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~) MüNAKASALAR 
l 
~t-Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

~keri Fabrikalar İzmir Silah Fabrikası Satınalma 
Komisyonundan : 

~ lllbir silAh fabrikası sınırı içinde yeniden yapılacak o· 
'~ lira keıif bedelli demirhane ve dökümhane binala
-.: .. ~bfası için yapılan açık münakasaya talip zuhur et· 
'G 'liıden belli İf on gün uzatılarak 9.10.939 pazartesi gü· 

"•t on beşe bırakdmışbr. 
~l' l'ıliplerio şartname, keşif ve planları görmek üzere 
il atln Ve milnakasaya iştirak etmek için de beJli edilen 
,,: •e ıaatte 450 liralık teminatlarını İzmir mal sandığına 
~tb:'•k alacakları makbuz ve bu hususa ait vesikalariyle 
~o . le halka pınarda İzmir sillh fabrikasında müteşekkil 

QaiaJona mtıracaatları. 

l.tıııbul Komutanliği Satınalma Komisyonundan: 

t'11 ~J•zığada Süvari binicilik okulunda şerait ve keşif cet
--~~e göre kapalı manej yeri yaptırılacağından kapalı 
' ıha si 21. l 0.39 cumartesi gün il saat 10 da yapıla-

r. 

rıabammen keıif b~deli 30283 lira 90 kuruştur. 
llc teminatı 2271 lira 29 kuruştur. 

--~rait ve keşif cetvelleri bedeli mukabilinde ait olduğu 
~ 111 verilebilir. İsteklilerini~ ihale gününden en az se 
~ta~ evvel VilAyet Nafıa Fen Müdürlükleri~den alacak· 
~ •taıkalarile beraber belli gün ve saatten bır saat evve
ı..... ltadır teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık Sa· 
~ komisyonuna vermeleri. 

Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden; 

~lld ~dapaıarı telen müşeddide binası inşasının 9.10,9~~9 tari· 
t•aııe •balesine dair olan ilinı sabık hükümsüz olup a§ağıda 

1 lllevad ilan olunur. 
•ilt ~dapazarında Telefon müşeddide merkezi inşası açık ek-

~'Ye konulmuştur. 
Yapıldcak İ§in keıif bedeli 8790 lira 88 kuruştur. 
8u iıe aid euak: 
Projeler ve binanın vaziyet plfinı. 
l\eıif hulisa cetveli ve ölçü cetveli. 

'id h'Nafıa VckAletinin genel ve fenni ştırtnameleriyle binaya 
Uausi fenni şartname. 

'iı& ~ukavelename müıveddesi ve açık ekıiltnıe şartnamesi 
~P 1•teyenler bu evrakı her gün İzmit posta ve talgraf mö-

16tüd .. b'l' ı e gore ı ır er. 
IQ d E:kıiltme 8. 10.39 tarihine r&stlıyan çarşamba günü saat 
~~l'tı' İırnit r.T.T Müdürlüğünde teşekkül eden komisyon hu-

nd, yapıla~akttr. 
'-tı lıte~Jilerin bu iıe aid 659 lira ~2 kuruş muvakka.t temi
h11a lırnu P.T.T. Müdürlüğü vezoesıne yatırlıklarına daır mak· 
~ VeYa §ayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en az sekiz 
~ evvel ve aıağı 6 bin liralık yapı işini bir defada başardık· 
~tırı. rJ~ir referanslariyle Kocaeli ValiJiğine müracaatla alacak· 
~il ehlıyct vesikası ve Ticaret Odası vesikalarını 2490 sayılı 
~ llııun tarifleri daireıinde hazırlayarak eksiltme komisyonu-

b:ıllrıcaatları. 

Ka1tamonu Daimi Encümeninden : 

>oı ı7726g lira 15 kuruı bedeli keıifli Araç· İğdir hudut 
~'11a it kilometrelik İğdir hudut kısmı milceddet ıose 

tı hıpalı zarf uıulile münakıaya konulmuştur. 
~ lta.ıe muamelesi 17 Tefrinievveı·g39 tarihine müsadıf 
~dın saat on beıte Kastamonu hükumet konağında t, ~ Encümende yapılacaktır. Muvakkat teminat 14840 li-

monu VilAyetinden alacakları ehliyet vesikasını 939 yılı ve 
Ticaret Odası vesikasını ve okuyup münderecatını kabul 
ettilderine dair imzalarını havi yukardB yazılı keşif hulAsa· 
sı, silsilei fiyat cetveli ve hususi şartname ve sair evrakı art
tırma ve eksiltme kanuni ahkAm1' dairesinde yukarda yazılı 
gün ve saatten bir saat evvel Kastamonu Vilayetine verme· 
leri ilan olunur. 

Çorlu Belediyesinden: 

Çorlu Belediy'esinin halihaıır harıtasının alımı işi kapalı 
zarf usulile yapılan eksiltmesine talip çikmad ğmdrn bir ay 
müddetle açık eksiltmeye konulmu§lur. 

Açık eksiltme ve ihale 30. 10.39 tarihine mu!adıf pazarte
si günü saat 15 te Çorlu Belediyesinde yapılacaktır. 

Muhammen ·bedeli 5 bin lira ve muvakkat teminatı 375 
liradır. 

İ§in mahiyeti meskun s ha Çorlu Kadasıro Müdürlüğünden 
kopye edilecek vesaika göre hesaplanarak tersim edilecektir. 
Ve ı /500 lük haritalar kadastral olacaktır. Gayrimeskun sn· 
hanın yeniden haritası alınacak ve meskun saha ile birlikte 
vüs'atı 310 hektar olacaktır. Hryeti umumiyeyi çevreliyen 75 
hektarla 385 hektara varan sabanın 1/4000 mikyaslı takeome
trik umumi haritası tersim c:>dilecektir. 

isteklilerin vaktinde Belediyeler lınar Heyetinden iştirak 
vesikaları almaları Jaılmdır. 

Şartname ve mukavelenameler Çorlu BC'lediyesinden ve 
Ankarada Belediyeler imar Heyeti Şeflığinden parasız alınabilir 

-
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Ecımiyet umum müdürlüğü teşkilatma mensub amir ve 

memurlardan rie tederrürüne müptela olanların hu u i sana
toryumlarda tedavisi eksiltmeye konmuştur. 

İhale tarihinden 31 ma)ıS 940 tarihine kadar devam ede· 
cek olan işbu tedavinin heyeti mecmuasının muhammen be· 
deli 11846 lira 25 kuru§tur. Muvakkat teminatı 888 lira 47 
kuruştur. 

Kat'i ihale 19.10.39 perşembe günü ıaat 16 da İstanbul 
emniyet miıdürlüğü daireıinde yapılacaktır. 

Alıikad r müesseseler ayni gün ve saatte hazır bulunma· 
ları, oartnameyi gorınfik için de Şube 3. müdürlüğüne müra
caatleri. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

Alınacak şeyler Muh. be. Tem. ihale gü. ve sa. 

--------
Tedavi Kliniğine bir adet ba· 600 45 9.10.939 14 

zol metabolizma alAtı. 
Laboratuvar için cam ve sair 1466 110 ,, 14.5 

levazım. 

1770 adet mevcut nümuneler 942 71 ,, ıs 

üzerine havlu. 
584 adet terlik 700.80 53 ,, 15.S 

Yukarıda yazılı dört kalem eşya için 29.9.39 tarihinde 
yapılan açık eksiltmelere istikli gelmediğinden yukarıda 
yazılı gün ve saatlerde ayni ıartlar ile tekrar açık eksilt· 
meye konulmuıtur. 

M. M. Vekileti Satınalma Komisyonundan: 

On bin-On beş bin kilo gliserin yağı kapalı zarfla e~
siltmeye konmuştur. 

Eksiltmesi 19.10.39 perşembe günü saat l 1 dedir. 
İlk teminatı 900 lira olup beher kilosuna 120 kuruş 

fiyat tahmin edilmiştir. Şartnamesi komisyonda görülür. 

k11ruıtur. 
~ 11'1ka_vele, eksiltme şartna~esi, Bayın~ırlık ~ıl.er~ g~nel 
\~eıı huıuıi ıartname, keııf hulAsasıle sılsıleı fıyat "- :~.Ye buna müteferri enak 8 lira 11 kuruı mukabilin· 
~~ra, İstanbul, Zoniuldak, Kastamonu Nafıa Mlldilr-

1. ilden alınabilir. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Balıkesir VılAyet Daimi Encümeninden : 

25.9.939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on beşte 
ihalesi icra kılınmak üzere 15 gün müddetle açık eksiltmede 
bulunan Balıkesir Do~um ve Çocuk Bakım evi ve köy ebe 
mektebinde yaptırılacak kalorifer tesisatını yapmağa iıstekli çık· 
madığmdan eksiltme i§i on gtin müddetle temdit edilmiştir. 

"-t . teldilerin teklif mektuplarını ve en az elli bin liralık 
•• .. atı yaptıj'ına dair vesikalarını göstererek Kasta 

Yaptırılacak kalorifer tesisatının bedeli 568 l lira 34 ku 
ru~tur. 

Bu işe ait e' rnk şunlardır : 
Doğum ve Çocuk Bakım evi ve köy ebe mektebi kalori

fer tec:isatındıın mevcut ihzarııt, yapılacak kııım, kalorifer umu· 
mi ve fe ni şartnamesi, ek~iltme şartnamesi ve mukavele ör
neği olup istiyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa Müdür
lüğünde görebilirler. 

Eksiltme 9.10.939 tarihine rastlıyan pazartesi milnü saat 
15 de Balıkesir Viluyet D.ıimi Encümeninde teşekkül edecek 
komi yon tarafından yapılac:ığındaa isteklilerin mezkur Komis· 
yona mürac~atları. 

İstekliJerin bu işe ait 426 liralık muvakkat temioatıoı 
idarei hususiye vezoesine yatırdıklarına dair makbuz veya bu 
miktarda §ayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en az 8 gün 
evvel Balıkesir Valiıiğine müracaatla bu İ§e benzer 5000 lira
lık iş yaptıklarına dair alacııkları ehliyet ve Tıcaret Odası vesi
kalarile birlikte yukanda yazılı gün ve 1aattc ek.siltme KQmİı· 
yonu Reisliğine müracaatları ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliii Satınalma Komiıyonundan : 

2500 adet tüylü deri ahnacarktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
6.10.39 cuma günü saat 13.30 da Tophanede Amirlik Sa· 
tınalma Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 5500 lira, kati teminatı 8~3 liradır. 

M. M. Vekileti Satınalma Komisyonundan : 

Nümunesi gibi 200 tane battaniye 9. 10.39 pazartesi gll· 
nü saat onda pazarlıkla satın alınacaktır. Beher battaniye· 
ye tahmin edilen fiyat 9 lira olup teminat 270 liradır. 

• • • Bütün malzemesi vekAletçe verilmek ve Cebeci 
hasfonesinde gösterilecek mahalde dikilmek üzere 11 bin 
tane don, 11 bin tane gömlek, 6 bin tane nevresin, ıa bin 
tane yastık yüzü, 7 bin tane yastık kılıfı, 4 bin tane elbise 
torbası, 6 bin tane yatak kılıfı diktirilecektir. 

Hepsine dikme ücreti· olarak tahmin edilen fiyat 28QO 
liradır. 

Makine, maku ve sıire gibi allt ve dikite ait malze· 
me müteahhit tarafından temin edilecektir. 

Pazarlığı 9.10.39 pa:ı:arıesi günü saat onda Aakarada 
M. M. V. Satınalma Ko. da yapılıcağından paıarlıta gire
cekler 420 liralık teminatlariyle birlikte M. M. V. Satınalma 
Ko. da bulunmaları. 

Havlu ve terlik alınacaktır. Bak: haç ılltununda Üoinr1lte A. 
E. P. Komisyonu illnıoa. 

* •• 
Yatak ve yor.an çartafı alınacaktır. Bak : Y&kaek Mübendiı 

Mektebi SAK. iliolarına. 

Kereste, tahta ve saire 
Tahta ve kontr plak alınacaktır. Balı : lahi11rlar Umum M&d. 

ilanlarına. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Marmara Üssübahri K. Satınalmı Komisyonundan : 

27 9.939 gününde kapalı zarf eksiltmesinde talibi çıkma
yan 205 ton sömikok kömürü yeniden kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmu§tur. Eksiltmesi 19.10.39 perıembe günü saat 
16 da lzmitte tersane kapısındaki komisyon binasında yapıla
caktır. Beher tonuna tahmin edilen fiyat 24,50 liradır. İlk te
minatı 376 lira 69 kuruı olup §artnamesi bedelsız alınabilir. 
Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun iste
diği bu işle alikadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarını ve 
yukarda yazılı teminatlarile birlikte tanzim edecekleri teklif 
mektuplarını muayyen gün ve saatten tam bir saat eneline ka· 
dar komisyon ba§kaahtına vermeleri. 

Adli Tıp İıleri Genel Direkt&rlllğlinden : 
Kalorifer için malum evaafta ve azı 3X6 çotu 6Xl2 

büyüklükte 60X55 ton Türk aatrısiti beher tonu 19 lira fi-



2 Münakasa Gazeteıt 

Bu gün ilan olunan m .. nakasa ve_~üz~yedeler Li tesi 
Cinıi Şekli Muhm bed. Teminat Mürat:aat yeri Gün Saat 
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A) Münakasalar 
in aat, Tamirat, Nafia 1 

Anamur-Gilindire yolu arasındaki köprü 
tamiri 

Ayar.ağadc Süvari binicilik okulunda yap. 
manej yeri 

Çorlu kasabası halihazır haritası alımı 
işi (temd.) 

Araç-İğdır yolunun arasında şose inş. 
(fart. 81 l krş.) 

Adapazannda telefon Müşeddide mrk. inş. 
(temd.) 

Takıim bahçe ihata duvarı •·•· yerlerine 
yap. artifisiyel sıva 

Üıkildar zührevi hastalakları dispanseri ga-
rajına yap. ilAve 

alzeme Harita 

aç. eks. 2550 50 

kapalı z. 30283 90 

aç. ek.. 5000 -

kap11lı z. 277269 15 

aç eks. 8790 88 

3066 86 

948 99 

Üıküdar Koymakamlı\t binası tamiri aç eks. 664 70 
Merkez efendi mezarlığa ihata dıvarı inş. " 910 19 

2271 29 

375 -

14840 77 

659 32 

230 91 

11 ıs 

49 86 
68 27 

.ilaçlar, Kllnlk ve ispençiyari aıat, Ha tane l..vz. 

Baıol metabolizma aleti: 1 ad. (teınd.) aç. eks. 600 - 4~ -
Laboratuvar için cam v.ı. lvz. n " 1466 - l lO -
İdrofıl pamuk: 600 k. n 600 - 45 -
Glilerln yaaı: 15 t. kapalı z. k. 1 20 900 -
Vazelin: 3.4 t. (temd.) k. O 60 150 -

Elektrik.Hava azı-Kalorifer ,tesi at ve malzemesi) 

lçel Nafıa Müd· 

İst. Komot. St\K. Fındıkla 

Çorlu Belediyesi 

Kastamonu Vil. ile Ank. ve İst. 
Nafıa Müd. 

Kocaeli P. T. T. Müd. 

İst. Belediyesi 

n 

İst. Belediyesi 

" 

İst. Üniversitesi SAK: 

• n 
lst. Belediyeıi 
M. M V. SAK 

" 

1 ay zarrmda 

21-I0-39 14 -

30-10-39 15 -

17-10·39 15 -

10-10-39 10-

19-10-39 14 -

19-10-39 14 -

19-10-39 14 -
19-I0-39 14 -

9-I0-49 14 --
9-10-39 14 30 

19 10-39 14 -
19·10-39 11 
19-10-39 11 -

Muhtelif vahlık ampul 1226 50 92 - Gaziantep Belediyesi 11-I0-39 14 -

Men uca , Elbls~, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbiıe dıktirilmesi: 64 tak. 
Yatak ve yorgan çarşafı: 1001) ad. 
Muşamba temizlik işleri ameleleri için 
Havlu: 1770 ad. (temd.) 
Terlik: 584 çift " 
Pamuk şilte: 40 ad.-pamuk ynetık: 70 ad. 

pike örtü: 100 adet 

aç. eks. 
n 

n 

n 
,, 
" 

Tüylü deri: 2500 ad. paz. 
Kışlık elbise kasket dahil itfaiye amir ve katıalı :ı., 

efradı için: 448 tak. 
Bez: 1500 m. aç. eks. 
Battaniye: 200 ad. paz. 
Don diktirilmesi: 11000 ad.-gömlek: 1 IOOO ad -

nevresim: 6000 ad.-yastık yüzü: 13000 
ad.-yaıtık kılıfı: 7000 ad.-elbise, torba: 
4000 ad.-yatak kılıfı: 6000 ad. 

Kereste, tahta e saire 

Muhtelif eb'atta tahta 8,040 m -kortrplak: 
10 adet 

aç. ekı. 

beh. 1 58 
9t0 -
942 -
7()0 80 
886 -

5500 -
5556 -

1725 -
beh. 9 -

2SOO -

365 37 

Kontrplak ı 2,320 m (500 ad ) n 1848 -

Mobilya bUro ev eşya ı, Muşamba -Hah v.s. 

Ders 11rası: 300 ad.-ya:ı.ı tahtası: 50 ad. 
Soba Zonguldak tipi No 1: 100 ad.-No 3: 

150 ad.-Jılo 5: 150 ad. 

Na~yat Bo altma - Yükletme 

aç. ekı. 
kapalı :ı.. 

Bujday tahmil ve tahliye işi aç. ekı. 

3250 -
10550 -

Kölllür tahmil ve tahliye: 12000 t. (temd.) 2880 -
Posta nakliyatı (temd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Sömikok: 205 t (temd.) 
Motör yağı muhtelif cins: 41,6 t. 
Türk antraıiti: 300 t. 
Gıızovil: 360 t. (şart. 334 krş.) (temd.) 
Türk antraaiti 
Değrc yağı: 4-6 t. 
Maden yağı: 8-12 t. 
Saatçı yağı: 350 k.-mablut yağı: 900 k.

dinamo yatı: 700 k.-koıtans: 350 k.
aalipıol yatı: 650 k. (temd.) 

MUteferrlk 

Nakliye koşumu beygiri: 4 baş 
Galvanizli uç: 33333 k.-mubtelif 

çivi: 15 t. 
Tevhid semeri iskeleti: 2001) ad. 
Demir malıeme araba için 
Kapanca kumu: 250 ıo 3 

eb'atta 

kapalı z 

" 
" 
" aç. eks. 

n 

n 

aç. eks. 

paz. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

Antimon: 5 t. paz. 
Mesnet tuğlası: 250 ad.-kemer tuğloıı: 5000 n 

ad -normal mağnezit tuğlası: 1500 ad.· 
tamot barcı: 8 t.·sılıka harcı: 8 t. 

Alemlnyon boru: 360 m.-aleminyon levha: 20 m " 
Buli'ur: 40 t. paz. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Sadeyag: 144 t. 
Patates: 48 t. 
K· soğan: 12 t. 
Yulaf: 72 t. (t md ) 
Arpa, 1aman, ot v.ı. 
Limon ve yumurta 
Arap abunu: 3-5 t. 
Ekmek t ci nevi: 154 t. 
Çay: (temd.) 
z~ytinyağı: 3 t.-pilavlık pirinç: 7 t.-k. fa· 

ıulye: 9,5 t.-nobud: 9,5 t.·bulgur: 9,5 t. 
k. iizilm: 3 t.-k. mercimek: 3 t.-ı.oytio 
taneai: 3,G t. ıabun: 4250 k. 

kapalı z. 
aç. eks. 

n 
paz. 
aç. ekı. 

n 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

t. 24 50 
17030 -
t. 22 -

46800 -

k. o 50 
k. o 30 

12999 90 

8000 -
6597 70 

840 -
4500 -
8000 -

2100 -

13824 -
2640 -
600 -

3240 -
2751 50 
3765 -
k. o 25 

14630 -
398 -

9575 -

72 98 Gaziantep Belediyesi 11-10-39 14 -
ı 18 50 Yük&ek Mühendis Mektebi SAK. 20-I0-39 10 -
70 50 ist Belediyesi 17-iO 39 14 -
71 - " Üniversitesi SAK. 9-10-39 15 -
53 - n 9-I0-39 15 30 
66 45 Siyasal Bilgiler Okulu SAK. Ank. 20-10-39 15 -

825 - Tophane Lvı:. SAK. 6-10-39 H 30 
416 70 lst. Belediyesi 18-10-39 14 -

129 38 n 19-10-39 14 -
270 - M. M V. SAK. 9-I0-39 10 -
420 - n 9-10-59 10-

27 40 İnhisarlar U. Müd. 9-10 39 16 -

138 6(J D. O. Y. Haydarpaşa 20-10-39 10 30 

243 75 İst. Belediyesi !9-10-39 14 -
23-10-39 1 ı -791 25 Çanak. Mst Mvk. SAK. 

Toprak Mahsul. Ofisi Amasya Ajansı 16-10-39 14 -
216 - D. D. Y. 2 ci İşletme Ank. 9-10-39 16 -

376 69 
1277 25 
495 -

3510 -
56 75 

150 -
187 50 

295 -

1200 -
49~ 83 

63 -
337 50 

... 600 -

157 50 

1036 80 
198 -
45-

243 -
206 37 
207 38 
60 -

l 197 25 
29 85 

718 12 

Bitlis P. T. T. Müd. 16-10-.39 t5 -

Marmara Üssübahri K SAK. 19-IC-39 17 -
DDY. Ank. ve H.paşa Sevk Şefliği 21-11-39 15 -
İst. Vakıflıır Direk. 20-10·39 15 -
P. T. T. U. Müd. Ank. ist. 20 10-39 16 -
Adli Tıp işleri Gen. Direk. 19-I0-39 14 -
M. M V. SAK. 19-I0-39 11 

,. 19-I0-39 11 
n 19· 10-39 1 1 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 
,, " 

Tophane Lvz SAK. 
İı;t. Beled. 
ist. Belediyesi 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

n " 

• n • 
lst. Komut. SAK. 

Mersin Aık. SAK. 

n n 

" " Gaziantep Ask. SAK. 
fstanbul Bel~d. 

" n 
M.M.V. SAK. 
İst. C. Müddeiumumiliği 
Harta Gen. Direk. Aıık. 
Tophane Lvz. SAK. 

Cuma ve Çarşamba 
23-10-39 14 -

5-J0-39 13 30 
18-J0-39 14 -
19-I0-39 14 -
18-10-39 15 -
18-10-39 14 -

18-10-39 14 30 
5-10-39 10 -

18-10-39 11 -
13-10-39 15 -
13-I0-39 16 -

1 ay zarfında 
19-10-39 14 -
IB-10-30 14 -
19-10-39 11 -
19-10-39 14 -
12-10-39 10 -
19. 10-39 15 -

4 Birinciteşrin I~ 
e· 

yatla depodan veya Setınalma Komisyonunda tekarrO~·ııı 
eecek nakliye ücreti zammile müessesede teslim ve tes 

1 

işi on gün içinde tamamlanmak şarlile açık eksiltme~e ~;~ 
muşutur. İsteklilerin ihale günü olan 19 Birinciteşrıo (i· 
per1C'mbe giinü saat 14 de yilzde 15 teminat parası 1~6 ri 
ra 75 kuruş yanında bulunarak Salkımsöğütte adli tıp ışle rı 
genel direktörlüğündeki Satınalma Komisyonuna gelDlele 
ilan olunur. 

M. M. Vekaleti Sntınalma Komisyonundan: 

3000 : 4000 kilo vazelin, 4000-6000 kilo Değre, soOO: 
12000 kilo Maden yağı ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur· ~ıı 

Beher kilosuna : Vazelinin 60 kuruş, Değrenin 50 
ruş, Mliden yağının 30 kuruş fiyat tabının edilmiştir. dit· 

Eksiltmesi: 19.10.939 perşembe günü saat 11 de 'bİı 
Bu yağlar ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebileceği gı 
bir müteahhide de ihale edilebilir. 

İlk teminat : Vazelin için 150 lira, Değre için ı 50 ur;: 
Maden ynğı için 187,5 liradır. Şartnamesi Komisyonda g 
rülür. 

1 

* • * 250 : 350 kilo kemik (saatçi) yağı, 600: 900 ~~ 
mahlut, 4CO: 700 kilo dinamo, 350 : 550 kilo kostans, 45 
650 kilo gcılıpsol pğlari)'le 3000: 5000 kılo arap sabunu ,ye 

1. ıır rı, ayrı pazarlıkla sııtau almacdktır. Bunlar ayrı ayrı ta ıp 
ihale edıleceği gibi bir talibe de ıhale edilebilir. lr 

B her kılosunn : Kemik (eaatçi) yağmuı 200 kuruf, ın'. 
lııt yeığınarı 40 kuı uş, Dinamo y ğının 60 kuruş, konstaııı; } 

0 
ğrnıu 65 k.uruş, Galipsol yağının 55 kuıuş, arap sabunU1111 

25 kuruş fiyat tahmin edılmi~tır. 
Pazarlıkları 19.10.9J9 per~cmbe günü saat 11 dedir. 1 
ık 111 . . ~w l temınat : .\ a ı ut, Dmamo, Kostaııs: Galıpsol ys,, • 

için: 19 ar Jira, Kemik (saatçi) yağı için 37,S lira, arap sabll 
nu için: 60 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülür. 

• • • 
Motöı yağı alın.ıcaktıı. Bak: D.D.Y. ilanlarına. 

Müteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satıııalma Komisyonundan : 
4 

Komisyonumuzda mevcut şerait ve evsafı dahilinde .
11 

baş nakliye koşumu beygeri satın .ıılınacaktır. Taliplerill'e 
çarşamba ve cuma günleri hayvanlarile beraber saat ıa 
kadar Komisyonumuzda bulunmaları. . 

• • • Şernit ve evsafı dahilinde 33,333 kilo gaf \"aoiı~ 
saç ile 15000 kilo muhtelif ebatta çivi satın alınacağın~' o 
ihalesi açık eksiltme ile 23 biriuciteşrin 939 pazartesi gullıı 
snat 14 te yapılacaktır. Her ikisinin de birden mu1inJJlıxıe~· 
bedeli 12999 Jira 90 kuruştur. İlk teminatı 975 liradır. iste it 
lilerinin ilk teminat mnkbuz veya mekluplarile 2490 sa1~. 
kanunda yazılı vesikalarile beraber ihale günü ihale 58 , 

tinde Fmdıklıda İstanb'11 Komutanlığı Satınalma KoıJJi•1° 
nuoa gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundaP : 

iki bin adet tevbid semeri iskeleti alınacaktır. paı~~ 
lılda 5.10.39 peşembe günü saat 13,30 da Tophanede 60!~ 
lik Satınalma KoD)isyqnunda yapılacaktır. Tahmin bed 
8 bin lira, kati teminatı bin iki yüz liradır. 

o' Askeı i Fabrikalar U. Müdürlüğ Satınalma Komisyonuod9 

Tahmin edilen bedeli 4500 lira olan 5 ton antiaıoll ııS, . yO 
keri fabrikalar U. Müdürlüğü merkez Satınalma KoP116 ıe 
nunca J 8. 10.39 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla i~r·r· 
edilecekcir. Şartname parasız olarak komiı;yond:ın ver• 

1 

Muvakkat teminat 337 lira 50 kuruştur. 

• * • 250 adet bakır tesfiye ocağına ait 

5000 " " " " " 
1500 ,, normal mağnazit tuğlasr. 

"8 ton şamot barcı. 
8 n silika harcı, 

")8~·· 
mesnet tug 

~ la•I· kemer tug 

1 (1 
Tahmin edılen bedeli 8 bin lira olan cins ve miktar ıı fi 

yukarıda yazıla üç kalem tuğla ve iki kalem harç as1'eıı' 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez Satınah:İıa KomisyoJJılcJı 
ca 18.10.39 çarşamba günü saat 14 te pnzarlıkla ihal e ıl' 
lecektir. Şartname parasız olarak komisyodan verilir· rJ 
vakkat teminat 600 liradır. 

* • * 300 metre aleminyom boru· 40 mm. X 50 mDl• 
BO ,, ,, ,, 1 IO mm. X 120 mın· 
30 ,, ,, ,, 150 mm. X 160 maı· 

1 
ıı 

10 metre murabbaı aleminyom levha 5 mın· lı• 1 

ıo ,, ,, " ,, JOmaı, ".41 
• t10V' 

Tahmin edilen bedeli 2100 lira olan 5 kalem aleaııJJı~e1 
boru ve levha askeri fabrikalar umum MüdürlüğU Mer ,t 
Satanalmn Komisyonunca 18.10.939 çarşamba güoÜ s• 0, 

14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parası:ı 50 
!arak Komisyondan verilir. Muvakkat teminat 157 lira 
kuruıtur. 



49·· G 
~şr~İı~ı~l~939.:::.------------------------------------------------~~~--~~M-ü~nak~~a~J~e~te~~~i~~~------------------------------------------------------------~ 
~d•yat: 8520 k. kapalı z. 

' faıulya: 15 t.-makaroa: 11 t. bulgur: 18 
8349 60 626 25 Merzifon Tümeni SAK. 

Krrld nreli Aık. S K. 
7-I0-39 10 -
9-10 39 16 -

Pııat.•pirinç: 8 t.-yulaf: 50 t. 
\' •lık pirinç: 90 t. 

ulaf: ı ı ıo t 
kapaıı z. k. o 25 1687 50 " ,, 28-10·39 

28-10-39 
ıo 

Q l . 
S.~'lur: 91 t.-toz şeker: 22 t. 

,, k. o 05 25 4 84 " ,, 10 -

Pi • •Yağ: 60 t. 
Q•tırıç: 115 t. 
ulıur: 140 t. 

.!... MUzeyedeler 
lloth 

paz. 
kapalı z. 

C. 0 rlü kayık 
lb, eşya, makine, aksamı araba, tiraat ,, 

~•itli, pulluk kanaviçe filtre ileti, motör v.ı. 

aç. art. 

--=:; 9170 kental-kömür: 183 t kental ,, 

57000 -
25300 -
15400 -

4100 -
1897 -
1155 -

Çan lı:. Ms • Mvlc SAK. 
İzmir Lvz. SAK. 
Sarıkamış Ask. SAK. 

,, ,, 

Mersin Gilmr~k Müd. 
,, ,, 

Samsun Orman Çevirge Müd. 

6-I0-39 
19-IO 39 
20-10-39 
20-10-39 

15 30 
9-
9-

6-I0-39 10 -

16-10-3C) 
Fi 

~ahire, et ve Sebze: Yüksek Mühendis J\\ektebi Satın lma 

İstanbul Komutalığı Satınalma Komisyonundan: fi Komisyonundan : 
1 . . . . . . 1939 mali 6enesi zarfında mektep nsiyonu için alınacak olan 

1 . ıtanbul Komutanlığı bırlıklerı ıçın 40000 kılo bulgur (1000) adet yatek ve yorgan çarş ıfı açık eksiltmeye koııulmuıtur. 
~rlı~ ve evsafı dahilinde pazarlıkla satın alınacaktır. Pa- Beher çarşafın muha'llmen bedeli 158 kuruş olup ilk teminatı 118 
ı, rlıgı 5 birinciteşrin 939 perşembe günU saat 10 da yapı- lira 50 ~uruş~ur. . . " .. 
ctlctır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komu- Eksıltmesı 20.10.939 tarıhıne rasl:ıyan cuma gunu aaat 10 da 

ltıılık Sat l Komisyonuna mektep binası içinde toplanan satına.ima Komisyonunda yapılacak-
ına ma ş · · .. k · t ı · h .. k ·ıt · tır. artn mesını gorme ıs eycn erıo er gun ve e sı meye gıre· 

ceklerin belli gün ve saatte mektep bina ı içinde toplaıınn satınalma 
MÜ t e ah h it ı erin Takvimi Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (7G98) 1-4 1 ____ ..;.. __ -.;;,.... .... .-:: __________ ...., ________ ,,_, ____________ _ 

Perşembe 5.10.939 
..----~ ~~= 

~fltı . t1f a ay ve telefon malzemesi (lst. Telefon Müd.) No 1193 
• ~rıfez inıası (Gaziantep Vil.) No 1193 
~·. v eşyası (Adalar Malmüd) No 1193 
ltirıçten ve oksideli demir baş No. (ist. Gümrükleri Başmüd.) No 

119~ 

~tafez inş. (Manisa Valiliği) No 1194 " 
()dek ve kadın e\biseıi (Tapu ve Kadastro U. Müd.) No 1194 
~ urı ve mangal kömürü (lst. Gümrilkleri Başmüd.) No 1194 
€İ l'. T. bioaıı tamiri (Ank. P. T. T: Mü~.J No 119t 
Jla~litrilc ve telefon santralı tesisatı (lst. Üniversitesi SAK.) No 1194 
l>ı it •atış mahalli inş. (Samsun Beled.) No 1195 
.. ~ar ioı. (Samsun Beled.) No 1195 
1( ç.•bat belediye binası inş. (Akçaabat Beled.) No 1195 
~tu e.rzak, yaf sebze:, sabun, ıoda,zeyt!nyağı, k. kayıı ve üzüm 

Q tnıın ve motorin (lıt. Beled.) No ll9J 1 

'l\~~day kırma ve sabun (!;amsun Tümeni) No 1196 
•ı:aı, battaniye, y"tak ve yastık kılıfı ve nevresim (Tophane Lvz.) 

s_ No 1196 
V ~a kurulması maa malzeme (İst. Gümrükleri Beş_ınüd.) No 1196 
'fi,_ 

1 
bf hinaaı tamiri (Seyhan Vakıflar Müd.) No 1196 

p 
11 lelıf tez2ah (Denız Lvz.) No 1196 

• 'tı \Tophane Lvz.) No 1196 
't l<ıııiataç kütüğü (Kırklareli Vakıflar Müd.) No 1198 
~lıtelif ıebze (Ere!JkÖy Kız Lisesi) No 1186 
C. lbber kavalyesi (inhisarlar U. Müd.) No ll86 
"tralıpafa hast. yap. İnf. (İstanbul Üııiversitesi SAK.) No 1186 
'ol · · it 10f. (lst. Beled.) No 1186 
tl~~0ı:aıpoıe kömürü (İnhiıarlar U. Müd.) No 1186 
Ptt •~e, tulum, fotio, v. s. (Yüksek Deniz Ticaret Mektebi) No 1186 
"O~ılya (Diyarbakır Nafıa Müd.) No 1185 
~ ... 
~ r ınf. (Seyhan Vil.) ~o 1185 
~a, •aman ve kuru ~t (lımir Gümrilk Muhaf. Taburu) No 1197 
S Yak etiketi klişesi (inhisarlar U. Müd.) No 1179 
lrılral nıaaa teiefonu, sahra telefonu, kalın kablo tel (Ank. Vali

Sedliti) No 1198 
\' {c (Tophane Lvz.) No 1198 
S 

11 
af ve k, ot (Çorum Vilayeti) No 1198 

Por ••hasında tribün ve teferruatı inş, (Isparta Bederı Terbiyesi 
\' 8ölge Başkanlığı) No 1192 
Li 111iın 11öndilrme motopomp aletleri tÇanak. Mst. Mvk.) No 1192 
~~Yit küınürü lİsparta Ask. SAK.) No 1192 
li~ '!t emilsyoou (Konya Vilayeti) No 1191 
~llaıet konağı binası inş. (f zmir Defterdarlığı) No 1191 
b latan Gazi okulu tamiri (Konya Kültür Direk.) No 1191 
o~'' in,a11 (Yozgat Vilayeti) No 1189 
it ~I binası inş. (Yozgat Vil ) No 1189 o: köaıürü (Kayıeri Aık. SAK.) No 1188 
bif:n. ~Sıvu Tümeni) No 1188 
S nıluretan (Ask. Fabrikalar) No 1187 
fl~~ılc cihazı (O. !?· Y.) No 1187 
ltıtt.tur (Marmara Uuübahri Komut.) No 1186 
(),~' tanıiri (Deniz Lvz SAK) No 1185. 
\' 

1 
lldar belediye tahıll tubeai tamiri (lıt. Beled.) No 1185 

Ptt 
11 

af (Edremit Tümeni) No 1184 • 
(Bayındır Belcd.) •tbaba arabuı ile ıu 11alı ve yedek parçaları 

s_ No 1182 
ae:d~lya ve ayna (Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu) No 1177 
tı tın (Balıkesir Kor) No 1175 
Ci t11hıınbau (Antalya Beled.) No 1175 
a_"•ta ve ıomun (O D.Y.) No 1157 
t.!hr telgraf makinesi (O.O. Y.) No 1156 

..... t '1 J,,1 (M.M.V.) No 1154 
.. ,' liltllc aaıpula (Amasya Beled.) No 1199 
't,' 

1
• kaldırım ve duvar inf. (Samıun Beled.) No 1199 

t •it elbiselik bez, yatak luhflıtı bez. ve mahruti çadır bezi (M. 
'9,ltit.t. V.) No 1199 

11• ve ıilindir yağı (Amaıya Beled.) No 1199 

_........ D 1 Ş DEPOSU ........ 

M. İ B R A H i M B ER K M E N 

Tiirkiyenin en zengin çeşitlisi 

en a s r i D i f De p o s udu r. 

Daimi bir sergiye maliktir. __ _ 

"- lıtanbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 
............... _________________________________ ~ 

Cağaloğlu Erkek Ortaokulu Satınalma 
Komisyonundan : 

IO.X.939 sah günu saat 14 de İstanbul Beycğlu İstiklal cad
desinde 349 numaralı binada liseler muhasebeHliğ .nde toplhnan O
kul Komiıyonunda ıOOI lira 38 kuruşluk keşıf bedeli tami ratı açık 
eksiltmeye konmuştur. Bu işe o.it şartname ve nafıa şeraiti okulda 
görülür. İlk teminat 76 lira olup eksiltmeye iştirak edeceklerin en 
az IOOO liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair eksiltme güniln
den 8 gQn evvel lstanbul Vilayetinden a rnmış ehliyet ve 1939 yılı 
Tlcud Odası vcsikalarile belli gün ve saatte teminat makbuzile 
Komisyona gelmeleri. (7705) 3 - 4 

----,.,,, 
Nazimiye ikinci Seyyar J. Taburu Satınalma 

Komişyonu Başkanlığından : 
Tahmin Muv kkat 

Miktarı bedeli teminat 
Erzak cinsi Kilo Lira Li. Kr. Eksiltme usulü ihale gün ve analı 

Un 120000 16500 1237 50 Kapalı zarf perşem\>e 12.10.939 13 
Sığır eti 30000 5400 400 50 ,,- ,, ,, ,, 14 
Arpa 300000 16860 1264 50 ,, ,, ,, ,, 15 
Kuru ot 200000 9240 69 ~ 00 ,, ,, ,, ,, 16 

l - Tunceli Vilayeli Nazimi}'e kazasında 2. seyyar jandarma 
taburunun bir ıenelık ihtiyacı için kapalı zarf Uiulıle sal ın alınacak 
dört kalem iaşe ve yem ıreddelerinin cins ve miktarları ile diğer 
malümat yuka•ıya y zılmışhr. 

2 - Tahmin bedellerile yüzde yedı buçuk teminat miktarları 
hizalarında gösterilcriştir. 

3 -- Erzaka ait şarlnamelcr tabur Sah alma Komisyonunda 
her zaman görülebilir. 

4 - Kapal ı zarf usulile eksiltmesi yapılacak dört kalem erza 
kın ihale güoü ve saati hizalarında göaterilrr iştir. 

5 - İsteklılerio her kalem için tayin olunan gün \'e saatlerde 
Nazimiyedcki Sa.tınalma Komisyonunda hazır bulunmaları lizımdır. 

6 - Eksiltmeye g irmek için kaounda yazılı şartlan haiz olmak 
Belediye veya Ticaret Odaln ından musaddak müteahhitlik vesi
kaıını ibraz etırek mecburidir. 

1 - Muvakkat teminat makbuzlarile teklif mektuplarının ihale 
nmaoından bir saat evvel makbuz muluıbıliode Komisyona veril· 
mesi lazımdı-. (4823) (7664) 3-4 

-~- . . . ' 

• 
iyi Havalandirma 
Lokanla, ulon, otel, aincma. büro, tamira
lhanı:lı:r, ve 1&1rede ancak hava tecdidi ve 
talılıyui, hava ılı: teshin, hava ıle ıo~ tına, 
hava kmiılcıımeıı, kıın.tma ve ııtmleııdırmo 
eihazlanle merbut JAJAG tecdıdı han ve 
ılıl m r lınla r ıylc kahildır Her bır ·~ hımııİ 
bir •urı:ti hal iıter. Tavailat ve tenvirat mı:e• 

~oncndır 

J •. A. John A. f• Erfurt 
Milmessil ı İstanbul, Karnkahvecl 
Han 20/22 Dejö GlyarmatJ Telı 21117 

1--. ............... ,.,,. ........................ __. ................. .. 

f OGA 
. ' 

Değirmen Taşı imalathanesi 
. ..... ..._ __ ~···· .. ~ ..................... ____ .......... ~.~ ...... ~ ............ ~_....---

Her nevi Un, Taban,.Fmdık, Kahve, Tuz, Nişasta, 
Alçı ve Sübiye taşları 

sa senelik tecrübe ve ihtisas sahibi 

BEVı..tER USTA BAKlıACI 
tarafından gayet ehven ve itinalı olarak imal edilir ----------·-· -·-· --·..--------------~~ _..,. _ _....._ -

Adrea : Sirkeci, Ebilsüüd Caddesi No. 60 1 

Muhammen bedeli 17030 lira olan 416{)0 kg. muhtelif cins 
motör yağı 21.11.939 salı günü saat 15 de kapala zarf us ulü ile An
karad İdare binasında satın alınacaktır . 

Hu işe girmek isteyenlerin (1277.25) linlık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ett ğ'i veılkaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 14 
de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler pardsız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tes .. llüaı ve Sevk şefli~foden dağıtılacaktır 

(7953) 1-4 

Cinsi Miktarı Muh. bedeli % 7,5 teminat Eksiltmenin 
Lira Krt· Lira Krt· Şekli Saati 

--- ----·· ----------· 
Muhtelif eb'atta 8,0~0 m 365 37 27 50 açık eks. 16 
tahta ve kontrplak 10 adet 

1 - Eb'at l ısteıi mucibince miktarı yukarda yazılı muhtelif cins 
tahta ve kontrplak açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, ekıiltme ıaati hi
zasında yazılıdır. 

111 - Şartname 9.X.939 pazartesi güntı saat 16 da Kabatafta Le• 
vazım ve Mübayaat Şube.indeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her 2ün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - isteklilerin eks itme için tayin edilen gün ve uatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte ınezkür Komisyona gelmeleri ilin olu-
nur. (8013) 1-4 

••• 
einsi Miktarı Mub. be. % 7,5 te. Ekıiltmenin 

lira krş. lira ln1. şekli ıaatı 
--------------- ---- ---- ----··-
Arap sabunu 
Benzin 

aooo kgr. 
40000 • 
16000 ,, 

420 -
8000 -
2360 -

aç. ekı. 14 
kap. z, 15 

aç. eks. 16 Gaz yağı 
Muhtelif elektrik 91 kalem 1967 40 

31 50 
600-
177 -
147 55 " 16,30 

malzemesi 
1 - Şartnameleri ve müfredat listeleri mudbince yukarda 

cics ve miktarları yazılı 4 kalem malzeme hizalarında gösttrilen 
usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammtn bedelleri muvakkat teminatları ekıiltme sa
atleri hizalarında yazılıdır 

lll - Eksiltme il X.939 çarşamba günü Kabataşda Levazım 
ve Mubayaat Subeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paraaı:ı alına
bilir. 

V - Benzin müoakasnsına girecekler mühürlü teklif mektup
lannı kanuni vesaikle 0 

0 7.5 güvenıne paruı makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflannı ekıiltme aaatio
den btr ııaat evvel mezkur Komisyon Başkanlıtına makbuz muka
bilinde vermeleri diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 teminat para
larile yukarıda adı geçen Komiıyona ielmeleri ilin olunur. 
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% 7,5 
Cinıi Miktarı Muh. be. lemlaah Elıailtmenln 

lira lira kr. ••idi .aatı 

Kırmızı nv kovanı 
70 mm 

400 kutu ıif 1008 

65 m m ,, 11 600 ,, 11 

Mor ,, 11 300 ,, ,, 
1512 
6300 

75 60 açık 14 

113 40 " 15 
472 50 kapalı zarf 16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda miktarlara yazılı muh
telıf cinı av kovanı hizalarında ıöaterilen uıullerle satın alınacaktır • 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltme 
şekil ve saatleri hiularında yazılıdır. 

lll - Ektiltme 13.X.939 euma günü Kabataıta Levaıım ve 
Mubayt at Şubeaindeki Alım Komiıyonuada yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gilo sözü geçen Şubeden pua1ız alına
bileceti gibi numune de görülebilir. 

V - Kapah zarf müaakasaaıaa iştirak edecekler mübürlil 
teklif mektuplarıoı kanudi veaaikle % 7,5 iÜHnme parası makbu
zu veya banko teaıinat mektubunu ihtiva edecek zarflarını ihale 
saatioden bir sut evvel mezkur Komiıyon Başkanlığına makbuz 
mukabılinde vermeleri diğer ekıiltmelere ıirccekler % 7,5 teminat 
paralar ile birlikte yukarıda adı i'eçen Komiıyona ielmeleri illa 
olunur. (7627) 3-4 

••• 
- Şartname ve mevcut krokisi mucibince 1 takım !kanyak 

etiketi lllişeıi açık ekıiltme usulile yaptırılacaktır • 
il - Muhammen bedeli (3000) lira muvakkat teminatı (225) li

radır. 

ili - Eksiltme 5 X.939 pazarteai gilnl .aat 15,30 da Kabataş
da Levazım ve Mubayaat Şnbeıindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden pauııa alı-
nabileceği gibi kroki de tetkik edilebilir. 

V - isteklilerin ekıiltme için tayin ed,len gün ve saatte % 
7,5 güvenme parasile birlikte mezkQr Komisyona gelmeleri. 
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ŞEHiR TiYATROSU 
DRAM KISMINDA 4 10 39 saat 20,30 

Romeo-JUlyet 

KOMEDi KISMINDA 4 lO 939 ıaat 20,30 
lKI KERRE lKI 



QUATRIEME ANNEE No. 1200 

ABONNEME..~TS 
Vılle et Province 
3 MOIS Ptrs 450 

6 " 850 
12 " 15{>0 

Etranger: 12 moiı Ptrs 2700 

MERCREDI 

Quotidien des Adjudication 

4 Octobre 1939 _.. 

ADl\IINISTRATION 

Yo~hourtchou Han 

1 er Etage, N. 3-4 

Gnl ıto, Perchembe Dazar 

1 

Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 
Hoite Postale N. 1261 

Telephone : 49442 a i · Administration 

R6p. pootı s route Anamur·Gilindere Publique 
Const. place pr. matı~ge ıi Ayazağa Pli cach 
Dreuement carte etat actuel ville Çorlu (aj) Publique 
Conıt. chauuee s route Araç-lfıdir Pli cach 

(cah eh 814 f>) 
Const. poıte d'amplificnteur de t6lephone Publique 

a Ad pn:ar (aj) 
Enduit artificiel auz murı et autreı endröitı1 

du jaıdin de Taxim 
Conıt. annex.: au garage dispeoıaire malad. 

veneri nnes a Üsküdar 
Rep. bat. K ymakamat Üsküdar Publique 
Const. mur alentour cim eti ere Merkezefeodi n 

2550 50 
30283 90 
5!100 -

277269 15 

8790 88 

3066 81 

948 99 

664 70 
910 19 

ents S 

ln•trument de baeole mUaboliame: 1 p. (aj) Publique 600 -
Mnterlel en verre ete. pr. lnboratoire laj) n 1466 -
Coton hydropbile: 600 k. ,, 60J -
Glycerinc: 15 t. Pli cacb le k. l 20 
V ameline: 3-4 t, (aj) n O 60 

Cbnstructlon-Cartogr phle 

2271 29 
375 -

14840 77 

230 Ol 

77 18 

49 86 
68 27 

Dir. Trav. Pub. lçel 
C. A. Comm. Mıl. Ist. Fıodıklı 
Municip. Çorlu 
Vil. Kastamo..ıu el Dir. Trav. Pub 

Aok. et Ist. 
Dir. P.T.T. Kocaeli 

Com. Perm. Muo. lıt. 

n n 

" " ,, ,, 
lrea-Fournltur pou!.. Hopltoux 

45 Com. Ach. Universite lst 
1\0 - " n 

45 - Com. Perm. Municip. lst. 
900 - Com. Ach. Min. Def. N t. Ank. 
150 - n ,, ,, 

Daos J ınoiı 
21-10-39 10 -
30· 10-39 15 -
17-10-39 15 -

18-10·39 10 -

19-10-39 14 -

19-I0-39 14 -

19-10-39 14 -
19-10-39 14 -

9-10 39 14 -
9-10-39 14 30 

19-I0-39 14-
19-10-39 il 
19 10-39 il -

El ctrlclt6·0az·Chnuffape Centrel (lnatallatlon et Matttrlel) 

Ampoules de div. wett 1126 50 

Hablllement - Chaua•uras - Tl••u - Culr 

Confectioa de eostumes: 64 complets 
Dıapı de lit et de couverture: 1000 p. 
Euuie·mnin: 1770 p. (aj) 
Panloufleı: 584 paircı n 

Matelas en coton: 40 p.-caussin11 en coton: 
70 p.·couverturea en plquets: 100 p. 

Publique 

n 
n 

n 

n 

la p. 1 58 
912 -
700 80 
886 -

Peau iı poıls: 2500 p. Gre a gre 5500 -
Habits d'hiver y compris eaıquettu pr. sa· PH cach 5556 -

peura·pomplers: 448 complets 
Toile: 1500 m. Publique 1725 -
·lmpermenblcs pr. ouvriers Sc volrie n 9ıo -
Couverturc en laine: 200 p. Gr~ a gre la p. 9 
Confectioo ca\eçonı: 11000 p -cbemises: l IOOO 2800 -

p.·nevreaim: 6000 p.-taies d 'oreillu: 13000 
;>.-hou11e pr. oreillcr: 7000 p.-aacı pr. 
h bits: 4000 p.·houue pr. lit: 6000 p. 

Ameubl m nt pour Habltatlon t Bureaux - T !!pi& 

Bancı de classe: 300 p.·tableau noir: 50 p. Publique 
Poele type Zouıuldak No 1: 100 p.-No 3: 150 Pli cach 

p.-No 5: 150 p. 

Bol• de ConatructlonPlenche 

Planches de diff. dim.: 8,040 m3·contre· 
plaque: IO p. 

Contre·plaque: 12,320 m3 (500 p.) 

Cbargem. et decharg m. cbarbon: 12000 t. (aj) 

Publique 

,, 

,, ,, n ble Publique 

Carbur nt- Hulle 

Huile pr. moteur de diff.: qualite: 41,6 t. Pli eacb 

3250 -
10550 -

365 37 

1848 -

28SO -

17030 -

Semi·coke: 205 t. (aj) 
Anthracite turc: 300 t. 
Gazoil: 360 t. (c. cb 234 PJ (aj) 
Antbracite turo 

" 
" 
" 

la t. 24 50 
n 22 -
46800 -

HuHe de degr6: 4-6 t. 
n minerale: 8-12 t. 

HuUe pr. horloger: 850 k.-id. melaoge: 900 
k.-id. dynamo: 700 k.·id. conıtance: 350 
k.-id. galipsal: 650 k. (aj) 

Dl ver 

Chev ux de mooture: 4 teteı 

Publique 

" 
n 

Tôlcı galvaniı6es: 33333 k.-clous: 15 t. Publique 
Squelettcs de ıell s: 2000 p. Gre a gre 
Materiel en fer pr. voilureı Pli cach 
Sable de Kapanca: 250 m3 Publique 
Antimoine: 5 t. Gr6 iı grc 
Brlquea pr. ıoutien: 250 p.-id. pr. arc: 5000 n 

p.-id. magn~ıite normale: 1500 p.·mor· 
tier: 18 t. 

Tuyaux en aluminium: 360 m.•plaque en 
aluminlum: 20 m. 

Provlalon• 

Beurre: 144 t. 
Avoioe: 72 t. (aj) 
Oignons: 12 t.-pomme de terre: 48 t. 
Macaronil: 42 t. 
Foin: 100 t. 
Riz: 38 t. 
.Diveraeı proviıions ( j) 
Lentilles rouge1: 52 t. 
Beurre: a5740 k. 
fol•: 120 t.·paille: 442 t. 

" 

Publique 
Gre il ıre 

n 
Pli cach 
Gre i gr~ 

Publique 

Plı oach 

" 
" 

le k. O 50 

" o 30 

12999 90 
8000 -
6597 70 
840 -

4500 -
8000 -

2100 -

32,0 -

10500-

10260 -

5720 -
31354 80 

92 -

72 98 
ı 18 50 
71 -
53-
66 45 

825 -
416 70 

129 38 
70 50 

270 -
420 -

tc. 

243 75 
791 25 

Municip. Gaziaı;ıtep 

Municip. Gaziantep 
Com. Ach. Ecole lng. Gilmüşauyu 

,, Univ raite lst. 

n n 

l 1-I0-39 

11-10-39 
20-10-39 
9-10-39 
9-10-39 

14 -

n Ecole Scicnces Politiqueı 20-t0-39 

14 -
ıo -
15 -
15 30 
15 -

Ank. 
Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Perm. Munidp. lst. 

n ,, 
" n 

C. A. Mm. Def. Nat. Ank. 

,, " 

Com. Pum. Municip. Iıt 
C. A Pince Forte Çanakkale 

6-I0-39 13 30 
18-10..39 14 _-

19-10-39 14 -
19-10-39 t4 -
9-I0-39 10 -
9-I0-39 10 

19-10-39 u -
23-10-39 11 -

27 40 Com. Ach. Econ. Moııop. Knbatache 9-IO 39 16 -

138 60 ı.re Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 20-10-39 IO 30 

216 - 2~m Expl. Ch. fer Etat Ank. 9-W39 16 -
16-I0-39 14 -

1277 25 

376 69 
495 -

35l0 -
156 75 
150 -
187 50 

975 -
1200 -
494 83 
63 -

337 50 
600 -

157 50 

243 -

787 -

769 50 

429 -

Office Cereales Agence Amasya 

Adm. Gen. Ch. fer Etat Aok. 21-11-39 15 -· 
Bur. Exped. H. paşa 

C. A. Comm. Base Nav. Marmara 19-10-39 16 -
Dir. Vakoufs lat. 20-10-39 15 -
DJr. Gen. P.T.T. Ank. et Iııt. 20-10-39 16 -

n n Aff. Medlco·legales 19·10-39 14 -
Com. Ach. Miulıt. Dif. Nat. Ank. 19·10-39 lJ -

n n 19.ıo.39 il -

" " 
19-I0-39 11 -

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı Vendr.·Mercredi 
n ,, 23-10-39 14 -

Com. Aoh. lot. Tophane 5· I0-39 13 30 
Com. Perm. Mun. Iııt. 18-10-39 14 -

,, n 19-10-39 14 -
Com. Ach. Dir. G6o. Fab. Mil. Ank. 18·10·39 15 -

,, n 18·10 39 14 -

n n ıs.10.39 14 ao_ 

Com, Ach. Mil. M rsin • 18-I0-39 il -
,, n Gaziantep Danı 1 mola 

" 
,, Mersin 1~10-39 il -

Com. Ach. Div. Maniaa 20-10·39 10 -

" " Vize 10-i0-39 15 -
n Mil. Bayramiç 9-10-39 15 -

Dlr. Ecole Agents de Police 13-I0-39 
Com. Ach. Int. Ank. 12·10-39 15-

n Div. Adana 13-10-39 IO -

" n Niğde 18·10·39 16 .... 

F ıcı LS 
De l' Administration Generale des Chemins 

de Fer et des Ports de l'f tat Turc 
200 tonnea de m etal antifriction poqr locomotive d'unc valellf 

eslimative de 309 614,79 Ltqs. et 50 tonnes d'6tain en lingot d'uııe 
valtur estimative de 72 153, 10 Ltqs. suont achctes separement par 
voie d'adjudication s >us pli cachete le Vendredi 17 Novembre 19]9 
a 15 lı. 30 au local de l 'Admluistration Generale iı Ankara. 

Ceux qui desire nt y prendre part doivent remettre a la Pr•si· 
dence de la Commission le jour de l'adjı..dication jusqu'a 14 b. 30 
leura offres, une garantie provisoire do 16. l3j, 79 Ltqs. pour le 1116· 
tal ı:ı.ntifriction et 4.857,66 Ltq•. pour l'etain ainsi que les certıficaU 
exiges par la loi 

Les cahie rs des charges s->nt en vente au prix de 361 Ptrs 
aux Caisses d' Ankara et de Haydarpaşa 
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M e nı e n t o d e s F o u r n i s s e u r s 

Jeudl 5.10.939 

Etain pur et materiel de telCpb (Dir. Tel6ph. Iat.) No 119.J 
Coost. dıılots (Vil. Goziantep) No 1193 
Numero• en laiton et oxydes (Oir. Pr. Douan. lıt.) No 1194 
Const. dalots (Vil. Manisa) No 1194 
Hnbits pr. hom'!les et d•meı (Dir. Gen. Cadastres) No 1194 
Boiı et charbon de boia (Dir. Pr. Douan. Jst.) No 1194 
Rep bit. PTT (Oir. PTT Ank.) No 1194 
lnstall. centrale electr. et teleph (Univeraite Iat.) No ll94 
Conıt. halle p r. poisıons (Mun. Samsun) No 1195 

n mur ,, n No 1195 
,, bat. mun. Akçaabat (Mun. Akçaabat) No 1195 

Provisioos, legumes, rıavon, ıoude, huiJe d'olivesı, abricota ıecı el 
raiıinı sees, benzine et motoripe (Mun. lat ) No 1195 

Bl6 broye et savon (Dav. Samsun) No 1196 
Tapiı, couverlure en laine, lıousse pr. fit et oreiller et uevr 9iaı 

(lnt. Topbnne) No ll96 
Montage poMe (Dir. Pr. Douan. lst.) No 1196 
Rep bat. Vakoufs (D;r. Vakoufı Seyhan) No 1196 
Diveraes machine·outils (lnt. Marit.) No 1196 
Pre11e (lnt. Tophane) No 1193 
Orge, paille et foin (Bat. Surv. Douan. lzmir) No 1197 
Cliche d'etiqueltts pr. kanyak (Dir. Gen. Mon.) No 1197 
Telephone& de centrole, de table et de campagne, fil cible gro• 

(Vil. Ank.) No 1198 
Brancardı (lnt. Tophane) No m~S 
Avoine et foin (Vll Çorum) No 1198 
Con t. tribunes a la place aport (Presid. Club Sport lspart ) No 119ı 
Motopompes pr. extinctlon inceodie (Place Forte Çanak.) No 1192 
Cbarbon ligoite (C. A Mil. Isparta) No 1192 
Emulıion d 'aapbalte (Vil. Konya) No 1191 
Conıt. konak gouvernem. (Defter. lzmir} No 1191 
Rep. 6cole Gazi a Karaman (Oir. Culture Konya) No 1191 
Conıt. mur (Vil. Yozgat) No 1189 

,, bit. ecolc (Vil. Yoııat) No 1189 
Coke (C. A. Mil. Kayıcri) No 1188 
Boia (Div. Sivaı) No 1188 

Difeoiluretane (Fob. Mil.) No ll87 
Appareil de durete (Ch. Fer Etat) No 1187 
Ble concasıe {Command. Base Navale Marmara) No 1186 
Divcueı l~gumcı {lycee j. Filles Erenköy) No 1186 
Cavalier de cerceau (Dir. G~n. Moo.) No 1186 
Con1tr. iı l'bôp. Cerrahpaşa (Univ~rsite bt.) No 1186 

,, route (Municlp. lsl) No 1186 
Charbon recompoı~ (Dir. Gen. Mon.) No 1186 
Habita, bottineı ett'. (Ecole Sup. Com. Marit.) No 1186 
Meubles (Dir. Tr. Pub. Diyarbakir) No 1185 
Constr. mur (Vıl. Seyhan) No 1185 
R~par. caserne (lnt. Marit.) No 1185 

" biliHe Bur. Fiıc Üıküdar (Munlcip. bt.) 1185 • 
Avoine (Div. Edremit) No 1184 
Voiture pr. abattoir, compteur d'eau et acce11. (Municlp. Bayıodıf) 

No 1182 

Chaiaes et miroir (Ecole mellers J. Filles Beyoğlu) No 1117 
Benzine (Corpı Armee Balıkesir) No 1175 
Pompe a main (Muuicip. Antalya) No 1175 
Ecrous et boulona (Ch. Fer Etal) No 1157 
Appareil l~legrapbique nıbulant (Cb. Fer Etat) No 1156 
Emalllite (Min. Def. Nat.) No 1154 
Ampouleı electr. (Muoicip. Amasya) No 1199 
Coantr. pave en parquetı et mur (Municlp. Samsun) No 1199 
Toile pr. habitı d'ete, toile pr bousae de Ut et toll pr. tente c6' 

nique (Min. OH. Nat.) No 1199 
Huilo pr. maohine et cylindre (Municip. Amaaya) No 1199 

imtiyaz nblbi ve yazı lperJ DirektBrü : (amali Girit 

Baaıldıtı yer : Merkez Baıımevl, Gal ta 

lı 
d 
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