollerile birlikte sokak armatörü : Paz. 
175 ad. (temd.) 

Elektrik ıayacı: 2j0 ad. (temd.) n 

n şebekesinde tecdıt ve tamir edi· Aç. eks. 
lecek direkler icio malzeme 

Muhtelif sigorta müuplan " 
Buı: dolabı: 8 adet n 

Reseptör: oO ad. - tevhit fışi: 20 ad. Paz. 
Altema ör 7J0 adedi devir, 50 peryot 400 Kapalı z. 

231 voltluk, 64 K.V . .\. takatında üç safhalı 
mütenavip cereyanla açık model iki 
yataklı: l adet (temd.) 

1520 -
950 -

1296 60 

1450 -
2,128 -

580 -
ıs;o -

Mensucat, Elblst=, Kundura, Çamafır v.s. 

iş elbisesi: 17 takım - muşamba: 13 ad. -
liistık eldiven ve lastik çizme 

Elbise: 67 tak. 
Yatak ve yorgan çarşafı: 1000 ad. 

Aç. eks. 219 -

,, Beh. 17 60 
,, n 1 70 

Mobilya büro ev ey_yası, Muşamba -Hah v.s. 

Yası makinesi masası: 1 nd. - ceviz ka- Aç. eks. 
plama yazthııne: 2 adet - yazıhane ön 
iskemlesi maroken: 4 ad. - ceviz ka-
plama etajer: 2 adet - telefon etajeri: 
1 adet - maroken koltuk: 2 adet 

Nakllyat Boı,atma - Yükletme _ 

Memurini sıhhiyenin otomobil ile memle- Aç. eks. 
ket hast. nnkli 

Deniz. kablolaranın tamiri için vapur veya Paz. 
remorkör kiulanması 

Bufıday nakli: 5100 t. 
Un nakli: 255 t. 

Mahrukat, Benzin, 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

aklne 1ağları v.s. 

542 -

1200 -

4080 -
4200 

Gürgen oduou : 120-150 t. 
Sömikok: 420-525 t. 

Aç. eks. 2700 -
Kapalı z. tonu 25 75 

Motoain: 15 t. - vakum: 1 t. - valvalin: 
300 k. - gres yağı: 300 k. - petrol: 
300 k. · benzin: 1,5 t. (temd.) 

MUtelerrlk 

Muhtelıf cins eşya memleket hast. için: 
40 kalem 

Plak boyathrılması otomobil kamyon ve 
kamyonet için: 1600 çift 

Muhtelif boya ve boya malı.emesi: 43 ka
lem 

Pot çamuru: 200 t. - madeni kara boya 
(dökme kalıbı için): 24 t. - maça zamkı: 
4 t. - hayvan kılı: 15 t. - beygir gübre
ıi: 2(10 t. - keten ya~ı: 50 varil 

Çini: 1925 ad. - çimento: 25 çuval, kum 
Ham demir: 75 t. - çelik demiri: 6u0 t. -

temper ham demiri: 45 t. (şart. 240 krş.) 
Üstüpü: 15 t. 

Erzak, Zahire Et. ve Sebze· 

Ekmeklık un: 270 t.
Yulaf: 80 t. (tewd) 

,, 91 ,, n 

n 91 ,, ,, 
Patates: 121950 k. 
SıQu eti: 100 t. (temd) 
Pırinç: 16 t. (temd) 
Yulaf: 314 t. 

Aç. eks. 

n 

n 

Paz. 

" 
n 

Kap. z. 
Aç. ekı. 

• 
" Kap. z. 

Paz. 
,, 

Kap. ı. 

1016 92 

1600 -

3890 11 

48000 -

4500 -

32400 -
4000 -
4550 -
4550 -
8536 50 

28500 -
k. o 2t 

14915 -

114 -
71 25 

Çanak. Mst. Mvk. SAK. 

D.D. Y. Haydarpaşa 

n " 

28-8-39 15 -
28-8-39 15 30 

Samt.un Belediyesi pazarteıi ve perşembe 14 -

" n n 
97 24 n n 

108 75 İst. Elektr.Tram ve Tünel İ~let. Müd. 
190 - fst. Üoiversılesi A.E.P. Kom. 
43 50 Ask. Fubr. U. Müd. SAK. Ank. 

Akhisar Belediyeıi 

31 43 Samsun Beled. 

89 -
128-

Yükwek Mühendis Mektebi SAK. 

40 65 

90 -

306-
306-

" " 

izmir Gümrük Başmüd. 

Samsun Vilayeti 

ist. P.T.T. Müd. 

Ank. Lvz. SAK. 

n n 

Ankara Vil. 

" n 
161 03 Yctilköy Tohum İslab İıtas. SAK. 

76 26 Samsun Vilayeti 

1 W - İst:ınbul Belediyesi 

14 -
17-8-39 15 -

24-8-3~ 

28-8-39 
22-8-39 
21-8-39 

15 -
15 30 
14 30 
11 -

17-8 39 15 -

14-8-39 15 -
14-8-39 lO 30 

18-8-39 15 -

21-8-39 15 -

9-8-39 16 -

14-8-39 15 -
23-8-39 10 -

21-8-39 15 -
21-8-39 15 -
18-8-36 15 -

14-8-39 15 -

23-8-30 14 -

291 76 İst.Elektr.Tram ve Tünel İtlet.U. Müd. 25-8-39 15 -

Türkiye Demir ve Çelik Fabr. Müd. 15-8-39 12 -

Tophane Lvz:. SAK. 
36CJO - Ask. Fab. U. Müd. SAK. Ank. 

2430 -
300 -
342 -
342 -
641 -

2137 50 
288 -

1118 10 

" 
,, 

Yozgat Ask. SAK 
Viıe 

" " 
n n 

" " Lüleburgaz Tümea SAK 
Çanak. Mıt. Mvk. ,, 

n " 
Balıkesir Ask. SAK 

14-8-39 14 -
18·8-39 14 30 

2ı-8-39 14 -

23-8-39 14 30 
19-8-39 11 -
19-8-39 11 30 
19-8-39 12 -
21-8-39 16 -
17-8-39 11 
14-8-39 il 
28-8-39 11 

Mensuc t-Elbise-Kundura-Çamaşır 11. Sı 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma KomisyoJI 

Eksiltmeye Miktarı Muh. Pey Eksiltdle~ 
konulan eşya- bedeli akçası tarihi ı• . . 
nın CIDSI 

Elbise ·- -67 ~ak.~~;- ~9 - ~.8.39 ıo,16 
Yatakveyor 1000 ad. ı 70 128 - 14.8 39 ıo,3' 
gan çarşafı 

Mektebin 939 mali senesi zarfındaki 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ihtiyaçların cins ve miktarları ile 

ihtiy•Ç'' 

mubısl 
delleri ve ilk eminatları eksiltmenin tatih ve şe 
zalarıuda gösterilmiştir. 

İstekliler 939 mali senesine aid ticaret oda•• 
rını göstereceklerdir. 

Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ff 
meye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyuodl 
binası dahilindeki komisyona müracaatları ilan olO 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Toprak Mahsulleri Ofisi Polatlı Ajansınd•11 

Ajansımıza ait tahmil ve tabliye işlerine tall 
etmediğinden mukavele projemizde tadilat yapıl.
niden ihalesi 2.).8.939 gününe talik edilmişttr. 

Taliplerin tadil edilen projemizi görmek uzer' 
Eskişehir ve Polatlı toprak mahsulleri ofisine Ol 

ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, fViakina yağları v. • 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara merkez ilk okullarına asgari 120 
bin kilo gürgen odunu açık eksiltme suretiyle 
Beher kilosu 2 kuruş 25 santimdır. ~ 

Asgarisinin bedeli 2700 lira en çogunun 
liradır. -~ 

İstekliler pazarlığa girebilmek için en çoP"ı 
hammen bedeli üzerinden % 7,5 teminatı Ol 

muhasebei hususiye Müdiırlüğü veznesine yatırsC 
İhale 21 ağus os 1939 pazartesi günü saııt 

liyet konağında Daimi Enciımeninde ynpılacıılıW 
terin şartnamey ı görmek üzere her gün Kültiit 
lüğüne müracaatları. 

• • • Aukaru merkez ılk okulllarınu azami 525 
toıı Sö nıkok kömürü kapalı zarf suretiyle alm8C8~ 
tonunun muhammen hedeh 25 lıra 75 kuruştur. 

MünakaEaya gırecekler en çoğunun muhawnıell 
zeriud~u % 1.5 nısbelind kı muvakkat akçesini h"' 
sebe vezne~ıue yatırmulara ve makbuzunu lı..anuni 
tanzim edeceklt:ri teklif mektubunun içine koymal8r1 

Asgarısinin bedela 108 L5 lira en çoğuuun bed 
lira 75 kuruştur. 

ihale 2 l.8.939 paz rtesi günü s at 15 dr. 'ilii)et 
da Jaıuıi encüıneoiudo yapılacaktır. 

lsteklılerin şnrtuarneyı görmek liıere her gün Jı;. 
tödügüc e müracratl rı. 

Müteferrik 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrıkaları Müesı•~~ 
Fabrikalarımız ihtiyacı için 30.8.939 tarı 

teslim edilmek şartile 20 ton yanmış .. Mai0 

alınacaktır. 
Bu hususLaki evsafname müessesemizdeP 

lmabilir. Vermeye talib olanların 10 8.939 i.~1" 
rabükte Müessese Müdürlüğüne müracaatları 1 

• • • Lüzumu olan aşağıda miktarları yazılı ıtJ' 
büktn 3 L.8 939 tarihinde te::ıhru edilmek şartı e ~uıJ 
tır. Şarlnauıelt·r Sümer l:luı k l·tanbul §ube-ıod 
Sümeı Bank U ıuuıi MudurJuğu fİ\!arel ŞuL sıudtll 
büktf' n ües:ıts~ rnü<ltiduğund~u Ledel:3ız olarak ,lı, 
may.ı talıb olanların en g ·ç 15.8 939 rarıhınde s•• 
dar fabrika miıdurluğun~ teklıh~ bulunmalo.n ıliO J 

Aşağıda yazılı malz nıdcrin hepsine veya herhaJJgı 
teklif edcbilırler : , 

Pot çamuru (bir nevi killi kum) miktarı 200 
Madt;ni kura boya (dökiım kalıbı çiu) mikt•'

1 

Maça zanıkı (Gore gum ) miktarı 4 ton, 
Hayvan kılı, miktarı 15 ton, 
Beygir gübresi. 200 ton, 
Kuru ot, 15 ton, 
K<;tcn yağı (ham bezir yağı) miktarı Si) varil· 

Gümrük Muhaf za Genel Komutanlııf1 ~ 
Levazım Amirliği Satın Alma Komis1°

0 ~ 
Satın alınacak 30 tane kurşun sık~• 1 

9.8.939 çarşamba günü s!lat 1 1 de pazarlıfl~; il; 
Tahmini tutarı 112 lira 50 kuruş ve J 
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__ a 

:ep ı.::k: 5980 h -buğday: 5980 k.-havuç: 5980 Aç. eks. 
k·-pancar: 5980 k -lahana: 5980 k. (temd) 

~ulaf: 16859 k. Aç. eks. 
~avun: 20 t. karpuz: 15 t.-üzüm çavuş: 

6,5 t.-üzüm yapıncak: 3 t. 
(ulaf 

~luneklik un: 100 t. (tashih) 
]züm: 35 t. 
farpuz: 55 t. 
1... ot: 15 t. 

_eı MUzaıedeler 

~.Gbre: 825 çuval 
•na enkazı 
0 nsol, masa, ıaat v.s. eşya 

Paz 

" Aç. eks. 

" 

Aç. art. 

" 

ı 136 20 

1019 14 

5000 -

4'200 -
2200 -

250 -

Lliradır. 
ulebilir 

Yazılacak mühür isimleri komisyondadır. Gö-

İsteklilerin .kanuni vesikaları ve ilk teminat ma~<~uz. 
arile Gaıata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ıkıncı 
attaki Komisyona gelmeleri. --

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satın Alma 

Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli nno lira olan 2 ton grafit m~· 
eahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Mu· 
ürı·· y •• M k S t Alma Komisyonunca 12.8.939 cu-ugu er ez a m . . . 
artesi günü saat ı0,30 da pazarlıkla ih:I~ edılcc litır. 

~artname parasız olarak komisyondan verılır. Muvakkat 

elllinat 97 lira 50 kuruştur. 

skeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalınn Komisyonundan: 

75 ton beyaz ham d 'mir 600 ton çelik drıniri 45 ton Teıı -
h · ·ı h .J ı· ıQ 000 lira olan cıns ve er arn demir tabının eJı .!D e..ıe ı tv. . 

ı · A ' · Fabrıkalar 
ukarıua yazılı üç kalem dt:mir ına zeroeı-ı s cerı < • 

nıum Müdürluğü Mt:.rkez S.ıtın ılma ~.omİ.~)orıunca 18 8.Y.39 
uına ~Ülıii saat l4 30 da pazarlıkla ihale edılec k.tır. Ş.trınarne 
lira l.10 kuruş mukabilınde konıjsyoııdon verılır. Muvak~at 

em inat 3600 l rad r. 
* * • 

Pl ı_ Bak, ist. B• 1 ·diyesi ilac-1 rına. ııııı;n boyattırı\maBa. .. 
•• * 

1 

85 25 

75 91 

750 -

306 -
164 

18 75 

Münakasa G zetesi 

Balıkes'r Ask SAK. 

Samsun Vil. 
Galatasaray Lisesi SAK. 

Tophane Lvz. SAK. 
Amasya Aıık. SAK. 
Aıak. Lvz SAK. 

" " TOrkiye Demir Çelik Fabr. Müeı;. 

Balıkesir Belediyesi 
Ank. Defterdarlığı 

18·8 3g 11 

14-8-i9 15 
28--8-39 14 30 

10-8 39 14 30 
29-7-39 itib. l ııy 

23-8-39 1 o 3 , 
23-8-39 ı ı .~o 
15-8-39 12 -

lst. 5 inci İcra Mem. Kasımpaşa, 
Dörtkuyu Cad. Fınn Sok. No 2 

18-8-39 16 -
23-8-l9 15 
l.-8-39 11-13 

lstanbul Belediyesi 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
1- Muhammen bedeli 1450 lir:ı tutan muhtelif •İgoıta mü· 

zapları açık eksiltme llsulile sahn alınacaktır. 
2- Muvakkat teminat" l08.73,, liradır. 
3- Eksiltme 24.ı;.939 perşembe günü saat 15 de Metro ban 

binası ın beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme Ko
misyonunda yapılacaktır 

4- t u işe nid şorlnnmeler İdarenin Levazım Müdürlüğünde 
parasız tedarik edilebilir 

5- İı.leklilerin kanuni vesikalnrı ve muvakkat teminatları ile 
ilan edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (6035) 

Taksim Ayazpaşada İstanbul Jandarma 
Satınalma liomisyonundan: 

1- Jandarma ihtiyacı için sekiz bin yedi yüz seksen kilo yün 
liorap ipliği kapalı zarf eksiltınesile sabn almacak ve eksiltmesi 
16 Ağustos!) 39 tarihine raıtlnyan çarşamba günü .saat onbeşte 
Ayaspaşada on sekizinci Jıındıırma mınbka Komutanlığı binaıındaki 
Komisyonumuz.da yapılacaktır. 

2 Muhammen bedel yirmi bef bin yirıni üç lira ve ilk te-
minat bin ıeki:ı: yüı. yetmiş altı lira yeuniş üç kuru~tur. 

3- Şart k~ğ,dı her gün Komisyonda görülebildiği gibi yüz 
yirmi altı _kuruş bedel ınukabiliııd~ alınabılir. 

43 kalem muhtelıf boya ve boya lt'alı.~mcsi alınacaktır. 
i~. El('lctrik Tramvay •e Tünel işlet. Um. Müd. ilanları~~-

4- isteklilerin Tophanece 1.tımbul Levr.:ı.ım Amirliği Muha
sebeciliği vez.nesine yatırılacak ilk teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektubu ve şart kıiğıdanda yazılı vesaikide havi teklif mek

ı 
Bale, tuplarına mezkür günün muayyen saatinden bir saat evveline ka-· I ~omisyonda bulu11aıaia" lazıuıdır. (J59ô) 3-4 

~............... ........~ .... ,,, ... -;Qj-- t • ..-..u: 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
T ~ kird•t Tümen Satıoalma Komi•yonuodan : 

ereai için 
&lındıtı Cinsi 

elrirdnt bulgur 87000 11310 848 26.8.939 10 
al kara ,, 30000 3900 292 ,, ,, 
ek!rdağ makarna 95000 19950 1496 ,, l'.l 

Miktarı Tutarı Muvakkat ihale 
Kilo Lira teminııtı tarih ve saali 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Başkanlığından ; 

Miktarı Muhammen fı. İlk teminatı 

Kilo Kuruş Lira 

--- --
20003 6 Kavun ,,Kırka~aç" 

15000 5 Karpuz ,,Alacalı" 

6500 21 353 Üzüm ,,Çavuş" 
'lkara ,, 33000 7260 545 ,, ,, 
ekirda11o k. fasulye 7JOÜ() 10650 799 28.8.939 10 19 

M•lkarab ,, ,, 25000 4000 300 ,, ,, Galata.aray Liıesiniu mayıs 40 EOnuı::a kedur ihlıynçl rı olan 

3000 13 Üzüm 11 Yapıac:ak" 

39
''00 9150 731 16 miktar ve tahmin fıyatıle ilk teminııtı yul<nııdu yazılı kavuo, kıı.r-

ekirdağ P• pirioç v " 939 14 30 l3000 3380 253 ,, • puz ve ür.ümlcıin 28 ağustos 1 pıurnrteıi günü ı .. at , da 

T •lkara " " 
120000 

8400 630 29.8.939 10 Beyog· lu İstıklal cadduı 349 nun ar da Liseler Mubar>ebecılığıade 
ekhdat patateı Malkara 42000 3360 252 ,, • toplanacak Komisyond.ı uçık ek0~ iltıncsı yapı acaktır. T " 34500 12075 906 iti İstekliler yeni } ıl Tıcnrel dı ıı veailuııı ve ilk teminat m k-
ekirdatır sabun " M • 7400 2664 220 buz ve ticarethane nnmıua burcket eder.ılerin Noterlikten tay;diklı 
al kara ,, n " _ 

'f ckirdağ Hdeyat 320 O 33600 2520 31.8.939 ,, vekiiletnamelerilc bırlikte bellı guıı ve ıınnlle Komisyona gclmderi. 
Mdkara 10500 11130 835 ,, ,, Şartname~ i görmek ve Liseler Muhasebecılığı veznesine yatı· 

l _ Tü:ıeu birliklerinin ı;enelik ibtiyaçlıırı kap.alı zarf usuli- racukları lcınioııt te:ı:kererıioi almak için Galatasaray Lisesine mü-
1 k ı · 1 k. tutarları ve racnatları. (5991) l-4 
• eluiltmeye konulmuş, cinı ve mi tar auy e ~c un 1 

t:ott\'akkat temiııntları ve neresi için nlındılıları, ıhale gün ve aa-

&tleri yukarıda gösterilmiştir• . . . . 
2 _ İıteklilerin belli S?Üolerdc kanuoun ıstcdıA"• vcıık~larla 

birlik.le Tekirdağ Türreo Satınalma Komiıyonuna gelmelerı ılaa, 
olunu ... 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden: 

Tavukçuluk enstitüsü için eksiltme usuliyle 18.?00 kilo 
lrepek 2 '.000 kilo buğday 9.QO') kilo yulaf, ~ 000 kıl o m~sır 
ve 8.<JOO kilo arpa alınacaktır. Muhammen fıyat 3330 lıra· 
dır. Şartnameler her gün saat ondan on nltıyn kadnr Ç11n· 
kırı yolu üzerindeki Tavukçuluk. enstitüsü direktörlüğü ta· 
rafından parasız olarak verilir. isteklilerin 21.8.939 pazar
tesi günü saat onda Ticaret Odası vesiknsiyle 249 lira 75 
kuru;Jluk muvakkat temina~ makbuzu veya banka mektupla
riyle birlikte Tavukı;uluk enstitüsünde toplanacak komisyo · 

na başvurmaları. 

Hus si, tal<si otomobillerle ka.m} on ve kum yon tler için liizu· 
mu olan 160!) çitt plalmıın bo~ attırılması açık eksiltmeye konul
muştur. İhale 23.8.~3{) Çarşnınba günü saat 14 de Daimi Encümen
de yapılacaktır. Muhammen bedeli 1600 lira ve ilk temi atı 120 li· 
radır. Şartname Encümen k lemincle görülebilir. Taliplerin ilk le· 
minat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saattn Dai· 
mi Encümende bulunmaları. (6029) 

İstanbul Belediyesi 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Um um Müdürlüğünden 
1 Muhammen bedeli 3890, l 1 lira lutrm 43 kulem muhtelif 

boya ve boya malzemesi açık eksiltmeye konmuştur. 

Muğla Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 

2- Muvakkat teminat 291,76 liradır. 
. 3- Eksiltme 25.8.939 cuma güııü saat 15 de Metro 1ı n bina• 

Muğla ve Marmaris, Miliis, Küllük, Bodrum garnızon- aının beşinci katında toplanacak ol n arttırma ve eksiltme \u;mis
ları ihtiyacı olan 350 bin kilo arpa ile 350 bin kilo yulafa yonunda yapılacaktır. 
talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 4- Bu ite ait şartnameleri idarenin Levazım Müdürlüğünden 
21.8.~9 pazartesi günü başlıyncaktır. parasız. tedarik edebilirler. 

k 
i t · t 

2888 
r 1 1 5- isteıdilerın luınuııi vesikaları ve muvakkat teminatları ile 

Arpanın tutarı 19250 lira at emmn 1 ırn, yu a- il6n edılen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (5992) 
fın tutarı :20125 lira, ve kati teminatı 3018 liradır. 

Şartnameler komisyondadır. 
• • • 

Kavun, karpuı ve üzüm ahaacaktır. Bak, Galatasaray Liıe1i 
SAK. il&nlaraaa. 

imtiyaz sahih ve ynı ışlcrl Direktörü : lıı ıall Girit 

Baııldıtı yer · Merl ez Bnıımeıv , G,,!ata 

_8 Ağuıtoı 1939 

. 
I - İdaremizin Cibali tütün fabrikasında hazirandan 

sor t ,.in 939 tarihine kadar çıkacağı tahmin olunan 150.000 
ku u f )rikasında çıkacağı tahmin olunan 25.000 ve balen 
Kabat '· şarap imalathanesinde mevcut 5000 kilo lci cem'an 
18 . ' 1 Uo tahta parçası açık eksiltme usulile satılacaktır. 

JI - Muhammen bedeli 4500 lira % 15 muvakkat te· 
minatı 675 liradır. 

III - Arttırma J 8. Vlll. 939 cuma günü saat J 6,30 da 
Kabataşda Levaz1m ve Mubnynat Şubesindeki Alım Satım 
Komiyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuncler her gün Cibali tütün fabrikasile kutu 
fabrikasında ve Ka!:>ataş şarap imalathanesinde görülebilir. 

V - isteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve sa
atte % 1 S miktarındaki teminat paralarile birlikte mezkur 
Komisyona gelmeleri. (5845) 2-4 

••• 
1 - Şartname, plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve pat

hıyıcı maddelerin nakline mahsus tekneye konacak bir odet 
motör kapah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli ( l 7957,50) lira muvakkat te
minatı ( 1346,81) liradır. 

Hl - Eksiltme 24.VIll.Q3g perşembe günü saat 15 do 
Kabataşda Levazım ve Mubaynat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, plan, keşifnameler her gün Levazım 
Şubesi Müdürlüğü veznesinde 89 kuruş mukabilinde alınabilir 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektup
larını kanuni vesailde % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarm i
hale sıatinden bir sııat evveline kadar mezkur Komisyon 
Başkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(5.:,63) 3-4 

Samsun Halkevi binası inşaata eksiltmesi 

amsun 
eye ti 

• • 
• 

eı 

. VUayet idare 
liğinde , : 

1 - Eksiltmeye konulan İf : Samsunda Halk partisi bin Ası ya 
nındn yapılacak yeni Halkevi binası inşaatı ve 11bbi, elektrik ve 
t~shin tesisatıdır. 

2 - Keşif bedeli 146848 lira 56 kuruştur. 
3 - İnşaat aksamı vahidi kıyasi fiat esası üıerinde •e tesisat 

kuımlnrı götürü olarak kapalı zorf usulü i e eksiltmeye konulmur 
tur. 

4 - Eksiltme 28 8.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de Samsun C.H.P. binasında toplanacak ihale Komisyonunda ola 
cnktır. 

5 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
1 - Mukavele projeıi 
2 - Eluiltıne şartnamesi 

3 - Bayındırlık itleri genel şartnamesi 
4 - Umumi ve idari şartname 
5 - Genel fenni şartname esasları 
6 Genel fenni tartnameye eklenti "inıaat özel tartları,, 
7 - Mahal listesi 
8 - Kalorifer ve ııhhi tesisat projelerinin naııl tanzim edi

leceğine dair talim lııame ve eki 
9 - Teshin,vant.ilasyon ve kalorifer tesisatı şartnamesi Ye 

lahikası 

1 l - Dahili elektrik tesisatı umumi ve fenni ıartnamesi 
11 - Elektrık tesisatı şartnamesi 
12 - Sıhhi tesisat şartnamesi 
13 - Metraj 
14 - Teshin, vantilasyon ve kalorifer tesisatı koıfi 
15 - Elektrik tesisatı keşfi 
lö - Sıhhi tesisat keşfi 
17 - Keşif hulasn51 
18 - l\iiıınari projeler 
19 - Tafsılat resimleri 
20 - Sıhhi teaiaat projeleri 
21 - Kalorıfer teııisatı projeleri 
22 - Elektrık te isııh projeleri 
23 - Betonarme vaziyet planları 
24 - Betonarme besabatı 
25 Betonarme tafsilat resimleri. 

6 - Beşıııci maddede yazılı evrakdan 3, 2.t ve 25 numara
daltilcrdeıı gayrı olanları 73J kuruş bedel mukabilinde Samsun, İs
tanbul ve Ankara C.H.P. Vilayet idare hcy'etlerınden satın alınabi
lir veya bilfı bedel tetkik olunabilir. 3, ~4 ve 25 inci maddedeki 
e\'rak Samsun C H.P. idnre bey'etine müracaatla tetkik olunabilir. 

7 - Muvakkat teminat 8592 lira 43 kuruştur. 
8 - Eksiltmeye girruek isteyenlerin 2490 numaralı arttırma, 

~1'..ııiltme ve ilıale kanunundaki şeraitden mna.da en geç münaka1&• 
dan beş gün evveline kadar Samsun Valili~ine istida ile müracaot 
ederek bjr ehliyet vesikası alll'.laları ve bu vesikayı da tekHf mek
tuplariyk. beraber kowiıyonn verm"llcri şarttır. Bu taribden ıoııra 
vilayete müracaat edeolere ves ka verilemez. Bu vesikayı alabil
mek ıçin bir mukavele ile in knl 60000 lira keşif bedelli mühim bir 
bina inşaatı ikmal ile teslim edıldiğııı dair işin ait olduQ'u müesse· 
se tarafm~an vuilmış bir belgenin istidnya raptı şarttır. 

9 - istekliler yalnız teklif mektuplannı havi kapalı bir zarfı 
ve 7 ı cı muddı.::de yazılı ruuv kknt teminat mektubu ve 8 inci 
maddede ya~ılı vesail i bir dış z.aıf içine koyup mühür mumu ile 
kapr.yoral< 4 üncü maddede yazılı santdan bir saat evveline kadar 
Sa.nsuu C.H P. Vilayet İdare bey'eline makbuz mukabilinde verme! 
liciirler. Poıtada olacak gecikmeler kabui edilmH. (5947) 1- 4 
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B Jitt" Po tale N. 1261 

TeJephone : 49442 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
--------------------~--------

Objet d'~ l'adjudication 
Mode Prix 

d' adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Cautioo. 

prOYİıoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cabier den Chargeı 
Jours Heure 

Constructluns - !!6paratians - ira v. ui!!_lc~1!!!:.!~e_ı _d __ c_·_o_n_a_tr_ı_L1c_tı_o_n_-.,;.C..;.a.r .. _o..;_::;g,...r...;.:..,;...h...;I_ 

Repar. konak gduvcrnementzl Havza (aj) 2959 19 
Conıt. nbnttoir (aj) Gre a gre 60467 99 

,, 50 m isons it 4 cbambre 11,maiıon di- Pli cach 6 8989 19 
rect . aprt. et hôp. (rah eh L. 17,50) 

Cooıt. 125 maisonı a 'l cbambreı (c. eh L 12,50) n 

Trııv. de terr ssemen t, cao8li&otion et poıe 
de pierru d '/\ nk. et de mosaique pres 
maison Vılayeh (c ,b ciı P. 479) 

37-l355 72 
95707 -

29300 -

18750 -
6035 35 

Di r. Fi'c Havza 10-8-39 16 -
Munici p. Sams•m Dans l mois 
Dir. Fabr. Fer et Acier a K n abük 18-8-39 16 -

,, ,, 
Ministere In ı eri. ur 

18·8 39 i4 -
24-~-39 15 -

Coost. garage a K ayseri (cah eh L. 31 ,, 5P290 45 4212 53 Com. Acb. Milit. K ayu: Ji 2t:-8-39 16 -
il -
14 30 
15 -
16 -
10 -

n ,, ., Adana ,, ., P. 325) n 64884 66 4194 24 ,, ., 25-8-3H 
Rep. foycra lycee milit Maltepe Gre a gr~ 539 92 81 - Com. Adı . Iot Tophıır r.: 16 8-39 
Cor.ıt. routc et bat. (aj) ,, Expl. Che rbon E• eğli Zonguldak 18-8-39 

pavillQD iı h:mit Pli cacb 49000 - 3 75 - Com. Ach. 1 t. Eıkişehir 22-8-39 
,, Club Commerce lz mir ,, 58jt2 59 4177 - Ch rn bre de Cnm . er d'l rıdus. d lzınir 2-9-39 

ProdufhS Chimlque~ t Phermt1c ....... . utlqu •·lnıstrum nt Sanltalrea~~rnHur ~pour Hopltaux 

Epidiaacope: 1 p. 
Inıtrumenl de baaalc metnbolisme: l p. 
Verres et ııutres ıuticles de laboratoirc 
Meteriet de roen tgeo: 4 l olı 
loıtall. aar it. aux caserneı Sin et Mamekin 

(cah eh L. 1) 

Publique 

" ,, 

" Pli cach 

E16ctrlc it·Ga::-Cheuffoa Centrol (lnstallztton 

L'adjudicatıon du 10-8-39 coDcernant l'a-
cbat du cib!e telepb n. a ete anr.ulee 

Perforateur a motcur elec lr.: l p . Pli cach 
Pyrornetre de tbcrmo-el~ctr. et accesıı. : 4 lota ., 
Armateuu de rue avec leurı paraıoh: 175 Gre a gre 

P· (aj} 
Compleur electr. : 250 p (aj) 
Mat~r. pr. repar. poteaux electr. 
Armoire frigorifique: 8 P• 

,, 
Publique 

" 
Recepte.ur: 50 p -fıchc d"union: 20 p. ,, 
Alternateur a courant alternatif it trois ph • Pli cach 

Hl a 73{) tours, 50 periodes de 400 23 l 
wolt et de 6-1 C .V. (a j) 

Dı ffereotı boucbunı de cotıpe-circuit Publique 

Heblllement - Chaussurus - Tl••u• - Culr• 

4350 -
600 -

1466 -
3500 -

23688 60 

1520 -
950 -

l.:?96 60 
2528 -
580 -

1870 -

1450 -

Coıtumeı: 67 compleli 
Dıapı de. lits: 1000 p. 

Publique lap. 17 60 
1 70 

Habits de traYBil: 17 compl.·impermeables: 
13 p·-ıanta ea caoutchouc et bottca ea 
caoutcbooc 

,, 219 -

327 -
45 -

110 -
262 50 

1776 65 

114 -
71 25 

97 24 
190 -
43 50 

108 75 

89 -
128 -
31 43 

Ameublemnnt pour Habltatle»n et Bureaux - Taplsserle ete. ----- ............... ~ . ~~ .--.-...._ - .. 

T dble pr. m:ı chiue a ecrire: 1 p -t ble de Publique 
bureau: 2 p.- cbaiscs en maroqu in: 4 
p.-etagercı: 2 p.· id. pr. telephone: 1 
p.-fauteuil en maroquin: 2 p. 

Tr•neporl - chargem nt .. d6c he,.g emflnt - ~------~-.. - ... .__ 

Voyage CD nuto dea agenh sanit. ıe ren
dant a bôp. Regionz:l 

Location d 'uo remorqueur au bateau pr. 
rep. ciblea 

Tranıport de hle: 5100 t. 
,, ,, farine: 255 t. 

Combuatlbl - C rb ~rant - Hull • 

Publique 

Gre a ıre 

Pli cach 
Publique 

542 -

1200 -

4080 -
421JO -

Bois d'orme: 120-150 t. Publique 2700 -
Senıİ·coke: 420-525 t. Pli cach la t. 25 75 
Motorine: 15 t.-vacoum: 1 t. v iv aline: 300 k. 

huile ır.ıisae: 300 k.-petrole: 300 k.·ben
aine: 1,5 t. (aj) 

Dlvar• 

Differenteı ıorteı J 'objets pr. b6p. Regional Publique 
-40 lota 

Peinture plaquca pr. autoe et camiorı ı: 1600 pairea ,. 
Diverı peiııturea et article& pr. peinture: 43 lotı ,. 
Etoupe: 15 t. Gre it gre 
Terre ariilc:: 200 t.-p~inture noire metal-

lique pr. cali bre de fonderie: 24 t.-colle: 
4 t.-crlnı d'animau11:: 15 t.~fumier de ebı· 
vaux: 200 t.-buile de lin: 50 nrilı 

Carrcaux en faieuces: 1925 p.·ciment: 25 Gre a ıre 
aacı et aable 

Fer brut: 75 t.-fer 111cier: 600 t.-fer brut 
Temper: 45 t. (oab eh 240 P.) 

fllrovlalon• 

Orıe: 22-30 t. 
PalUeı as t. 

" 

Publlque 

1016 92 

1600 -
3890 11 
4500 -

48000 -

40 65 

90 -

58 50 

306 -
306 -

161 o~ 

76 26 

120 -
291 76 
337 50 

3600 -

68-
li -

Com. Ach Universite Iat. 

" " ,, ,, 
Hôp. Modele Ank. 
Dır. Trav. Pub. Tunceli 

Cam. Ach. Place Forte Çanakkale 

24-8-39 
24-8-39 
2:1-8-39 
2! 8 39 
15-K-39 

15 -
15 30 
15 -
14 -
15 -

lere Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 28-8 39 15 -
,, ., 28-8-39 15 31) 

Muoicip. Samıun Lundi el jeudi 

,, 
,, 

C om. Ach. Uni crsite lıt. 

Cooı . Ach. Oir. Gen. F a b. Mil Aok. 
Mun icip. Akhisar 

17-8-39 
28-8-39 
22-8-39 
21-8-39 

14 
15 
15 30 
14 30 
tl -

Dir. G. Expl. Elec. Tram et Tunnel ı.t. 24-8..39 15 -

Com. Ach. Ecole Ing. GümüşJuyu 

" " " Mı.ınicip. Samsun 

Dir Pr . Douancı lzruir 

Vil. Samıu ı 

Dir. P .T T. lıt. 

Com. Ach. lnt. Ank. 
,, ,, 

Vil. Aok. 
,, 

Com Ar.h Station Amclioration 
Semences Yeşi\köy 

Vil. Samıun 

14 M-39 10 15 
14·8-39 10 30 
17-8-39 15 -

18-8-39 15 -

21 8·39 15 -

9-8-39 16 -

14-8-39 15 -
23-8-39 10 -

21-" -39 15 -
21-8 39 15 -
18·8·39 15 

14-8-39 15 -

Com. Perm. Municip Ist. 23-8-39 14 -
Dir. G. Expl. Elec. Tram et Tunnel lıt. 25-8-39 15 -
Com. Ach. Dir. G. Fab. Mil. Ank. 22-8-39 14 -
Dir. Fabr. Fer et Acier i. Karabük 15-8-39 12 -

Com. Ach. lnt. Topbaoe 14-8-39 14 -

Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 18-8-39 14 30 

Municip. Çorum 

• • 
10-8-39 14 -
1 ().8.i9 14 -

Müte hh i tlerin Takvimi 

Ç•uşamba 9.8.939 

Telsiz peıfore handı ondulatör aiemenı porfore ve teleeot f 
Lvz. Müd.) No 1096 

Dizel elelclrik g rupu (Fethiye Beled.) No 1105 
1 A11tirakı laboratuv.ıra soğuk hava teıisatı (Nafıa Vek.) No I 

Balast (D.D.Y. Adan ~ No l 121 
Odun (Vi:r.e Tümeni) No Ill8 
Sadeyağı (Çanak. Mst. Mvk) No 1122 
Artvin vil. yap. inş. işçiliği (Etibank Gen. Dir.) No 1123 
Hangar inş. (İst. Komut.) No 1125 
Frenk gömleği (M.M.V.) No 1125 J 

Kesici eoversör ~e enterüplörler (İıt. Elektrik Tram ve fil,... 
me!eri) N~ l ! 28 • ıl 

Battamye (Gumrük Muhafaza Gen. Komut. lıt. SAK.) No 
Kriple maden kömürü (Yüksek o~niı. Tic. Mektebi Müd., ~ 
Can kurtaran filakası ,, ,, ,, ,, ,, ..... 
K. ot (Tophane Lvz.) No 1128 
Şose tamirı (Kırklare li Vıl.) No 11 29 
• İnek ve manda ıiitü (Karacabey Harası Müd.) No 1129 
Sıtır eti (Afyon Korı No 1129 
Yerli kok (Nafıa Vek.) No 1129 
Dt:niz ıuyu nakliyesi (lıt. Defterdarlıjı) No 1130 
Knlorifer teıieah (Çorum Vıl.) No 1130 ~ 
Çocuk yuvımnda yap. kanaliz. leıiHh (İzmir Beled. ) No ti 
* Hurda demir (Ank. Defterdar.) No 1132 -
K~~ahya ha lihazır haritası tanzimi (Kütahya Beled.) No t I 
• Uzüm (Aıma Fıdauhğt) No 1135 
ıı: Karışık meşe kömürü (Dörtyol orman Şefliti) No ı ıJ-5 
Kuru ot (Gaziantep Aık. SAK) No l 137 
Erz k, mahrukat ve tülbent (Niğde Vil.) No 1139 
Yem torbuı ve ıöınikok (Kayıeri Aık. SAK) No 1139 
Kuru zamk (ivt. PTT. Müd.) No l 140 
* Çuval ve t eneke \Tophar. e Lvz.) No 1139 
Poıla sürücülüğü (Niğde PTT. Müd.) No 1139 
Eşya nakli (Çan k. Ma i. Mvk.) No 1142 
Yulaf ve kuru çnvır (Tekirdağ" Vil.} No l 142 
Kurşun sıkma makinesi (Gümrük Muhafaza Gen. Koauıt• lı" 

No 114?. 
• Elektrik tuiutı mnb.emeai (Kütahya Bded.) No 1142 

M emento des 

Mercredi 9.8.939 

Bande perforec T. S F. Siemenı et Teleem (Dir. Ecoo 1'1'..,~ 
Groupe e lectr. Die1el (Muu. Fethiye) No 1105 
loıtall. frigonf. au laboratoire anliraxe (Miniı. Tr. PulJ.) ~ 
Bııllaat (Ch fer Etat) No 1121 
Boiı (Div. Vize) No 1118 
Beurre (Pl ce Forte Çanak.) No II22 f 
Maioı d'oeuvrc pr. const a la ville Artvin (Dir. G. Etib•ıa)) 
C ons t. haı gar (Command. lıt.) No il~ 
Cbemise (Min iı . Def. Nat) No 1125 ~ 
lovertenr e t inte rrup teur (Dir. G. Expl. Tramı et TuoO• ~ 
Couverture en laine (Com. Ach. Comm. G,n. Sarv. Dou•.,. 
Houille (Dir. Ec. Commerce Marit. ht.) No 1128 ıı'J 
Bouee de 1auvettoge (Dir. Ec. Commcrce Marlt. lat.) No 

• Foin {l nt Tophane) No 1128 
, Connt. et rep. cbausde (Vll. Kırklareli) No 1129 

Viande de boeuf (Corpı Arm~e Afyon) No 1129 
Coke (Mio. Trav. Pub.) No m9 
Tran.ı; port e au de mer (Defter. Jıt.) No 1139 
lrıstall. cbauffage central (Vil. Çorum) No 1130 
T rnv. canıı lis. it la creche (Muo. l.ımir) No ı l31 

Dıea&~meot (:a rt t> vi lle Kütahya (Mun. Kütahya) Ne 1135 
Foin (Com. Acb. Mil. Gııziantep) No 1137 
Prov.sioa et cı.. mbuı.tible (Vii. Niğ"de) No 1139 A 
Colle (Dir. PTT lst.) No 1139 fi' P' 
Sacı a fourtage ' t semi-coke (Com. Acb. Mil. Kayıeri) 
Trantport poıtaux (Dir. PTT Nitde) No 1119 ı 

,, cffetı (Com. Ach. Place Forte Çaaak) No 114 

F oin (Vil. TekirdaA") No 1142 &.) fi. 
Machioe a presser le plomb (Com. Ach. Douao· lı 

b) UZ EL~fı 
. ,,lı 

latan!>ul Limanı Sahil Sıhhiye Mtrkezi Ekıiltme Ko.-if
1 ' 

Merkezimiz. ambaranda mevcud 2 paı kutrundaki ''' 
216 mebelık halat paaarlık rıuretile utalaeaktır. 1"1' 

Muhammen bedeli beher kiloıu 40 kuruştan 164 111,,.- I 
Bu i11e aid 4artname merkuimiz levazımındao P'- Pa'I 
Pazurlık, 12 •tuıstoı 1939 cumartesi aünü ıaat ıo,_. 

tada Kar.ı::mtatafapaşa ıokatında me.ıkilr merkez ek•ilt _,JJ/ 
yoo•nda yapılncakbr. ~ti"' 

Bu pazarhta aid kat'i teminat miktarı 24 lira ff 
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