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ESi 
Umum Tü ;carların ve üt ahhitlerln mesleki Organıdır 

~MüNAKA ALAR 
l 
~-Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

İstanbul Defterdarlığından : 

Muhammen keşif bedeli 

l>erıerd 
laııı· arlık binası içinde yapılacak helaların 

ırat ve d'J• .. 

Lira Kr. 
1476 86 

y ta ı at ışı. 
l~ c Ukarıda yazılı tamirat i~i 2.11.939 perşembr gunu saat 
l,5 kadar pazarlıkla eksiltmiye konulmuştur. Talihlerin % 
deı Pey akçelerini vakti muayyeainden evvel yatırıp bu müd
lık ~~f~nda hafıanın pazartesi ve perşembe günleri Dcfıer<lsr
r,Ca ılJı Emlak Müdürlüğündeki Eksiltme Komisyonuna mü-

atleri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğiinden : 

l~ıl Açık eksiltme ımretile ihalesi takarrür c<len 7399,57 Jira 
~Ctidh~delli İstanbul Teknik Okulu tedri!at binası zemin kat 
~,ıtı 1~lerinin muayyen olan gün ve saatte ihalesi yapılama
%1 ~an 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince lıu 
fıt ~ .. al.~si tekrar 6.10.939 cuma günü saat 14 te İstanbul Na-

Bd~rJüğünde pazarlıkla yapılacaktır. 
Ctlti u ı~e aıd keşif, şartname ve projeleri dairesinde görüle-

•t. 

~uvakkat teminat 555 liradır. 
~ i tekliJerin en ıız bir taahhiidde 5000 liralık bu işe ben
~ ~:l8Ptıklarına dair idarelerinden almış oldukları vesikalar· 
~n oı Yılına aid 'ficaret Odası vesikalarile birlıkte ekıiltme gü· 

an 6 10.939 cuma günü saat 14 te gelmeleri. 

lira k • ~ Açık eksiltme suret ile ihalesi takarrür eden 1025,46 
tillitı eoıf bedelli Gureba hastanesi niıaiye kliniği bitirme i~le· 
l(9() ltıuayyen olan gün ve saatte ihaleei yapılamadığmdan 
l~i t 81Y•lı kanunun 43 üncü maddesi mucibince bu işin iha
dutlu e~rar 6.10.939 cuma günü saat 15 te İstanbul Nafıa Mü· 

:u~de pazarlıkla yapılacaktır. 
~~ti u 1§e aid keşif, şartname ve projeleıi dairesinde görüle· 

r. 

~Uvakkat teminat 77 lıradır. 
~ta Steklilerin en 11z bir taahlıüdde 1000 liralık bu işe benzer 
9ag Plıklarıoa dair idnreleri r den almı§ oldukları vesikalarla 
~ı,~ Y~hna aid Ticaret Odası vesikalarile birlikte eksiltme günü 

·l0,939 cuma günü saat 15 te gelmeleri. 

1
•tanbul Komuntalığı Satınelma Komiıyonundan: 

~il~ ~•ltepe Piyade Atlş okulunda yaptırılacak olan ders· 
~ i~ ktfif ve planlarına göre yaptırılacaiından kapalı zarf

~tai 19.10.39 perşembe günü saat J 4 te yapılacaktır. 
lıkhanıme:n keıif bedeli 71040 lira 63 kuruştur. 

4 l( !enıinatı 5328 lira 7 kuruştur. 
~b ~ t~ıf c~tveli ve planları bedeli mukabılinde şubeain· 

ttı}eL·1· Ol lr • 

.. 
tibi11' • Fen tatbikat okulunda şerait ve keşif cetveli mu· 
~t:~ tıdilcn tamirat yaptırılacağından açık eksiltme ile 

~ lQ, 10.939 perşembe iÜnü ıaat 13 te yapıla~akbr. 
'1b,t ~h•aımen keşif bedeli 6687 lira 24 kuruştur. ilk te· 
•~ttıl bOt lira 54 kuruştur. Şartnameıi her gün komisyonda ' ·ı· ı ır. 

sı, 
't \'e İçtimai Muavenet Vekaleti Hudut ve Sahiller 
lJ Sıiahat Umum Müdürlüğünden: 

'ıı, il, trıuın müdürlük binası ile mllıtemilitına açık eksilt

' l\ ~eı:nir kepenkler yaptırılacaktır. 
"ıtt 'fıf bedeli 6865 lira, muvakkat teminatı 514 lira 88 
~Ut. 

\ı.._ ' 1tai 16.10.39 pazarleıi iÜnÜ saat 14 de Ankarada 
'- l',~tidtrlük ıatınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

d,İt 1Plerin on bin lirahia kadar bu gibi itleri yaptığı
h_ ş, "••ika göstermesi şarttır. 
~~,llrto•111enin paraıı:a olarak ayniyat mulıaıibi mcsullü· 

aluamaıı. 

Ankara Belediyesinden : 

Cebecide askeri hastanesinden mülkiye mektebi önünde· 
ki mecra ile Harbiye mektebi civarında inşa edilmekte olan 
kışla sularının ana mecra) a bağlanması işi 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur . 

Muhammen bedeli 6356,05 liradır. 
Muvakkat teminat 476,93 liradır. 
Şartname ve keşif defterini görmek istiyenlerin h«>r gün 

encümen kalemine ve isteklilerin de 20.10.939 cuma günü saat 
on b11çukta Belediye Enciicnenine müracaatları. 

Çubuk Kaymakamlığından : 

Çubuk Merkez İlkokulunun badana, sıva düıüklerinin 
yapılması ve su yolunun tamiri işi 636 lira 86 kuruş keşif 

bedeli üzerinden münakasaya konulmuştur. İhalesi 11.10.39 
çarşamba günü saat 14 de kaymakamlıkta yapılacakbr. İs· 
teklilerin % 7,5 depozitolarını yatardıktan sonra tayin edilen 
günde makama gelmeleri, şartaameyi görmek daha fazla i · 
zahat almak isteyenlerin kaza maarif memurluğuna baş vur· 
maları. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 

Biri Cebeci mevkiinde diğeri Altundağında iki polis 
karakol binası yaptırılacaktır. 

Beherinin huliıai keşif uedeli 4999 lira 11 kuruş olup 
ilk teminatları da 750 liradır. 

Açık eksiltme günü 17.10.39 sah günü ıaat 15 dedir. 
Keıif hülisası, plan ve şartn mesi emniyet müdürlüğü 

hesap muamellt memurluğunda görülebilir. 
İsteklilerin bu işte lazım olan kanuni belgeleriyle bir

likte mezkur gün Ye saatte Emniyet müdürlüğünde topla· 
nacak olan komisyona gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara merkez mücadele enstitüsünün tevsi inşaatı 
19.X.939 perşembe günü saat 15 de ihalesi yapılmak füere, 
kapalı zarf usuliylc eksihmiye konulmuştur. 

Keoit bedeli 19.000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1415 liradır. 

Haymana Jandarma Komutanlığından : 

Haymana 'nın Y cnice nahiye merkezinde yeniden inşa 
ettirilecek jandarma dairesinin m~vcut plan ve keşif raporu 
ve ıartnamesi mucibince eksiltme gününde talibi zuhur et· 
mediğinden yeniden 4. 10.39 tarihine kadar ihalesi temdıt 
edilmiştir. Yapılan keşif raporuna göre muhammen bedeli 
2 bin lira olup muvakkat teminab 150 liradır. Taliplerin 
Haymana jandarma dairHinde müteşekkil komisyona mü
racaatları ilin olunur. 

lliçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Kütahya Vilayetinden : 

Vılayet Memleket hastanesi için mubayaa edilecek 90 ka· 
lem ilaç açık ekıiltmiye konulmuştur. 

İlaçların muhammen bedeli 2228 lira 50 kuruştur. 
İhale 17.10.939 s lı giınü saat 15 te Kütahya Villlyeti Dai

mi Encümeni huzurunda yapılacak tır. 

Şartnamesi lıergün Dainıi Encümen kaleminde görülebile
ceği gibi şartııamesil e iliç listelerinden birer sureli Ankara ve 
lstanbul Vilayetleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine 
ı:le gönderilmi~ olduğundan arzu edenler mezkur Müdürlüklere 
müracaatle görebilirler. 

lstrklilerin mezkur gün ve santte muvakkat tcminatlarile 
Vilayet Daimi Encümenine müracaatleri ildn olunur. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

1t1tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Bir adet Frigidaire marka ve bir aded K elvinatör marka 
buz do]abı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4. 10.939 çarşamba 
giinü saat 14 le Tophanede 1 taubul Levazım Amirliği Satmal· 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 255 liradır. 

Ankara Valiliğinden : 

Vilayet telefon tesisatı için açık eksiltme ile satın alına
cak olan 4717 lira 50 kuruş muhammen bedelli 10 adet santrsl. 
17 masa telefonu, 13 sahra telefonu ile 10000 metre kalın 
kablo tel için tayin edilen günde talip zuhur etmediğinden 

5.10.939 günü ihalesi icra kılınmak üzere eksiltmenin 10 gün 
daha temdit edildiği ilin olunur. 

Aukara Belediyesinden: 

Otobüs idareıi için alınacak olan 100 adet akimUlatör 
ile 30 adet göz kutusu ve 2 bin adet menfi ve müsbet pli· 
ka ve 2 bin adet ıeparatör on beı itln müddetle açık ek
siltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 4020 liradır. 
Muvakkat teminat 302 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Enciimen 

kalemine ve isteklilerin de 20. 10.939 cuma günü saat on 
buçukta Belediye Encümenıne müracaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Zabıta memurları için y&phrılacak azı 2000 çoğu 2500 
adet kaputun 22.9.939 cuma günü yapılan münakasasındn tek
lif edilen fiyat haddi Jayik görülmemi~ olduğundan 12.10.939 
perşembe saat IS de kapalı zarfla yeniden münakasaya konul
mu~tur. 

Beherine 13 lira fiyat · tahmin edilen kaputlara ait nümu
neyi görmek ve şartnameyi almak isteyenlerin emniyet Umum 
Müdürlüğü Levazım şubesine müracaatları. 

Münakasaya iştirak edeceklerin 2437 lira 50 kuruşluk mu· 
vakkat teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektuplarını 2490 sayılı kanunun 4 ünoü maddesinde yazılı 
belgelerle birlikte münakasa günü saat 14 de kadar komisyo· 
na teslim etmeleri. 

İktısat Veklletınden: 
Vekllet mtistahdemleri için 56 takım erkek elbisesi ile 

3 takım tayyör ve 12 adet palto ile 1 adet manto diktirile
cektir. 

Kostümlerin tahmin edilen dikiş bedeli 678 lira 50 kv
ruş olup muvakkat teminat parası 50 lira 89 kuruı ve pal
toların tahmin edilen dikiş bedeli 91 lira ve muvakkat te· 
minat parası 6 lira 83 kurkştur. 

Pazarlık 6.10.39 cuma günti saat 10 da vekAlet satınal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek ve % 1,S muvakk1tt te· 
minnt paraların1 yatırmak üzere levazım müdürlüğüne mü· 
racaatları ilan olunur. 

M. M. Vekileti Satmalma Komisyonundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 80 kuruş olan 140.000 
metre ekmek torbalık bez pazarlık suretile satın alınacaktır. f. 
halesi 6.10.939 günü saııt 14 dedir. Kati teminatı 13,700 lira
dır. Evsaf ve şartnamesi 560 kuruşa Ankarada M. M. V. Sa
tınalma Komiıyonundan alınır. 

• •• 
Pamuk şilte ve bat yuhj'ı almacaktır. Bak : Müteferrik ıO· 

tunun ela D. D. Y, il&nına. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Adliye dairesi için l l bin litre benzin ile 

muhtelifülcins otomobil yağı açık eksiltmeye konulup mu· 
ayyen günde talip zuhur etmemesinden ihalesi 10 gün ml
detle uzatılmııbr. 

Alınacak benzin ve yağların muhammen bedeli 1804 
lira olup muvakkat teminatı 153 lira 30 kuruıtur. 

Şartnamesi tatil günlerinden maada her gün Adliye 
levazım dairesinde göriilcbilir. 

Eksiltme 9.10.939 pazartesi günU saat 14 de Sirkeci 
Aıir ıokak 13 numarada Adliye Leyazım dairesinde yapı· 
lacakt1r. 



2 Münakua Gazeteıl 

Bu gün ilan olunan mün kasa ve müzayedeler LI tesi 
Clnıl Şekli Mubm. bed. Teminat MttTacaat yeri GGo Sant 

A) Münakasalar 
ın,aat, Tamirat, Nalla lflerl, Malzeme Harita 

Defterdarlıll binası içinde yap. bel ların ta- paz. 
mirat ve tadilit İfİ 

Gureba hast .. nluiye klioiti bitirme itleri ,, 
(temd.) 

Teknik okulu tedrisat binaaı zemin kat ,, 
tecrid itleri (temd.) 

1476 86 

1025 46 

7399 57 

Betiktaf Abba1aj'a çocuk babçe1ioinin iba· kapalı z. 16672 37 
ta dıvarı iof. 

Hadımköy-Terkoı·Karaburun yolu 'ose tam. aç. ekı. 
Me11io-Tarsuı yolunun arasında fOıe loş. ,, 
Maltepe Piyade atıı okulunda dershane inş. kapalı z. 
Fen tatbikat okulunda yap. tamirat aç. ekı. 
ihata duvarları inşası ,, 
Malkara-Ke,an yolunan araaında foıe ta· paı. 

miri (temd.) 
T ekirdat·Malkara ,, ,, yap. ta· ,, 

miral (temd.) 

5000 -
1041 87 

71040 63 
6687 24 
1685 57 

27430 41 

3999 80 

Tekirdaj·Muratlı • tamiri (temd.) ,, 2000 07 
Hutane biaası tamiri (temd.) ,, 1002 29 
Kuyu açılma ı: 3 ad. aç. ekı. beh. 310 -
Anlı.. Mrk mücadele Enıtitüıünüo tevıi inf kapalı ı:. 19000 -
Poliı karakol biaaaı inı. 4999 l l 
Okul binası tamiri 636 86 

77 -

555 -

1250 43 

375 -
77 14 

5328 07 
1501 54 
126 35 

2057 28 

1415 -
750 -

--

İst. Defterdarlığı 2-11-39 

iat. Nafıa Müd. 6-I0-39 

" 6-10-39 

İst. Belediyesi 16-10-39 

" 16-10 39 
~ersin Vilayeti 11-10-39 
lıt. Ko.not. SAK. Fındıklı 19-10-39 

" 
,, 19-I0-39 

Edirne Murif Müd. 12-10-39 

" 
Nafıa ,. 

Tekirdağ Vilayeti 18-I0-39 

" 18-10-39 
,, 18-IO 39 

Kırklareli lıkao Müd. 10-10-39 
Ank. Vamiti 19-10-39 

,, Emniyet Müd. 17-10-39 
Çubuk. Kaymakamlığı l 1-10-39 

14 -

15 -

14-

15 -

14 -
IO -
14 -
13 -

15 -
15 -
15 --
14 -

Jandarma d&irui İnf. (temd. 2000 - 150 - Haymana Jaodr. Komut. 4-10-39 
Mecra ioş. aç. ekı 63~6 05 476 93 Ank. Belediyesi 20-10-39 10 30 

14 -Demir kepenk yap. ,, 6865 - 514 88 Sıhhat ve İçtimai Muav. MOd. Ank, 16-I0-39 

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari aıat, Hastane Lvz. 

İlaç memleket hast. için: 90 kalem aç. ekı. 2228 50 Kütahya Vil. Ank. ve İıt. Sıhhat Müd. 17-10-39 15 -

Elektrlk,Havagazı-Kalorlfer \tesisat ve malzemesl) -----.... - - --- ---------
Buz dolabı "Frigidaire,, marka: l ad ·"Kel· paı. 

vioatör,, marka: l ad. 
Santral IO ad.-maıa ielefouo: 17 ad.-sabra 4717 50 

telefonu: 13 ad.·kalıo kablo tel: 10000 
m. (temd.) 

Akiuıülatör: 100 ad.-gö:ıı kutuıu: 30 ad.- aç. ekı. 4020 -
menfi ve müsbet plaka: 2000 ad.-ıe· 
paratör: 2000 ad. 

Mensucat, Elbls", Kundura, Çama,ır v.s. 

Pamuk fitte: 100 ad -yaıtık: 100 ad. aç. ekı . 930 -
Ekmek torbalık bez: 140 000 m (tart 560 kr) paz. m. O 80 
Brkek elbiıe.i: 56 tak.-tayyar: a tak.-pal-

to: 12 ad. ve 1 manto diktirilmeıi 

Nakliyat Bo,altma - Yükletme 

Ker .. te nakli aç. ekı. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaAları v.s. 

Kok kömürü: 2DO t. 

Benzin: l 1000 Htre ve muhtelif cinı oto· 
mobil yatı (temd.) 

Odun: 125290 k. 
" 70570 k. 
,, ı 15540 k. 
" 420240 k. 
" 104060 k. 

MUtaferrlk 

kapalı z. 

aç. elu. 

" 
" kapalı z• 

aı- eki. 

Mazot motör6 50 beygirlik aç. ekı. 
Arka liatiti Goodyear marka kamyonet için pa:ı. 

1804 -

2255 22 
1270 26 
2079 72 
7564 32 
1873 08 

4500 -

Sedye: 2000 ad. ,, beh. 20 -
Eter kapah z. 15000 -
Fort kamyonetleri için yedek parça: 62 kal. aç. ekı. 1920 -
Çift öküzil: 230 baş kapalı z. beb. 50 -
Binek ve ekkari hayvanı 
Çift hayvanı 
Kamyonet: 1 ad. (temd.) 
Muhtelif malzeme ıu itleri l~in: 89 kalem 

(temd) 

pa:ı. 10000 -
2750 -
2928 -

Lokomotif metali: 200 t. kapalı z. 309644 79 
KOlçe kalay: 50 t (tart 2 grup için 361 kr) ,, 72153 10 

Erzak, Zahire Et. ve Sebze 

Çorbahk ıebıe komprimeai: 100-500000 por
ıiyon (şart. 3 L.) 

Çornalık aebze komprimeıi 100-500000 
porsiyon (şart 2L.) 

Un: 368,5 t. (temd ) 
Bala-ur: 150 t. 
K. mereimek: 52 t. 
K. ıotao: 75 t. (temd.) 
Sadeya : 30740 k. 
Yulaf: 720 t. 
K. ot: 442 t. 

aman: 300 t. 
Yulaf ll·ll,5 t.-k. otı 11,2 t. 
Arpa: 600 t. (temd.) 

• 500 t. 
n 500 t. 
" 100 t. 

K. ot: 800 t. (temd.) 
Bulıur: 160 t. 
Butday: 600 t. 
Arpa: 400 t. 
Nohut: 150 t, 
Ze7tf nyatı 75 t. 
Pirinç: liO t. 

paz. 

" 
• 

kapalı z, 
,, 

pas. 
kapalı z, 

" 
" 
" 

pu. 

" 
" 
" kapalı •· 

" 
" 
" 
n 
,, 

beh. O 12 

beh. O 08 

39429 50 
15000 -
5720 -
3450 -

31354 80 
36000 -
19890 -
8000 -

34500 -
30000 -
30000 -
6500 -

36000 -
160ft0 -
1627~ -
37575 -
34452 -

255 - Tophane Ln. S~K. 

Ank Valiliti 

302 - ,, Belediyeıi 

69 75 D. D. Y. Haydarpaşa 
13700 - M. M. V. Deniz Mrk. SAK. 

iklıaat Vekaleti 

- - Kayaeri lıkin Müd. 

390 -

153 30 

169 14 
95 26 

156 -
567 37 
138 55 

537 50 
22 50 

6000 -
1125 -
144 -
962 50 

750 -
206 25 
219 60 

Türkiye Büyük MiHet Meclisi İda
re Heyeti 

iıt. C. Müddeium. 

Edirne Tümen SAK. 

" ,, 

" ,, 

D. D. Y. Haydarpaşa 
Tophane Lvı. SAK. 

" ,, 
Erzurum Aık. ,, 
Gümrilk l\1uh. Gen. Komut. lst. SAK. 
Kırklareli lakin Müd. 
Adana Vil. Jandarma Komut. 
Kayıeri İık D Müd. 
Ank, Belediyeıi 

" 

4-10-39 14 -

6-10-39 

20. ıo.39 10 30 

16-10-39 l 1 -
6-10-39 14 -
6-10·39 10 -

6-J0-39 16 -

16-10-39 15 -

9-10-39 14 -

2.i-10-39 10 -
2~&0-30 il -
23-10-39 15 -
23-I0-39 16 -
23-10-39 17 -

16-10-39 11 -
4-10-39 14 30 
5-10·39 15 30 

19-10 39 14 30 
16-10-39 10 -
9 10-39 t5 -

6-10-39 15 -
6-I0-39 10 30 
6-10-39 10 30 

16133 79 D.D.Y. Ank. ve Haydarpaşa Ve:ın 17-11-39 15 30 

4857 66 • " " 17-11-39 15 30 

8500 - M. M. V. SAK. 

6000 -

29~7 23 
1125 -
429 -
258 -

" " 
iıparta Tftmen SAK. 
Ank. Lvz. SAK. 

" 
,, 

" " 

6-I0-39 11 -

6-10-39 11 -

3-13·23.10-29 
10-10·39 
12-10-39 

Adana Tophane ve Ank. Lvz. SAK. 
2700 - NIQ'de Tümen SAK. 

3.10.39 
13·10-39 
18-10-39 
18-10-59 

11 30 
1~ -
15 -
Ilı -
ıo -
16 -
16 -
16 -
16 -

1491 -
450 -

2587 -
2250 -
2210 -
487 10 

IU60 -
1560 -
27CO -
1280 -
12ıo 63 
2818 13 
258J 90 

• " 
" " Çorum Vilayeti 

Atrı Aık. SAK. 
., 
" 

" ,, 
" " Kirklareli Aık. SAK. 

" " Erzurum Aık. SAK. 

" " Deoi.ı Ly:ı:, SAK. Ka11mpa1a 
,, 
• " 

n 

18.10-39 
5-10-39 
7-10-39 
7-10-39 
7-10-39 
7-10-a9 

27-I0-39 
27-10-39 
19·l0·39 
20-lft-39 
17-10-39 
17-10-39 
19-10.39 

9-
9 30 
ıo ao 
10 -
16 -
16 -
9 30 

10 30 
11 -
14 30 
14 30 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetind n: 

Kapalı zarf usulile meclis ve müştemilatı kaloriferleri İÇ 
200 ton kok kömürü satın almacaktır. 

Jı~" Şartnamesi Meolis Daire Müdürlüğünden bedelsiz 8 

bilir. 
Muvakkat teminat miktarı 390 liradır. 
Teminat banka mektubu olacaktır. b 1 
Eksiltme 16 Birinci te§rin 939 pazartesi gilnü saat on ~ 

te Büyük Millet Mecli~i idare amirleri heyeti odasında icr• 
lınacak tır. 

Kııpah zarfların ihale günü saat 14 de kadar makbUZ ı1l 
kabilinde tevdi edilmesi lazımdır. 

Talipler 2490 ımyılı kanunun 2 ve 3 üncü 
yazılı vesikaları birlikte getireceklerdir. 

Müteferrik 

l~tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundsll: .. 

2a X 6 eb'adında 2 aded Goodyear marka kamyonet: 
k la tiği alınacaktır ~azarlığı 4. r.939 çarşamba güoÜ fıl 
14,30 da Tophanede Amirlik Satınalma Komisyonunda ysP 
caktır. Kat"i teminatı 22 lira 50 kuruştur. 

• • * iki bin adc d sedye alınacakltır. Pazarlıkla eksillıJl~r 
5. W.939 perşembe günü saat 15,30 da Tophanede lsıanb01 

vazını Arnirliği S l tınalrna Komisyonunda yapılacaktır. Tsb, 
bedeli beher adedi yirmi lira, kat"i teminatı altı bin liradır·' 
munesi Komisyonda görülür. 

Devlet Dcmiryolları ve Limanları İşlelme U. İdaresiııdeJI: 

t 

d 

. . Muhammen bedcıleriyle miktar ve vasıfları aşağıda [ı~,. 
ıkı gurup malzeme ve eua her gurup ayrı ayrı ihale ed f ~i 
üzere 16.10.939 pazartesi günü saat 11 de Haydarpavad• ~ 
binası dahilindeki komisyon tarafındzn açık eksiltıne 115~ ~ 
ıatın alınacaktır. ~, 

Bu işe girmek istiyenlerin her gurup bizaıında yazılı 
vakkat teminat ve kammun tayin ettiği veaailde birlikte 
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları JAzıı:ııd•~ 

Bu işe ait §artnameler komisyondan paras1z olarak ds 
maktadır. , 

1 - 100 adet pamuk şilte ve 100 adet büyük ba§/ 1 
ğı mubemmen bedeli 930 Jira, muvakkat teminatı 69 1ır• 
kuruştur. ~I 

2 - 50 beygir kuvvetinde bir adet mazot metörU• O~d' 
hammen bedeli 4500 lira, muvakkat teminat 337 lira 6 
ruştur. 

I' 
* • • Muhammen bedeli 309,64:4,79 lira olan 200 ıoıJ e 

komo~ıf metali ile ~u?a~me~ bedeli 7l.153, 10 lira oıs;O P 
ton .külçe kalay 17 ıkıııcıte§r:aı 939 cuma günü s1at tSı 11~ 
kapalı zati usulü ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere ~ıı~-şr 
İdare binasında satın alınacaktır. ~fıJ 

Bu işe girmek isteyenlerin Metal ıçın 16.135.89 'le 1 ı ~ 
için 4.857,66 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayill ~1 
vesikaları ve teklıflerini aynı gün aat 14.30 a kadar .((ofll

1 

reiııliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 361 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa 

rinde satılmaktadır. 

Erzuı·um Aıkeri Satınalwa komiıyonu11daa: ti 
15 bin liralık egv er :9.10.39 günü saat 15,30 dt1 "

.~·· rumda Askeri Sattınalma Komisyonunda kapılı zarfla 
meye konulmuştur. ıt· 

Tahmin bedeli 15 bin lira, ilk teminatı 1125 lira0
6
te' 

İstekliler mirideni verilmek, diğer malzemesi Ol 1 
hide aid olmak üzere eğer, baıhk, kuburluk ve tefe fır 
en iyi Erzurum köselesinden olacaktır. Şartları, e'l

81 

nümunesi her zaman Komiıyonda görülebilir. 

Ankara Belediyesinden : ~ 
Jl'O 

Belediye hizmetinde kullanılmak üzere alınacak 0 ~ııO 
adet kamyonete talip çıkmamasına binaen eksiltme on 
zaıılmıştır. 

Muhammen bedeli 2750 liradır. 
Muvakkat teminat 206,25 liradır. ~ 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her giin encilP1~~' ~ 

mine İEteklilerin de 6.10,939 cuma günü saat on buçu~ 
Jediye encümenine müraoaatlan. 

• • • s~ işleri için alıoac.ak olan ~9 kalem müteferr:ı~ti 
zemeye talıp çıkmamasın bınaen eksıltme on gün uzat 

Muhammen bedeli 2928 liradır. 
Muvakkat teminat 219.60 liradır. . ~et/. 
Şartname ve malzeme listesini görmek ietiyenlerıo ~ 

encümen kalemine ve isteklilerin de 6.10.930 cuOJ' 
saat on huçukda Belediye Encfimenine müracaatları . 

Erzak, Zahire, t ve Sebze : 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan:. ~o~ 
Tahmin edilen bedeli 16275 lir ol n 150000JıılO 1,ı' 

l 7.10,39 tarihine rastlıyan ıah giinil saat 11 de k•P' 
la alınacaktır. 
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~Uzayedeler 
Oto~,, ı· . 
\' 011 "-tltı (temd.) 
b it 50 t 
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2? tnıın tenekeıi: 210 ad.-cila kutuıu: 
ç.'-1 •d.·cski kundura: 125 çift 
Ju,, bi•cı: 77 m 3 

f lçıtı, pencere, cam ve terit halinde 
ırcıı b 1 

'<ıııı a laıı 
!-.lıt~ıç lıUtüğü: 57,632 m 3 

"•ıı 

paz. 4465 -
,, 

aç. art. 

" 
n 515 55 

n 
,, 500 -

n lık teminatı 1220 lira 63 kuruş olup şartnamesi her 
11 konıisyondan parasız olarak alınabilir. 

tiıaı lsteldilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde. t~~
l't tdecekleri kapalı teklif mektoblarını en geç bellı gun 
'- ••atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan 
ıco111• 18Yon başkanlığına vermeleri. 
le . • • • Tahmin edilen bedeli 37575 lira olan 75 bin kilo 
daY~nYağı 17.10.39 tarihine rastlıyan salı günü saat 14,30 

'Palı zarfla alınmak üzere ekailtmeye konulmuştur. 
k .hk teminatı 2818 lira 13 kuruş olup şartnamesi hergün 
011ııayondan 188 kuruı bedel mukabilinde alınabilir. 

l' isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifab dahilinde tan
\'~ tdtcekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün 
ko ·~•tten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan 

lılıayon baıkaolığma vermeleri. 
10 .• \ Tahmin edilen bedeli 34452 lira olan 120 bin ki-
14 ~rinç 19.10.39 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 

' da kapalı zarfla alınacaktır. 
ııı· hk teminatı 2583,90 lira olup şartnamesi her gün ko-
1'Yorıdan 173 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

~i İateldilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan

~: edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli iÜn 
~ ·~•tten bir saat evveline kadar Kaaımpaşada bulunan 
011ııayon baıkanlıflına makbuz mukabilinde vermeleri. 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan : 

~Qı6 Yüz ton buğday 19. 10.939 günü saat 10,30 da Erzu
•ilt da Askeri Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla ek
ll't~eye konulmuştur. Tahmin bedeli 36 b~n lira il~. t.~~i
l'e~1.2700 liradır. Şartname ve evsafı Komısyonda gorulur. 
~o 1.f lllektupları 19.10.939 günü saat 9,30 da Erzurumda 
, lılıayona verilmiı olacaktır. 
' ~a~ 400 ton arpa 20. 10.939 günü saat on buçukda Erzurumda 

'Ct• S ·1 . k ~~! 1 atınalma Komisyonundıı kapalı zarfla eksı tmıye o-
tad ıtıu tur. Tahmin beneli 16,000 lira, ilk teminatı 1200 lı· 

it, Şartname ve evsafı Erzurumda Komis}oada görülür. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

lOQ Beher porsiyonuna tahmin edilen fintı 12 kuruş olan 
t'rJ1~ İ)Q. 500,000 porsiyon çorbalık sebze komprimesi pa· 
aq1

1 
•urctile satın alınccaktır. İhalesi 6.10.939 cuma güııü 

~ ~ l dedir, Kati teminatı 8500 liradır. Evsaf ve şartuam~si 
}orı Uruı mukabilinde An karada M. M. V. Satına ima Komıs

llııd •n alınır. 

I~ •' • Beher porsiyona tahmin edilen fiatı 8 kuı uş olan 
~rı;~ ila 500,000 porsiyon çorbalık sebze komprimesi pa
"'t 1 surelile satın alınacaktır. lhalr.si 6.10.939 cuma günü 
~~ k 1 dedir. Kati teminatı 6000 liradır. Evsaf ve ~artnamesi 
lı~ır, llru§a Ankarada M. M. V. Satınalma Komi~yonurıdan a-

~=ara. Levaz.ım Aı~ir~i~i Satınalma K?~i.oyoııunde.n : . 
b~'&u kara garnızon bırlık ve mfiesseselerı ıçın 150 lmı kılo 
1•~. &.t .kapalı zarfla eksiltmesi 10.10.939 fSat 15 de Ar·kara 

:•rliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Uban:ımen bedeli 15 bin lira ilk teminatı 1125 liradır. 

~ ' la l • Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için 52 bin 
ıs de ırll:ıızı mercimek kapalı ztırfla eksiltmesi J 2.10.939 aaı 
~~tır A.nkara lvz. amirliği Saıınalma Komisyonunda yapıla· 

• 

669 75 Ank. Belediyeıi 6-10-39 10 30 
28 13 Aık, Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 16-10-39 14 -

Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK. 9-10-39 14 -

23 27 Kütahya Orman Çevirge Müd. 19·10-39 14 -
lzmir Gümrük Başmüd. 9-10·39 15 -

Kırklareli Vakıflar Müd. 6-10-39 
37 50 ist. Belediyeei S.10-39 14 -

Pendik orta olrnlu binası tamiri (Pendik orta okulu Direk.) No 1195 
Su itleri malzeme ve boya (Ank. Beled.) No 1195 
Sedye yap. (M.M V.) No 1195 
Masa, dolap, etajer, odun ve maıııal kömürü, yaıı makine~!, çim 

tubumu, asfalt, mıcır ve boya Ye ayakkabı malzemesi (lst. Be· 
led.) No 1195 

• Çam ağacı (Seyhan orman Cevirge Müd.) No 1192 
Tıbbi ecza (M.M.V.) No 1191 
lıaç ve 11hhi malzeme (Bıındırma Belediye bast.) No 1190 
Zeytin tanesi (Deniz. Lvı.) No 1190 
İspirto varili (Ask. Fabrikalar) No 1188 
K. fasulye ve pirinç (Samsun Tümeni SAK) No U87 
Balast (D. D. Y. Ank.) No 1183 
Pamuk şilte, yaııhk, yatak çarşafı, ve yastık yüzü (O. D. Y.) No 

1184 
Kamyonet {Ank. Beled.) 1184 
Salmastre, amyant Vf' kurşunlu amyant levha (D. D. Y.) No 1184 
Santrifüj tulumba ( ,, " ) No 1184 
Çay (Deııiz Lvz.) No 1182 
Bekçi elbisesi (Konya Vil.) Mo 1182 
Elbise ve fotin (İst. Liman Sahil Sıhhiye Mrk,) No 1182 
Bulgur (İzmit Tümeni) No 1181 
Patales ve ıoi'an (Harta Gen. Direk.) No 1181 

(Devamı 4 nen sayfada) 

Muhammen bedeli 5000 lira olan 20,000 kg. Dekıtrin 12 10.39 
perşembe günü saat (15) on beşdc Haydarpaşada Gar binası dahi· 
lindeki Komiıyon tnrafıodan kapalı zarf usulile sahn alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin 375 liralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla teklıflerini muhtevi zarflarını aynı 

gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reiılltine vermeleri lbım
dır. 

Bu İfe ait şartnameler Komisyondan parasıı olar~k daiıhlmak-
tadır. (7739) 2-4 

• • • 
Muhammen bedeli (2470) lira olon t adet 4 tonluk Kamyon 

7.10.939 cumartesi günü ıaat : I0.30 on buçukta Haydarpaşada Gar 
Binası dahilindeki Komisyon tarafından o çık eksiltme usuliyle sa
bo alınacaktır. 

Bu lıe sıirmek iıteyenlerin (185) lira (25) kuruşluk Muvakkat 
teminat ve kanunun t yiı:ı ettiği veıaikle birlikte Eksiltme gilaü 
saatine kadar Komisyona müracaatları lazimdır. 

Bu it• ait şartnameler Komisyondan para11z olarak dağıtıl-
maktadır. (7584) 3-4 

Taksim-Ayazpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Sekıen dört bin tn tre astarlık ve çamaşırlık beyaz ve 
on bin betyilz metre utarlık kurtuni yerli bez. kapalı zarf eksilt
meıile satın alınacak ve eksiltmesi 5.Birinciletrin.939 tarihine rast
layan perşembe iÜDÜ saat on beşde Taksim-Ayazpaşada on seki· 
ziuci Jandarma mıntaka komutaıılıtı bioasıodaki Komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

2 - H r iki cinıin bir istekliye ihalesi mukarrer olan bu beılerin 
muhammen bedeli yirmi üç bin dokuz yüz kırk ve ilk teminatı bin 
yedi yüz doksan beş lira elli kuruıtur. 

3 - Şart kaj'ıdı her ıüo Komisyonda görülebilir. Veya para
sız alınabilir. 

~~.~~•ııımeo bedeli 5720 lira ilk teminatı 429 liradır. Şart· 
1 Onıiayonda görülür. 

4 - isteklilerin İstanbul Levazım Amirliği Muhasebeciliği vet• 
nesine yatıracakları illı: teminat makbuzu veya banka kefalet mek· 
tubu ve şart kiğıdmda yaıılı ı:air belgeleri de ihtiva edecek olan 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ko-
miıyonumuzda bulundurmaları lizımdır. (7308) 4-4 

Müteahhitlerin Takvimi 
~ Sah a.J0.939 

~'- llQ ~lı f" >'
1
ttlr (Deniz Lvs ) No 1193 

S':'~ok ~~•, tos ıeker ve nohut (Çanak. Mıt. Mvk.) No 1193 
~~ •, le 0 tnürü (Orman Koruma SAK) No 1194 
~lı~ \' •lıtı 1taakiae yağı (Topbane Lvz..) No 1194 
~'~ '" \~~ ••ndlllye (İıt. Komut ) No 1195 

'it, 
11 

' lt11aa111 Sahil Sıhhiye Mrk.) No 1195 
~' 11-SSYon, tavla n haniar int• (Canak. Mıt. Mvk. SAK) 

1 - Şartname ve mevcut krokisi mucibince 1 takım knnyak 
etiketi klişesi açık eksilt e uıulile yaphnlacaktır. 

11 - Muhammen bedeli (3000) lira muvakkat teminata (225) li
radır. 

ili - Eksiltme 5.X.939 p zarteıi günO saat 15,30 da Kabataş

da Levazım ve Mubnyaat Şnbeıindekl Alam Komisyonunda yapıla

caktır. 

iV - Şartnameler her gün ııöıü geçen Şubeden paraaı:ı alı· 

nabileceği gibi kroki de tetkik edilebilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edılen gün ve ııaatte % 

7,5 güvenme paraııile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
(7922) 2 4 

•• Ilı 

1 - Çogul tuılasında dört teraküm bavuzu inşaata işiuia kapalı 
zarf uıulile yapıian eksiltmesine talip çıkmadığından ber mucibi ka
D1lil bir ay müddetle açık pazarhj'a konmuıtur. 

il - Açık pazarlık ve ihale 12 X.939 tarihinde saat 16 da An
karnda Bankalar caddesinde kain inhisıırlar idueıi blnaıında ve baş 
müdür odasında toplanacak komiıyooda yapılacaktır. 

ili - Muhammen bedel 42789 lira 70 kurut ve muvakkat temi· 
nat 3209 lira 23 kuruştur. 

iV - İsteklilerin diplomalı yüksek mühendiı veya y6kıek mi
mar olmaları olmadıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mütehaıısııı 

inşaatın S.lnuna kadar daimi olarak İl başında bulunduracaldannı 

noterlikten musaddak bir teahhüt kiğıdı ile ilk evvel temin etme· 
leri ve en az otuz bin liralık inşaat işlerini muvaffakıyetle yapmış 
olduklarına dair veıika ibru etmeleri lazımdır. 

V - Yukarda yazılı vesaik asıllarile birer suretlerini açık pa· 
zarlık ve ihale gününden ıekiz gün evveline kadar Ankara İobiıar· 
iar Baş Müdürlüğüne veyahut İstanbulda inhisarlar Umum Müdür· 
lüğü tuz fen şubesine bizzat veya bilvasıta tevdi etmek suretiyle 
ayrıca fenoi ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Bu işe ait keşif, proje, fenni ve idari tartnameleri istan· 
bulda Kabataşda İnhisarlar Umum Mildürlüğü Levazım MüdfirlfiğÜn· 
de ve Ankarada inhisarlar Baş mildilrlüğll tuz fen tabesinde bulun
makta ve isteklilere 214 kuruş mukabilinde verilmektedir. 

(7386) 4-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince sürmeli paket yapan bir a

det sigara paket makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif ( 10000) lira muvakkat te
minatı 750 liradır. 

ili - Eksiltme 17.X.939 salı günü saat 14 de Kaba· 
taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şrırtnameler her gtln sözü geçen Şubeden pa
rasız alınabilir • 

V - Milnakasnya iştirak edecek firmalar fiatsız fenni 
tek;Hlerini münakasadan en az on beı gün evvel tetkik e• 
dilmek üzere Tütan Fabrikalar Şubesine verecekler ve tek· 
lifleri kabul olan firmalar münakasaya iştirak ettirilecek· 
tir. 

VI - Münakasaya girecekler mUhürlU teklif mektup· 
larını kanuni vesaikle % 7,5 gilvenme parası makbuzu ve
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları
nı eksiltme günü ihale saatinden bir saat evvel mezkur 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 14-
zımdır. (6870) 4-4 

Düzce Belediyesinden ; 
7.9.939 tarihinde ihale edilmek üzere ekıiltmeye konulup ta• 

libi zuhur etmlyen Belediye elektrik santral tesisatından (7 l!JO) lira 
keşifti tiirbin ve cebri boru ve teferruatı, (10427) lira ketifli alter
natör tablo ve santral muhavvileıi, (27554,64) lira keşifli yilkıek , 
tevettürlü havai batla lçak tevettürlD. şehir şebekeıi 6.10.939 cu· 
ma günü ıaat 15 de ihalesi yapılmak llzere bir ay müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

Ş rtoame ve evrakı müteferrlaııı bet lira mukabilinde Düzce 
Belediyeıinden ve istanbulda Galata - Auiküraziyon hanında mü• 
hendiı Hasan Halet lşıkpınardan alınabilir. 

Toliplerin kanuni vesikalarile mezkur gün ve ıaatta Belediye 
Encümeninde baz.ır bulunmaları. (7408) 3-3 

FOÇA 
Değirmen Taşı imalathanesi . .. .. . . . ... 

Her nevi Un, Taban, Fındık, Kahve, Tuz, Nieaata, 
Alçı ve Silbiye taşları 

sa enellk tecrUba ve ihtisas sahibi 

BEVuE~ USTA BA~:UACI 
tarafından gayet ehven ve itinalı olarak imli edilir 

Adres : Sirkeci, EbilııOQd Caddesi No. 60 1 

-
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12 ti 1500 
Etrnnger : 12 moiı Ptrs 2700 

le o. Pvrs 5 
------.-----~-- ... ·-

Qu 0tidien des Adjudicationsr 

1 

ADMlNISTRATION 

Yoghourtchou Han 

1 e r Etagr , ~ . 3-4 

Galatn, Perchembe llazar 

r 

1 

Pour la Publicitc s'adresser 
a 1· Administration Journal Profeşsionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Uoitc Po:)tale N. 1261 

Telephone : 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourdthui 

Objet d1~ l'adjudication 
Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. eatimatif proviıoire 

A) Adjudications au Ra~ais 
Con tructlon• - R~par tlon• - '1rav. Publlcs-Mat 

Rep. W.C. a in bit. Defterdarat Gre a gre 
Coos\ iı la blt. hôp. Gureba n 

Rep. ıi la bit. ecole Technique (aj) " 
Const. mur au jardin enfanh de Bet\ktaş PH cach 
Rep. chausde ı route Hadımköy-Terkoı et Publique 

Karaburun 
Const. de eh ussee s ,-oute Merııin·Tarsuı Pli cach 
Const. classe i l'ecole d'infaoterie de tir n 

iı Mattepe 
Rep. a l'ccole d'ıpplication technique Publique 
Constr. mur n 

Rep. chaussee ı route Melkarn·Ke,an (aj) Gre iı gri 
Rep. routc entrc Malkara-Tek rdağ (nj) 
R6p. route Tekirdağ·Murath (aj) " ., 

1476 86 
\025 46 
7399 57 

16672 37 
5000 -

1041 87 
71040 63 

6687 21 
1685 57 

27430 41 
3999 90 
2000 07 

77 -
555 -

1250 43 
375 -

77 14 
5328 07 

501 54 
126 3'i 

2057 28 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Chargeı 

Dir. 8ienı Nat. Ist. 
Dir. Trav. Pub. ht. 

" n 
Com. Perm. Mun. ht. 

n n 

Vil. Mersin 
C. A. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 

n " 
Dir. Culture E Jirne 
Dir. Trav. Pub. Edirne 
Vil. Tekirdağ 

n 

Rep. bat. bôp. (aj) n 1002 29 ,, 
Ouverture puits: 3 p. 
Trav. grandiıs1. lıııstitut Lutte Ank. 
Condr. bat. corpı de ıardc de police 
Rep. bat. ecole 
Const. biit. gendarmerie (ej) 
Conat. canalisation 
Coost ıtore en fer 

Publique lap. 310 - Dir. Etabli&1. lınmig. Kırklareli 
PH cach 19000 - 1415 - Vil. Anlc. 

4999 11 750 - Dir. Surete Police Ank. 
636 86 Kaymakamat Çubuk 

2000 - 150 - Command. Gendr. Haymana 
Publique 6356 05 476 93 Municip. Ank 

n 6865 - 514 88 Dir. Hyg. et Auiat. Soc. Aok. 

Prodult Chlmlq•u~--~-----~--~--------------"-t_s __ S_a_n_ı_t•_l_r~•-·F_o_u_r_n_ı_t_u_ra.-.;p_o __ u_r_H~o-p_ll_a_u~x 

Medicamenta pr. bôp. Reg.: 90 lota Publique 2228 50 Vil. Kütabya·Dir. Sanit. Ank. lat. 

E16ctrlclt6·Gaz:-Cheuffape C ntral (fn•tallaUon et Mat rlal) 

Armoire frigorifiqoe marque "Frigidaire": Gre a gri 
1 ?··id. marque "Kelvinatorn: 1 p. 

Centrale: 10 p.·ttlephone de table: 17 p.·id. 
de campagne: 13 p..fil clble groı: IOOOO 
m. (aj) 

Accumulateur: 100 p.·boites: 30 p.-plaqueı Pub\ique 
poıltİVH Ot DCfatİvea: 2000 p.•ıep ra• 
teur: 2000 p . 

Hablll m nt - Chaua•ure• - Tl••u• - Culra 

4717 50 

4020 -

255 - Com. A eh. lnt. Tophane 

Vil. Ank. 

302 - n 

Jours Heures 

2-11-39 14 -
6-10-39 15 -
6-10-39 ı.ı -

16-10-39 15 -
16-10·39 14 -

11-10-39 10 -
10.10-39 14 -

t9-t0-39 13 -
12-10-39 

18-10-39 
18-l0·39 
18-10-39 
10-1 -39 15 -
19-10-39 15 -
17-10-39 15 -
11-I0-39 14 -
4-10·39 

20-10-39 10 30 
16-I0-39 14 -

17-10-39 15 -

4-10-39 14 -

5·10-39 

20·10-39 10 30 

Matel ı: 100 p.·oreillera: 100 p. Publique 930 -
Toile pr. sac a paio: 140 lOO m. (c. eh 560 P) Ore A ıre lem. O 80 
Confection habitı pr. hommea: 56 compl.· 

69 75 
13700 -

l be Expl. Ch. d fer Etat H. paşa 16-10-39 11 -

id. tailleur: 3 compl.·paletotı: 12 p. 
manteau: 1 p. 

nt ·d6chargement 

Traoıporl boiı de conıt. Publlque 

Combuatlbl 

Benzine: 11000 litreı et diff. ıortes d'huil• 
pr nutomobile (aj) 

Cbarbon coke: 200 t. Pli cacb 
Boiı: 835,l t. 

Dlv re 

Moteur ıl a:r:out de 50 C.V. Publique 
Pi~cu recheng~ pr. cıımionnette Ford: 62 lote ,. 
Pneux pr. c mionoette marque Goodyear Gr~ a gr6 

1804 -

15042 60 

4500 -
1920 -

Brancard: 2000 P• ., la p. 20 -
Haroaiı Pli cıch 15000 -
Boeuf cie labour: 230 tetes n la tete 50 -
Cbcvaux de monhıre et de tranıport 
Animaux de labour Gr~ a gre 10000 -

2750 -
2928 -

309644 79 

<lamionnette: 1 p. (aj) 
Diver1 m tbinux pr. trav. hyclraul.: 89 lota (aj) -
Metal antifriction pr. locomotivı: 200 t. Pli oach 

Etaia en haıot: 50 t. (c. eh pr. leı deux 
groupea 36 l P) 

Provlelon 

Avoine: 11·11,5 t.-foin: 13,2 t. 
Orge: 1700 t. (aj) 
Foin: 800 t. ,, 
Ble concaase: 160 t. 
Ble: 600 t. 
Ora-•: 400 t. 
Poiı·chiohe: 150 t. 
Hulle d'oliveı: 75 t. 
Rix: 120 t . 
Comprimes de legumeı pr. ıoupe: 

100-500000 portioaı (cah ola J L) 
Ceruprimeı do legumes pr. soupc: 

100-500000 portions (c. oh 2 L) 
F rioe: 368,5 t. 
Ble onca11b: 150 t. 

n 72153 10 

Gre a rre 141000 -
Pli cath 

,, 
,, 
• 
• ,, 
• 

36000 -
16000 -
16275 -
37575 -
34452 -

Gre i •re la p. O 12 

,, 

,, 
Pli cacb 

,, o 08 

39421 50 
1~000 -

153 30 

39() -
1126 32 

337 50 
144 -
2~ 50 

6000 -
1125 -
962 50 

750 -
206 25 
219 60 

16135 79 

4857 66 

7574 50 
1950 -
1560 -
2700 -
1200 -
1220 63 
2818 1a 
2583 90 
8500 -

6000 -

2957 2.J 
1125 -

C. A. Minis. Def. Nııt. Ank. 6-I0-39 14 -
Miniı. Ecooom. Ank. 6-10-39 10 -

Dir. Etabli11. Immig. KayHri 

Procureur Gen. lat. 

Adminis. Grande Asıemblee Nat. 
Cem. Acb. Div. Edirne 

6-I0-39 16 -

9-I0-39 14 -

16-10-39 15 -
23-10·39 10-17 

Ure Expl Ch. f er Etat H. paşa 16-10-39 11 -
C. A. Comm. G. Surv. Douan, ht. 16·10-39 IO -
Com. Ach. lnt. Tophane 

" " 
n MiJ. Erzurum 

Dir. Etabliu. lmmig. Kırklareli 
Coaım. Gendr. Vil. Adıına 
Dir. Etablisı. lmmig. Knyı eri 
Vil. Ank. 

,, 

4-10-39 14 30 

5-10-39 15 30 
19-10-39 14 30 
9-10-39 15 -

6·1039 15 -
6-10-39 10 80 
6-10-39 ıo 30 

Adm. G6n. Ch. de fer Etat Ank. 17-1 l ... 'i9 15 30 
Cniss ı H. paşa 

n n 

vn. Çorum 
Com. Ach. Mil. Atrı 

• ,, Kırklareli 

n " " 
n ,, Erzurum 

n " " 
C. A. lnt. Marit. Kasımpaşa 

n n 

n n 

17-11-39 15 30 

5-l0·39 
7-10-30 

27-10-39 
27-10-39 
19-10.39 
20-10-39 
17-10-39 
17-10·39 
19-IO·i9 

15 -
9-

16 -
16-
9 30 

Com. Atla. Min. D'f. Nat. Ank. 6-10-39 

10 30 
il -
14 30 
14 30 
1 1 

,, 

n 

" 

n 

Div. Isparta 
lot. Ank. 

6-10-19 11 

3,13,23-1039 il 30 
10-10.39 15 -

1 -

1 OFFICIELS 
• 5 

De l' Administration Generale des CheJ1110 

de Fer et des Ports de l'ftat Turc 
tefi 

. 20~ tonnes de metal nntıfricti~n pour locomotive d'~n· ,·;., 
eslımatıve de 309 6~4,79 Ltqs. et ~O tonnes d'etain en lıngot f', 
valeur estimative de 72 153, lO Ltqs. seront achetes ıepareıııe0\9-
voie d'adjudication s .> uı pli cachete le Vendredi 17 Noveınbre 
a 15 h. 30 au l ocal de l 'A.fministration Generale a Ankar•· ptl 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre iı la b· 
dence de la Coıı:ıuı ission le Jour de l'adjı.dication juıqu'i 14 ,,,t 
leura offre , une garanlie provisoire de 16.135, 79 Ltqı. pour l~fic' 
tal a otifriction et 4.857,66 Ltqı. pour l'etain ainsi que leı certı 
exiges par la loi. f'tt' 

Les cabie rs des charges unt en vento au prix de 361 
aux Caisses d' Ankara et do Haydarpafa 

(7675) 

( 3 ncü sayfadan devam) 

Muhtelif erı.ak (İzmir Lise ve Ortaokulları SAK.) No U78 
Poıtu nakliyah (Sivas P. T. T. Müd.) No lı77 ) ~ 
Mas.ı telefon, dıvar telef JD ve seyyar telef onu (P. T. T. rd4J· 

ll76 
Karabük köprüsü İnf. (D. D. Y.) No 1153 
Karaçam demir köprüsü inş. (D. D. Y.) No 1152 
Çöp lıamyonu (Ank. Beled.) No 1152 (~~l 
Ank. mezbahasında yap. frigorifik ve kan kurutma teıiıab 

Beled.) No 1152 
K. fasulye ve pirinç (Samıun Tümeni) No U96 
K. ot {Tophane Lvz.) No 1196 ) 
Dizel motörü, çivi, balya çemberi tahta ve lata (Tophane J.."'' 

No 1196 
Benzin (M. M. V.) No 1196 
Kuru ot ve ıaman (İıt. Komut.) No 1197 
Sabun (Adana Tümeni) No 1197 

M e nı e n t o de s Fournisseu_:/

Mardi 3. I0.9J9 

Matcur dieael, planche et lntteı et clou (Iot. Tophane) No llg6 
Fromage blaoc (Com. cb. Iot. Marit,) No 1193 ıı~ 
Haricots 11ccı , ıucre et pois-cbiche (Place Forte Çanak.) No 
SeUlİ·coke (Comand. Geo. Pıot. Foritı) No 1194 
Huile fiae et cp ıtiıse pr. machiae (lot. Tophane) No 119.$ 
Fauteuilı et chaiıeı (Command. Iıt.) No 1195 
Benzine (Offiae S. nit. Littoral Port Iat.) No 1195 JI~ 
Coaıtr. ~a~illo~, Ctablo et hangar. (Place Forte Çanak.) rlfo,,~ 
Repar. batı11e ecole ıccond. Pendık (Dir. Ecol• Second· 

No 1195 
f'JO 

Matericl pr. trav. hydraulique et peinture (Municip Anlı·) 
Fabric~tion brancardı (Min. Def N t.) No 1195 t' 
Table, armoire, etagere, boi11 et cbarbon de boiı, macbine ; ,ıf 

semence d'herbe, aıpbalte, poudre de charbon, peintur0 

terid de cbau11ureı (Municip. lat.) 1195 
Produits pbıırmac utiqucı (Min Def. Nat.) No 1191 

rl" ıV'ledicamcnta et aıticlu ıanit. (Hôp. Muni•İp Bandırma) 
Olivu (lot. Marit.) No 1190 

Barilı pr. alcool (Fab. Mıl.) No 1188 
Haricota ııecı et rlz (Div. Samsun) No 1187 
Balaat (Cb. Fer Etııt Ank.) No 1183 
Matelu en cotoo, cousıin, dıapı de lit et taieı d 'oreHler (C~ 

Etat) No 1184 
Camionnette (Municip. Ank.) No 1184 
Salmaalre, amiaute et plaque en amiante et plomb 

No il 4 
Pompc c ntrifusıe (Cb. Fer Etat) No 1184 
Ttıe (lot. Marit.) No 1182 
Habitı pr. g rdieus (Vil. Konya) No 1182 
Habib et bottinea (Office Saoit. Littoral Perl lıt.) No 1)8Z I 
Ble coocası~ (Div. lzmit} No 1181 f'' 
Pomme de terıe t oiınoaı (Dir. Gen. Cartoırapbie Anlı·) 'I 
Diveraee proviıions (Com. acb. Lydeı et EcolH Second· tı 

No 1178 
Tranııport• poıtaux (Dir, PTT. Sivaı) No ll77 
Telephonea de tablet, de mur d ambulantı (Dir • 

Ank.) No 1176 
Conıtr. pont Karabük (Ch. Fer Etat) No 1156 

,, n metallique Karaçam (Ch. Fer Etat) No 1153 
Camioo pr. ordures (Municip Ank.) No 1152 
Coostr. et inatall. depôt friııorifique a l 'abattolr 41' Ank· 

Ank.) No 1152 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri DuektBrii : hmall Girfl 

Basıldıtı yer : Merkeııı Bnaımnl, Galata 
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