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Umum Tü ~carların ve üteahhitlerln mesleki Organıdır 

~) MüNA AL 
1 -----------------------~t-Tamirat-Nafıa işi eri, Malzeme-Harita 

lıtanbul Üoiveraitesi A. E. P. Komisyonundan : 

\''Pllıc:ak itlu Keşif Teminatı ihale günü tekli 

'İti . 
lira lira ve ıaati 

ııcı ŞirOrji kliniti 
'1 '.••11aar6 

''rıcj ş· . 
~U . ırGrJI ve ıöz 

Qı~ı . 
.., dtlre .e~ı trauformaUSr 

13915 I044 

14599,07 1095 

••d . 11 ın,aah. 
•lı 1ı.1· · 398 3 s5• ıa ınltı tranıforma· 11 , I "' 

... r d . ••et_ . •ıreıi inşaatı 
• •ı lc t lniği elektrik 
' telefon aantrala 

6125,50 410 

25.9.939 kapalı zarf 
paznrteıi 14 
25.9.939 kap1ıh zarf 
paıarteai 14,5 

25.9.93f) kapab zarf 
pazartesi 15 
25.9.939 açık 
pazarteıi 15,5 

htıl 'Yukarıda yazılı işler Üniversite Rektörlüğünde hizalarında 
'ı telci)de elrıiltmeye konulmuttur. 

~•d .•ttkliler kapalı .urfla yapılan işlerin doıyelarını muhammen 
~.i:lııı .,yüz binde beşi", niıbetindeki bedelinl Üoiveraite Muhue
~lfı t Y•lırınak ıuretile Rektörlükten alabi!irler. Telefon iantraıı 

btr ıüo Rektörlükte aörillür. 

M. M. Vekaleti Sahnalma Komlıyonuod•n : 

~,, ~'tif bedeli 567 lira 60 kuru~ ol~n S_arıkışla civarındaki hay· 
p •ıtabaneıiode yapılaca le tam ırat ışluı pazarlıkla yaphnlacakhr. 
l(•~rlıtı 25.9.939 pazarteıi günü aaat 11 dedir. 

•a111 •tt teminat 85 lira 14 kuruş olup şartnameal komiıyonda 
Gr. 

Başkanlığına tevdi edilmesi ıarttır. Postada gecikecek 
mektuplardan komisyon mesuliyet kabul etmez. Gazete 
ilan bedeli mukavele ve saire masraflar müteahhide aittir. 
fiil -· ... 
Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

Adet Nev"i 
---- -- ----

250 Masa telefonu : 
50 Duvar 

" 100 Seyyar 
" ---

400 
Ne,'i ve miktarlıuı 

4.9.939 tarihinde yapılan 
zarhkia alınacaktır. 

Muhammen Muvakkat 
Bedeli teminat Pazarlık 
-----
Lira Lira saati 

12.000 900 15 

yukarıda yazılı telefon makineleri 
ekı:;iltmede ihale ediJmediğinden pa· 

Pazarlık 3 Teşrinievvel 1939 salı giinü yukarıda gösteri
len saatte Ankarnda P. T. T. Umumi Müdürlük binasındaki Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktar. 

Talihlerin şartları öğrrnmek üzere her gün ve pazarlığa 
i~tirak etm~k için 3 Teşrinievvel 1939 tarihinde mezkur 
saatte o Komisyona müracaatları. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan : 

1939 mali yılı içinde mektep binası dahilinde yaptırıla· 
cak olan elektrik tesisatı şartnamesi ve resimleri mucibince 

~•ltert Fabrikılar U. Müdürlütü Sahnalma Komiıyonundan: açık eksiltm~ye konulmuştur. Bu tesisatın keşif bedeli 615 
Kırıkkalede yaptırılacak inşaat lira olup il teminatı 49,50 liradır. Eksillmesi 27.9.3U tarihi-

~ ltttlf bedeli 4260 lira olan yuhrıda ynıh iıışant ukeıi fnbri· ne rastlıyan çarşamba günü saat 15 de Gümüşsuyunda yük
' r '-taıunı müdürlüğü merkez Satınalma Komisyonunca 23.9.9J9 sek mühendis mektebi binası içinde toplanan satınalma ko
~:t~•i ıOrıü saat 11 de eçık eluiltme ile ihale edilecektir. Ş~rt- misyonunda yapılacaktır. 
a19 l kuruı mukabilinde Komiıyondan nrilir. Munlskat temınat T 1. l . t . . .. k . . h - k 'lt 

ir, 50 a ıp erın şar namesını gorme ıçın er gun ve e sı -
kuruştur. · k · · b 11' ·· tt t 1 k · 

İstanbul Defterdaılığmdan ; 

9.10 Mercanda yeniden yapılacak maliye §ubesi binası in~aatı 
~cırı,;r33 tarihine kadar bir ay müddetle pazarl1kla eksilımcye 

ll:ıu§tur. 

l\eoif bedeli 58750 Ura 26 kuruştur. 
~I ~hıkavele, eksillwr, bayındırlık ieleıi (tt ne) hu~u~ı ve fen
~~tlnaoıeleri proje, ke~if hülasasile diğer evrak 293 kuruş 

ll:ıukabilinde verilir. 
lıraı ~Uvak knt t~minat 4188 liradır. lstek1i1erin en az 40 bin 
dul; bu i~e lıemer i§ yaptı~nıa dair idau !erinden almış ol
' Btı \esilaya istinaden eksiltme gününden eekiz giin evvel 
C'ld,lıhuı VilAyetinden aldıklaıı ehliyet ve 939 yılıne ait Ticaret 
~,~• Vesikaları yanlarmda olarak Lu müddet zarfında haftanın 
tıtıı:~esj .. ve pe:embe güoleri saat 14 de Dtftrrdarlık MilJi 

Mudürlüğündeki Komisyona müracaatları. 

Edirne Nafıa Müdilrlüğünden : 

~kıiltıneye konulan iş; 
t"-ti 'l•n Malkara yolunun o+ooo-s+547 inci. kilomet
~i •rasınde yeniden yapıla~ak esaslı şose ınşaa.tı?ın 
llıll.Qd· Uınumi muvazeneden verılmek ve 26.9.939 tarıhme 
q, tltflıf •alı günü saat on beşte Edirne Nafıa Müdürlüğün
~ıl.._ ~tıekkil eksiltme komisyonu tarafıodan ihalesi ya-
11,u,' lizere 6.9.939 tarihinden itibaren yirmi gün müd-

t,.l' k•palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
b ttif bedeli 27430 lira 41 kuruştur. 

f'llilt il İşe ait proje bayındıtlık işleri genel şartnamesi ve 
~- ~:•rtn•me mukavele projesi keşif evrakı Edirne Na· 
"\bili dlirlüğünde mevcut olup isteyenler 150 kuruı mu· 

~dt tedarik edebilirler. 
tk~•kkat teminat akçesi 2057 lira 28 kuruştur. 

~itıı ••itmeye girmek için talipler ihaleden 8 gün evvel 
l\.)tıf'.' Valiliğine müracaat ederek vesika almaları şarttır. 
'-'tcb: .939 senesine ait Ticaret Odası vesikasının ibrazı 

tidir 
~ ... }•kı·f. . . b 0 ı· -~ ı: ~. n:ıektupları ıha le saatınden ır saat evve ıne 

'-Qlrııe Nafıa Müdürlüğünde eksiltme Komisyonu 

meye gırme ıçın e ı gun ve saa e sa ına ma omısyo· 
1 
nuna müracaatları ilAn olunur. 

1 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

İdare ihtiyacı için 100,000 adet Hük bandı kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

Muhammen bedel 7500 muvakkat teminat 562.S lira olup 
eksiltmesi 26 Birinciıeşrin 1939 perşembe giinü saat 16 da 
Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Satmalnıa 
Komisyonunda yapılacaktır. 

l!'.'otf k liJer, muvakkat tf minat makbuz vt>ya banka teminat 
mektubile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat J 5 e kadar mezkilr Komisyona verecP,klerdir. 

Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbulda P. 
T. T. Levazım ayniyat oubel3i müdürlükleriadeu bedelsiz ola· 
rak verilecektir. 

• • • 
Birinci Şirürji KlinİA'i HansörO teıiaatı. Bak: lo,aat ıtltunun• 

da fst. Üoiverıiteai A. E. P. Komisyonu ilanına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Gilmrük Muhafa:za Genel Komu t anlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Satın alınacak 50 takım kaptan ve makinist yazlık elbisesinin 
13.9.939 çarşamba günü saat 14 te pazarlığı yapılacaktır. Taaarlan· 
mış tutarı 350 lira ilk teminatı da 27 liradır. 

Satın alınacak 50 adet ıandalcı kaputunun 13.9.939 çarşamba 
günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. Taaarlanmı' tutarı 525 lira 
ve ilk teminatı da 40 liradır. 

Kumaş ni!muneleri komisyondadır. Görülebilir. 
İs • eklılerin kanuni Ve!İkaları ve ilk teminat makbuzları ile Ga· 

lata Rıhtım caddesi Alemdar han ikinci kattaki komiıyona gelmeleri 

M. M. VekAleti Satınalma Komisyonundan : 

1000 takım hava rengi kışlık elbise pazarlık suretiyle 
alınacaktır. Muhammen bedeli 14 bin lira olup il'< teminatı 
miktarı 1050 liradır. 

Pazarlığı 12.9.39 salı gilnil saat 11 de vekAlet satınal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve evsaf her gün komiıyondan alınabilir. 

• * • 1000 adet hava rengi dikllmit kaput pazarlıkla a· 
lınacaktır. Muhamm!n bedeli 12 bin lira olup ilk teminat 
miktarı 9~0 liradır. 

Pazarlığı 12.9.39 salı günU saat 15 de vekAlet ıatınal· 
ma komisyonunda yapdacaktır. 

Şartname ve evsaf her glln komisyondan alınabilir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levaıım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Satın alınacak 50 adet mtırettebat kaputunun 14.9.39 
perşembe günü saat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 

Tasarlanmıı tutarı 525 lira ve ilk teminatı da 40 lira
dır. Kumaş nümunesi ve şartnameıi komisyondadır. Görl• 
lebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbula· 
rile Galata rıhtım caddesinde Alemdar ban ikinci kattaki 
komisyona gelmeleri. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v .L 

İstanbul Defterdarlığından : 
Muhammen Beher adedinin 

miktarı mub. kıymeti 
Lira Lira Adedi 
1826 22 83 Küçük yası maıaıı 
242 22 11 Daktilo • 75 75 1 İçtima ,, 

30 10 3 Telefon 
" 2173 98 

Defterdarlık ıuabatı için mubayaasına lftzum ı&rtUen 
yukarıda milfredatı yazılı 98 aded masa hizalarındaki ma• 
hammen kıymet üzerinden eksiltmesi 18.9.39 pazarteai ırtlnl 
saat 14 de yapılacaktır. Talihlerin vakti muayyeninden ev• 
vel % 7,5 pey akçelerini yatırıp mezkur gün ve saatte Def· 
terdarlık Milli Emlak Müdürlüğündeki Komisyona miraca· 
atları. 

Yükıek Mühendis Mektebi Satınalma Komiıyonundan: 

1939 mali sencıi ıartmda mektep pansiyonu için alınaoak 
olan 100 adet karyola memhur nümuoe ve ıartnameıi muci
bince açık eksiltmeye konulmuştur. Beher karyolamnı mubam• 
men bedeli 1 J ,50 lira olup ilk teminatı 86,25 liradır. Ekıilt· 
mesi l 8.9.939 tarihine rastla}an pazarteıi güntt saat 15 de 
Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi binası içinde topla
nan Satınalma Kumisyonunda yapılacaktır. isteklilerin oartna· 
mesini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek içinde belli 
gün ve saatte Satınalma Komisyonuna müracaatları ilAn olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İıtanbul Limanı Sıhhiye Merkezi Sıtınalma Komisyonundan : 

Merkezimiz için azami 740 derece kesafette 1000 ili 1500 
teneke benzin ile tlZami 890 dereoe kesafette 17,000 kilo ma· 
zut alınacaktır. 

Benzinin beher tenekesinin tahmin bedeli 282,5 kuruı H 

mazutun kılosu 7 kuru~ 10 santimden umumunun tutarı 6444 
lıra 50 kuruştur. 

E~ı:;iltme 26.9.939 salı (lÜDÜ Hat 15 te Galatada Karamuıta· 
t paşa sokağından mezkur Merkez Satınalma Komiıyonunda 
yapılacaktır. 

Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasıı alınır. 
Eksiltme kapalı zarf us .Jile yapılacaktır. 
Muvakkat teminat parası 418 lira 34 kuruıtu. 
Eksıltmeye girtcek.lerin 1939 seneıi Ticaret Odası vuika

larmı göstermeleti § rttır. 

Ankara Ceza Evi Direlı,;.törlöğünden: 

Ankara ceza evinin 939 mali yılı ihtiyacı olan 110 ton 
~ömikok yerli kömürün 30.9.939 cumartesi güaü saat 11 de ya· 
ptlan açık eksiltme ıuretiyle ihale edileceğinden taliplerin %7,5 
muvakkat teminat akçesi olan 210 lira 38 kuruıluk banka mık· 
tubu veya o miktarda paranın Ankara defterdarlık veıneıioe 
yatırıldığına dair makbuzlarile birlikte yevmi ihale olan 30.9.39 
tarihimJ raathyan cumart~si saat 11 de Ankara Cümhurjyel 



2 Münakasa Gazete.si 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Tekirdağ Malkara yolunun arasında yap. 3999 50 300 - Tekirdnfl Vilayeti 18-9-39 15 -
tamirat (temd.) 

Tekirdağ-Muratlı yolunun arasında yap. 2000 07 150 -
" " 

18-9-33 15 -
tamirat (temd.) 

Memleket haıt. tamiri (temd.) ll02 29 80 - " " 
18·9-39 15 -

Mercanda yap. Maliye Şubesi binası inş. paz. 58750 26 4188 - İst. Defterdarlığı 9-10-39 a kadar 
(şart. 2JJ krş.) (temd.) 

Balikeairde iki cephane! k inş. (temd.) n 5160 62 Balıkesir Ask. SAK. her gün 
Kütahyada iki cephanelik ioş. (temd.) 

" 
4872 24 

" 
,, ,, 

Atatürk parkında yap. spor sahası futbol aç. eks. 3607 90 27() 60 ,, Nafıa Müd. 21.9.39 15 -
kıımı teaviyei turabiyeııl 

Keşan Malkara yolunun arasında yap. kapalı z. 27430 41 2057 28 Edirne 
" 

,, 26-9 39 15 -
şoıe inş. (şart. 150 krş.) 

118çlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lvz. 

laç ve aıhhi malzeme Haydarpaşa Emra· aç. ekı. 1914 44 143 60 1 t. Sıhhi Müeuescler SAK. 27-9-39 14 30 
zı Sariye Hut.: 115 kalem 

İlaç trahom mücadele teşkilatı için: 37 ka· ,, 421 l 37 315 90 ,, ,, 27 9-39 14 45 
lem 

Elektrlk-Havaga%ı-Kalorlfer \tesisat ve malzemesl) 

Masa telefonu: 250 ad.• duvar telefonu: paz. 12000 - 9CO - P T.T. Lvz. Müd. Ank. ve İst. 3-10 39 15 -
50 ad.-ıeyyar telefonu: 100 nd. (teD;ıd.) 

Hük bandı: 100000 ad. 
Yüluek mühendiı mektebi binalil dabilin· 

de yap. elektrik tesisatı 
Leyli tip talebe yurdu Mrk. ve 1 ci şube 

binaaında yap. elektrik tesisatı 

kapalı z. 
aç. eks. 

" 

7500 -
6j5 -

3329 9.t 

Mensucat, Elblsb, Kundura, Çamaşır v •• 

Kaput: 50 ad. paz. 525 
Ökçeli terlik: 1000 çift aç. ekı çifti 1 50 

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

Karyola: IOO ad. aç. ekı. beh. 11 50 

MUteferrlk 

Mekkan ve koşum hayvanı 
Hayvan çulu: 600 ad. aç. ekı. 2400 -
Kayış yular başlıj'ı: 1000 ad. ,, 2200 -
Zımpara taşı: 60 a m: 250 ad. ,, 3760 -

B Müzayedeler 

İpekli mensucat aç. art. 219 -
Muhafaza külübeleri ankazları: 8 ad. paz. 

müddeiumumilığinde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri 
ve §artoameyi görmek ve fazla izahat almak istiyealerio C be· 

~ cide ceza evi direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Balıkesir Kor Satın ima Komisyonundan : 

Kapalı zarfla eksıltmeye konulan ve ihale günü muayyen 
vakitte istekli zuhur etmiyen kor ihtiyacı için 55 ton ton ben· 
zin ve sı1ireniıı bir ay zarfında intaç edilmek üzere p~zarlığa 

çevrilmi~tir. Pazarlığı her gün Balıkcsirde Kor Satınalmn Ko
misyonunda iş saatleri dahilinde yapılacaktır. f teklilerin 5. t0.39 
günü akşJmuıa kadar hergüu Komisyona müracaatları. 

Müteferrik 

Nafia Vekllleti Konya Ovası Sulama İdaresi Müdürlüğiinden : 

Eksiltmeye konulan j~: 
İdaremizce mübayaa edilecek 24 kalem demir saç, çelik 

v sairn malzemesine kati ihale günii olan 4 9.9 39 tarihinde talip 
zuhur etmemiş olduğundan 2490 sayılı arllırma eksiltme ka
nunun 43 iincü maddesi mucibince mezkur eksıhme in on gün 
müdıietle temdidi arttırma ek~iıtme Komi&yonunca karara bağ· 
lanmıştır. 

Muhammen bedeli ke~fi 3231 lira 30 kuruştur. 
Eksıhmenin şekli ve günü : 
20.9.939 tarihine rasıll' an çarşamna giinil saat 15 te Kon

ya Nafıa Mudürlüğünde teşekkül edecek eksiltme Komisyonu 
marıfetıy le ve 2490 sayılı arttırma eksilt ne kanunun 4 l inci 
maddt:siııiu C fıkrası gert>ğıııce açık eksıJtme surctiyJe yapıla

cak.tır. 

hksiltmeye gırebılmek için istekhlerirı yüzde yedı buçuk 
muvakkat teminat vermeleri ve Ticaret Odasında kayıtlı ol· 
duklarına dair vesaik ıbraz etmeler ı. 

Daha fazla izahat almak isteyenlerin Çumrada sulama ida· 
resi Müdürlüğüne müracaat ederek mukavele ve ŞEirtname talep 
etmeleri. 

Postada vukubulacak gecikmel~rin kabul edilemiyeceği 
ilAo olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları iilelme Umum idareainden : 

J 1-9-39 pazartesi günü eksiltmesi ilan olunan 10671,80 lira 
muhammen bedelli karo fayans ve ı;ernmiklerin eksiltmesi görülen 
lüzuma binaen İf'arı abire kadar tehir edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları hletme U. idaresinden : 

Muhammen bedeli 15433 lira olan muhteJit keski ve zım
ba ve .. airc 24.10.939 sııh günü saat 15,30 da kapalı zarf u· 
sulü ile Ankarada İdare biaasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1157,48 liralık muvakkat temi. I 
1aat ile kanunun tayin ettjği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 

562 50 
49 50 

,, " 
Yüksek Mühendis Mekt~bi SAK. 

26-10-39 16 -
27-9-39 15 -

250 - ist. Sıhhi Müesseseler SAK. 27-9-39 15 30 

40 - Gümr. Muhaf. Gen. Kom fst. SAK. 1-t-9-39 14 -
112 50 İst. Sıhhi Müesseseler SAK. 27.9.39 15 -

86 25 Yüksek Mühendis Mektebi SAK. 18-9-39 15 -

Çorlu Kor SAK. 
180 - Gümr. Mu haf. Gen. Komut. İst. SAK. 26-9-39 14 -
165 - ,, " 

26-9 39 14 30 
İuhisarlar U. Mild, 26·9-39 15 -

fzmir Gümrük Başmüd. 11-9-39 15 -
lst. Defterdarlığı 9-10 39 

saat 14,30 a kudar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler para,ız olarak Aııkarada Malzeme Dairesinden, 

Haydarpaşada Tesellüm v" se\ k şeftiğinden dağıtı lacaktır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalmı.ı Komisyonundan : 

600 adet hayvan çulunun 26.9.39 salı günü saat 14 de 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmini fiatı 2400 lira ve ilk teminatı 180 liradır. 
Nümune ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
İ~teklilerin gün ve saatinde kanuni vesikaları ve ilk te-

minat makbuzlarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli A· 
lemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

• • • 1000 adet kayış yular başlığıaıo 26.9.939 salı günü 
saat 14,30 da açık eksiltme ... i yapılacaktır. 

Tahmini bedeli 2,00 Jira ve ilk teminatı 165 liradır. 
Nümune ve ev::;tıfı komisyondadır. Görülebilir. 
lsteklıleriıı gün ve ~aatinde kanuni vesikaları ve ilk temi· 

oat makbuzlarile birJikte Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar 
han 2 ci katıaki Komısyona gelmeleri. 

• ıJl • 

Zımpara taşı elınııcaktu: Bak inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

frzak, Zahire, et ve Sebze : 
Polatlı Alay Satmalma Komisyonundan : 

Aşağıda cina ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve teminat 
miktarları gösterilen arpa ve yulaf kapalı zarfla 23-8-~39 da ihaleye 
konınut arpaya talip çıkmamış ve yulafa da teklif edilen fiy ~t galı 
görülmüştür. Arttırma ve ekı;iltme kanununun 40 ıncı maddeıi 
mucibince yeniden açık eks llmeye konmu~tur. 

Muhammen bedel,eri ve teminat miktarları gösterilen arpa ve 
yulafın hizalarmdaki ı.aatlerde Polatlıda alay •atmalma komisyonun· 
ca salın alınacaktır. iıtt:klilerin şartaauııeyi görmc:k istiyeulerin Po· 
latlıda alay sabnalma kowısyonuna müracaatları ilan olunur. 

Miktarı Muhammen Muvakkat 
Çinıi Kilo bedeli teminatı İhale günü 

Arpa 
Yulaf 

22~.000 
260.000 

-----·-- ----- -----
10080 
14300 

756 19.9.939 perş. aaat 15 de 
1012,50 19.9.939 ,, aaat 15 de 

Deniz Levtızım Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 4848 lira 40 kuruş o.an 11500 kilo 
beyaz peynir, 23.9.939 tarıhine rastJıyan cumartesi günü saat 
10 da açık ekı;ıJtme ile alınmak üzere eksiltmeye konulnıuştur. 

İlk teminatı 363 lira 63 kuruş olup ~artnamesi Komis
yondan herJün parasız olarak almabiJir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarJa ve temi
nat makbuz veya mektuplarılc birlikte belli gün ve saatte Ka· 
t:ilnıpaşada bulunan Komiı.yon başkanlığına müracaalları. 

Bursa Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Bursa iarnizonuna ait 100 bin kilo sığır eti 25.9.39 

pazartesi günü saat 15 de Tümen satınalma komisyonu~ 
kapalı zarfla satın alınacaktır. İlk teminatı 2250 liradır. ,r 
s.af ~e şer~iti h~r gün ıı:ıezkur komisyonda görülür. ,. fstkU 
hlerın belit saatınden bıt saat evveline kadar kanuoı ıeııı" 
deki teklif mektuplarını Bursada komisyona vermiş ol 
ları. 

Kütahya Lisesi Direktörlüğünden : 

Çoğu üze· 
rinden % 7,5 mu vak- lbale 

Çoğu 
Kilo 
19000 
4500 
900 

1000 
70) 

1300 
6(0 
500 

1600 
5000 
1300 
400 
150 

1700 
180 

2200 
2000 
2)0 
7l.IO 
730 
150 
300 

1600 
1000 
3J0 
700 
900 
6j0 
650 

12 
30000 

1000 
700 
150 
60 

180 
180 

23000 
1700 
700 
500 
250 
80 

Azı 

Kilo 
16000 
3000 
600 

1300 
430 

1000 
4DO 
350 

1250 
33"0 Adet 

900 
300 
80 

1400 
120 

1600 
1400 

120 
450 
500 
80 

200 
13'.JO Bat 
700 
180 
500 
600 
450 
450 

9 
24000 Adet 

600 
4j0 
100 
40 
ıoo 

100 
17000 
1400 
500 
300 
180 
60 Ton 

Tutara 
Lira Kr. 

1900 
1800 
207 
448 
84 

1430 
3!>0 
40 

128 
250 
127 50 
72 
60 
68 
54 

132 
160 
87 50 
70 
60 
18 
36 
40 

150 
105 
217 
252 
357 50 
19j 
48 

600 
120 
140 

45 
48 
28 80 
18 

230 
85 
Jj 

200 
37 50 

2800 

kat teminat 
Lira Kr. 
142 50 
13'.i 
15 52 
33 60 
6 3u 

107 25 
27 
3 
9 

18 
9 
5 
4 
5 
4 
9 

12 

60 
75 
52 
40 
50 
10 
05 
90 

6 56 
2 25 
4 50 
1 35 
1 70 
3 

11 25 
7 87 

16 05 
18 90 

26 77 
14 20 
3 60 

45 
9 

10 
3 
3 
2 
l 

50 
37 
60 
17 
35 

17 25 
6 37 
2 12 

15 
2 85 

210 

saati 
S. D. ~ 
1 Haı ekllle 
,, Koyun eti 
n Sıfır eti 
,, Pirinç 

1
,,. 

" Kurıı fa•P r 
,, 31) Tereyat' 
" ,, Zeytiny•I' 

" ., Tuz -
,, " Kuru ,or 
,, ,, Limon 
n " Labana 
2 Nohut 
,, Böbrek y.r 
" Pırasa 
" Kuru üsildl 
,, 30 lspınak 
,, ,, Patate1 
" ,, Reçel 
" ,, Tazebakl•_..,1 

,, p•tJI'" ,, ,, 
,, ,, Elma 
3 T aıe Oıildl 
,, M!lydano•. ~ 
,, Un (Eıkif' 
,. Salça et 
,, Kesmefek 
,, T o~ şeker d'I 
,, 30 Peynir (t: 
,, ,. Zeytin 
,, " Çay 
,, ,, Y umurl• 
,, " Silt (inek) ~ 
,, ,. LengerY"~ 
,, ,, Salamur 1 
,, ,, Kaysı . oıt1l 
4 Sirke (ÜS 
,, Mercimek 
,, Çam odu00 ,a 
,, Meıe k61114 

,. Çıra 

,, Sabun 

,. 30 Soda ' 
,, ,, Kok körsı:w 

(Zorıgul '/ı 
Lisemiz Pansiyonunun ihtiyaçlarından yukarıda cinsleri •' 

tarlarile % 7,5 muvakkat temioatları yazılı 43 kalem yiyece~ 
c~k yakacak, ve uireler 29.8.939 tarihinden itibaren 2i.I gilo : 
detla açık eksiltme ıuretile ihaleye konmuştur. Eksiltme ıS.. 
paıartui günü hizalarrnd• yazılı ıaatlerde yapılacalııtır. İıte~ 
şeraıti Ö~r<nmek üzıe Liıe Direktörlüflüne müracaatlan. 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği MüdürlüğüodeJI 
Kilosu Cinsi Beher kilosu kuruf 
455000 Yulaf 5 
43877 Mısır 4 

Müessesemiz hayvan yemleri için yukarıda cio•İ 
miktarı, muhammen kıymetleri yazılı iki kalem hay••o 1 

kopala zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 20.9.39 çarşamba gutıu saat 15 te 

merkezinde yapılacak mecmuu için muvakkat teıııio•t 
rak 1840 lira alınacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler, Çiftlik mahasebel 
ve Bursa Merinos Y etişlirme Müfettişliğinde İstanb&J1 

lar müdürlüğünde görebilirler. . 
İsteklılerin 2490 sayılı kanunun hükümleri d•b ~~ 

mezkür günde ihale saatinden bir saat evvel teklif ıııe 
!arını Çiftlik komisyonuna vermiş bulunmaları şarttıt• 

Erzincan Askeıi Satınalma Komiıyonundao : f 
640000 kilo arpa kapalı zarfl l eks itmeye konuıı:nutl"~jı 

hammen bedeli 38400 lira ilk teminatı 28SO liradır. f:"" 
27.9.939 çarşamba günü aııat 16 da Erzincanda askeri ,,uotİ 
komisyonunda yapılRcaktır .. Şartname ve evsafı kolorduntı0 _,f 
garnizonlarında görülebilir. lıteyenlere bir adedi 19'.l kurut O' 
linde komityondan gönderilir. 

l!Ehi ' 

Teknik Okulu 
' 

Müdürlüğündef1' 
.,,ııı 

1 - Yıldızda bulunan okulumuza aid 12.980 lira t•b f 
del~i I~ kal~m dolap, ma_ıa, 11ra ve uir Mobilya kapah -~ 
Hl ıle ıbale11 yapılamak uzere 18.9.939 tarihine rutlayao P 
günü ıaat 15 de ekıiltmeye konm.uşlur. ti 

2 - lık teminat 974 liradır. lıteklilerin ilk teminatı 'f' 
•e tartaameyi görmek üzere ekıiltmeden bir iÜn ev\'cli0 ' ~" 
okula ve mezkur güade 2490 ıayılı kanunun tarifatı dair••~~ 
fırtname mucibi tanzim edecekleri teklif mektuplarını elı•1 1ı 
yapılacagı Yüksek Mühendis mektebi Muhuebeaindeki 1'0"' 

makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Poıtada vaki olacak gecikmeler nazarı dikkate afınıO';') 

(6832) 



............ İnhisarlar Umum Müdürlüğünden ; ••••• • ••••• 
r, ta 1 - Şartnamesi mucibince 250 adet 60 s/ m lik Zımpa

~ açık eksiltme usu\iyle satın ahnacaktır. 
Muhamm. % 7,5 İşin nevi Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

lira krı. lira krı. tekli saati 
282 

1
. - Muhammen bedeli 3760 lira muvakkat teminatı 
ıradır. 

t.ıd ili - Eksiltme 26 lX.939 sah günü saat 15 de Kaba
lluıı: levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko.:nisyo· 

; Yapılacaktır. 
•ıl iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para 

• 1nab·1· ı ır. 

•tt V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
at~ % 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur Komisyona 

llıtleri ilan olunur. (7148) 1-4 

• • • 
Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

lira krş. lira krş. şekli saatı 

~ - ---- ------'•tı ----- -
lt iın söndürme 8 kal. 10 lO 84 75 8) açık 14 
\' '•zıını 
~:gt·ın söndUrme 279 ad. 2985 39 223 90 " 

14,30 

y ' 
•tııın 5 ~Uın ,, eczası 178 " 356 00 26 70 paz 1 

111 torbası 976 ,, 1073 60 80 52 açık 15,30 
rı lll~rdiven 6 34 78 2 50 paz. 16 
~ç~ ,, 

1 
e ,, 31 " 50:1- 50 37 83 ,, 16,30 

llıikt - Şartname ve müfredat listesi mucibince yukarda 
tiltıı •rı Yazılı yangın söndürme levazımı hizalarında göste· 

l Uıullerle satın alınacaktır. 
•ilt I - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek· 

Ilı~ saatleri hizalarında yazılıdır. 
lt,, il - Eksiltme 25.IX 939 pazartesi günü Kabatnşda 
Pıt •ıırn ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 

•cak.tır. 

•ıı 1
1
V - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 

'ınabT 
V 

1 

İır. kl'l · k ·1 · · t · d'l .. 'lte 
0 

- ste ı erın e sı tme ıçın ayın e ı en gun ve sa· 
hlıaı/o 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur Komisyona 

eltri ilin olunur. (7027) 2-4 

Miktarı 

' ..... 

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

A, .....__ 
4"\tı ------ ------
&u~ diıel yağı 24 ton 1680 - 126 - aç. ek. 14 
ki._ tık Yıkama ma- l adet 950 - 71 25 paz. 15,30 

Çi,,~1' tulumbası ile 
d, lnuhtelit boy- 90000 kg. 12262 50 919 68 kap.z. 16 

Cinsi 

Tütün tozu çuvah 
Kereste muhtelif 

ebbatta. 

Miktarı 

6000 adet 
40 MJ 

bedeli temi. Eksiltmenin 

lira lira kr. şekli saati 

1605 
1630 

120,37 pazar. 14,30 
122, 25 açık ek. 16,30 

1 - Şartnameleri ve çuval nümunesi mücibince yukarı
da cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme hizalarında gös
terilen usullerle satın alınacaktır. 

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

111 - Ekşiltme 1 t.IX.939 pazartesi günü Kabataıla Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı
l11caktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V - İsteklilerin ek-:iltme için tayin edilen gün ve saat
te % 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona gel· 
m~leri. (7037) 4-4 

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

d !t sigarn paket makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif ( 10000) lira muvakkat te
minatı 7.":0 liradır. 

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

iV - Şurtnameler her gUn sözü geçen Şubeden pa
rasız ahnabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecek firmalar fiatsız fenni 
tekiif ferini münakasa dan en az on beş gün evvel tetkik e
dilmek üzere Tütün Fabrikalar Şubesine verecekler ve tek· 
lifleri kabul olan firmalar münakasaya iştirak ettirilecek· 
tir. 

VI Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektup· 
larını kanuni vesaikle % 1,5 güvenme parası makbuzu ve· 
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları
nı eksiltme günü ihale saatinden bir saat evvel mezkür 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri la-
zımdır. (6870) 2-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltmenin 

adet lira krş lira krş. şekli saatı 

-------------
Parlayıcı ve patla
yıcı maddelerin nak· 
linde kullanılacak 
saç tekne 

16442 64 1233 19 paz. 

17957 50 1346 8l kap. z. 15 

~•lı l - Şartnameleri mucibince yulcarda yazılı (3) kalem 
~rne hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

~e l - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksilt· 
8

1~•Ueri hizalarında gösterilmiştir. tı~ 1 - Eksiltme l 9.IX.939 salı günü Kabataşda Leva· 
C.kt:r~ Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla 

Yukarda yazılı tek
neye konacak mo· 
tör 

1 - Şartname plln ve keşfi mucibince parlayıcı ve 
patlayıcı maddelerin naklinde kullan ı lacak l adet saç tekne 
7 .VIII.939 tarihinde ihale olunamadığından teslim müddeti 
uzatılarak yeniden pazarlıkla ve bu tekneye konacak mo· 
törde 24.Vlll.939 tarihinde ihale olunamadığından yeniden 
kapalı :aarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ıv 
•ıt al - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para-

ınabu · 
~'ce~ - ;~laşık yıkama makinası münakasasına iştirak e
~btik er nıühürlü teklif mektuplarını bir hafta evvel tütün 

V tlar şubesine tetkik edilmek üzere vermelidirler. 
~ 7,s I :- İsteklilerin eksiltme için tayin oturan günde 
~~htı ~Uvenme paralarile ve çivi münakasasına girecekler 
Pllt• tlu teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme 
dtctkı lllakbuzu veya banka teminat mektubunun ihtiva e· 
~~t 1\ kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mez-
1tt,~;nıisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

.... (6880) 3-4 

; ~'ıı•i ••• 
Mikdarı Muh. be. % 1,5 te. 

' adet 
~~:'--·-----
~tkt:l'tne l 

1 

lira 

4481) 
4200 

lira 

336 
315 

Eksiltme 
şe leli sa atı 

- ··----
aç. eks. 14 

" " 15 ~~ l'tntye kona· 
1 ~Otör 

t~l>tırıJ .Karadeniz sahillerindeki yapı mahalleri.nde d_e 
1tıc, 

1 
•hılrnek esasına göre değ~ştirilen şartnamesı ~uc~-

~1-rırıd •det çektirme ve bu çektırmeye konacak motor hı 
IQ., ' göıterılen usullerle yeniden eksiltme}• konmuş-

•ilt~~ ....... Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek
~ ııı'•atleri hizalarında yazılıdır. 
'"' le ~ Eksiltme 22.IX.939 cuma günü Kabataşda Leva 
~ktır. ubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapıla-
•ı, ıv ....... ş 

'lın b· . artoameler her gUn söz.il geçen Şubeden para 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek
siltme şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

lil - Eksiltme 18.IX.939 pazarte:si günü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

iV - Şartname, plan ve keşifnameler (82) ve (89) 
kuruş mukabilinde Ankara, İzmir Başmüdürlüklerile İstan
bulda Levazım ve Mubayaat Şubesi veznesinden alınabilir. 

V - Motör eksiltmesine girecekler mübürlil teklif 
mektuplartnı kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası mak· 
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve 
diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 teminat akçelerile bir
likte yukarda adı geçen Komisyona vermeleri ilan olunur. 

(6765) 3-4 
••• 

İşin nevi Eksiltme günü saatı 

--------~--~~~----
Cibali fobrikası aşçılığı 16.IX.939 11 
Kutu ,, ,, ,, 12 

1 - idaremizin Cıbali fabrikası memur ve amele lokan· 
tası kutu fabrikası aşçılığı yeniden eksiltmeye konmuştur. 

il - Eksiltme Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şu · 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

--------------- -------· ---
Paşabahçe mUskirat fabrikası 23755 84 1781 69 kap. z. 14 
müdürlük binası inşaatı 
Maltepe enstitüsü gazlama evi 
kalorifer tesisatı ve gaz kapı-
larının takılması işi 1336 99 100 27 aç. ek. 15 

1 - Keşif, şartname ,.e planları mucibince İdaremizin 
Paşabahçe müskirat fabrikasında mevcut lremekhaneoin mn
dürliık binasına tadili işile Maltepe enstitüsünde yapılacak 
gazlama evi kalorifer tesisatı ve gaz kapılarının takılması 
işi hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedelleri muvakkat teminatları eksiltme 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 2 l.IX.939 perıembe günü Kabatatda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

iV - Paşabahçe müdürlük binası inıaatına ait ıartna· 
meler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir, Anka· 
ra Başmüdürlüklerinden 119 kuruı mukabilinde Ye gazlama 
evi ~alorifer tesisatına ait şartnameler Levazım Şubesi vez· 
nesinden 8 kuruşa alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektupla· 
rını kanuni vesaikle % 7,6 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat . mektubunu ve ıartnamenio (F) fıkrasında 
yazıiı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günO 
ihale saatinden bir saat evvel me.zkür Komisyon Baıkanh
ğına makbuz mukabilinde vermeleri diğer eksiltmeye gire• 
cekler % 7,5 güvenme paralarile ve ıartnameıinin (F) fık· 
rasında yazılı vesaikle yukarda adı geçen Komisyona gel· 
meleri ilan olunur. (6881) 3--4 

1 •• 

Cinıi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
lira krı. lira krı. ıekli ıaatı 

Kıyım bıçağı 40 2500 ad.sif J 8~00 - 1365 - paz. l O 
s/m lik 

Karton bıçağı muh· 23 ,, ,, 
telif eb'atta 

317 20 23 79 açık 11 

1 - Şartname ve resimleri mucibince yukarda yazılı 

2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltme· 
ye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muYakkat teminatları, ek• 
siltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 13.IX.939 çarıamba günü Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesinde~i Alım Komiayonunda ya· 
pılacakbr. 

iV - Kıyım bıçakları şartnamesi her gQn sözü geçen 
Şubeden parasız alınabileceği gibi karton bıçakları reaim• 
leri de görülebilir. 

V - İsteklileri eksiltme için tayin olunan gün ve ıaat· 
!erde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyo-
na gelmeleri ilin olunur. (7133) 2-' 

• • • 
1 - Şartname ve listesi mucibince 27 kalem muhtelif 

malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il- Muhammen bedeli (2511) lira muvakkat teminatı 

( l88,33) liradır. 
lll - Eksiltme 15.IX.939 cuma günn ıaat 16,30 da Ka· 

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her iÜn sözü geçen ıubeden 
parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıaat
te % 1,5 güvenme parasile birlikte mezkOr Komisyona gel-
meleri ilan olunur. (7076) 2-4 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıağıda yaz.ılı iki 
gurup malzeme ve efya hu gurup ayrı ayrı ihale edilmek üz.ere 
25.9.1939 Pazarleıi günü saat (10130) on buçukta Haydarpatada gar 
binasındaki komiıyon tarafıodan açık ekıiltme uıulile Hbn alı• 
nacaktır. · 

Bu ite girmek isteyenlerin her a-urup bizaıında yaz.ılı mavak· 
lut teminat ve kanunun tayin ettiA'i veaaikle birlikte eluiltme ıG· 
cü saatine kadar Komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komiıyondan para111 olarak datıtılmak· 
tadır. 

1- 9,5-10 m m den 50 mm ye kadar 35 adetten mürekkep 
bir takım erkek ve bir takım dıti kutur ölçüsü muhammen bedeli 
1478 lira muvakkat temioatı 110 lira 85 kuruştur. 

V • ılır ' . ~lte ~-; İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve sa· 
' ttlıtı 15 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyo· 

tleri il4n olunur. (6985) 2-4 

111 - Şartname ve yemek fiat füıteleri her gün sözü 
geçen Şubeden parasız alınabilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve 
saatlerde 300 liralık depozitolarile birliktr. mezkür Komis-

2- Boru anahtarı, lağımcı kazması, teaviyeci gönyesi, matkap 
kalemi, metrik d 'li klavuz hassas piyakuliı, modelci metreıi, torna 
aynuı ve uire gibi 58 kalem muhtelif cinı ve eb'atta hırdaYat 
malzemesi muhammen bedeli 3356 lira 80 kuruı muvakkat teminatı 

yona gelmeleri ilin olunur. (6869) 3-4 251 lira 76 kuruıtur. (6973) 3-4 

• 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Pri:ıt Caution. 
Objet d, .. l'adjudicatioo 

d 'adjudioat. eıtimatif proviıoire 

Lleu d'adjudication e t du 

Cahier des Chargeı 
Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 
Conatructlons - R6par tlons - 7rav. Publlcs-Mat rlel da Conatruction-Cartographf& 

Con.t. bit. Bureau Fısc a Mercan Gre ıi gre 
,, 2 dep6tı munit ıonı a Ba lıkeıir (nj ) ,, 
.. 2 

" 
,, ,, Kütnbya ,, 

Trav. terrcss. place football nu pare Atatürk Publique 
Cooıt. cbauuee ı/route Ketan-Malkara PJi cach 

(cah eh P. 150) 
Rlp. ı route Tekirdıığ·Malkara (aj) 

" 
,, • -Muratlı • ,, hu. hôp. Reg. (aj) 

Medicamenh d nıticlu aanit. pr. bôp. ma· Publique 
lad. contag. H. pata : 115 lo ' ı 

Medicament. pr. orıanis. lulte trachome: 37 lots • 

58750 26 
5160 62 
4872 24 
36 7 90 

27430 41 

3999 50 
2000 07 
1002 29 

1914 44 

4211 37 

4188 Dcftcrd ıı rat Ist. Juıqu•ıı u 9·, 0-39 
Com. A ch. Mil. B lıkui r T ous le1 joura 

,, 
" ,, 

270 60 Dir. Trav. Pub. Br l ı ke ı ir 21.9.39 15 -
2057 28 ,, 

" • Edirr:ı e 26·9·39 15 -

300- Vıl. Telıirdr fr 18-2-39 15 -
150 - ,, 18-9·39 15 -
80 - ,, 18-9-39 15 -

143 60 Dir. Hyg. et Assiıt. Soc. Cağaloıclu 27-9-39 14 -

315 90 ,, ,, 27-9-39 14 45 

E16ctrlclt6·0az·Chauffııg C ntr 1 (fnst t Materlel) 

Telephone de tabie: 250 p.- id. de mur: 50 Gre a ıre 
p.·id. ambulaot: 100 p. (aj) 

Baııdu Huguu: IOOCOO p. Pli cach 
lnıtaU. ~lectr. a J' ecole lngtoieura Publique . ,, au club du elevea de l'ecole 

" de medecine 

Hablllem nt - Chauauurea - Tlaaua - Culr• 

12000 -

7500 -
655 -

3329 94 

Capole1: 50 p. 
Pantouf:eı avec talona: 1000 paireı 

Gre a gre 525 -
Publique la pair. 1 60 

900 -

562 50 
49 50 

250 -

40 -
112 50 

. 
Dir. Econom. P. T. T. Ank. et lıt. J· I0-39 15 -

,, . 26-10-39 16 -
Com. J\ch. Ecole lng. Gümüşsuyu 27-9-39 15 -
Dir. Hyg. d Auiat. Soc. Cağaloğlu 27·9-39 15 30 

Com Ach. Comm. G. Surv. Douan. Iat. 14-9-39 14 -
Dır. Hyg. et Auiıt. Soc. Cağaloğlu 27-9-39 15 -

Ameublam nt pour Habltatlon et Bureaux - T•plssorle ete. 

Lit: 100 p. 

Dlvera 

Couverlure pr. ıınimau:ıı:: 600 p. 
Sangle, bridu: 1000 p. 
Pierre a aia ui.er de 60 c/m: 250 p. 
Chıvau:ıt de mooture et tranıport 

Provlalona 

Riz pr. pilaf: 15 t. 
Viaode: 1,9 t. 

Publique lap. 11 50 

Publique 
,, 

Gre a. gre 
,, 

2400 -
2?.00 -
3760 -

665 -
L'adjudicatioo qui deva it avoir lieu le 13.9.39 

pr. l'achat de 270 t. de farioe pr. la gar· 
niıon do Yozgat a ete anoulee 

DiY. proyiaiooı: 70 lots 
Beurre: 5,5 t. (aj) 
Savoo: 1 ,5 t. 
Viaode de mouton: 50 t. 
Oıınooı: 6,3 t . 
Orge: 640 t. (cah eh P. t9ı) 
Avoioe: l03S t. 
Foin: 310 t. 
Pommu de terre: 192 t . (aj) 
Orge: 11 t.-aoo: 11 t. (aj) 
Viande de mouton: 418 t ·riz: 2 t. • beurre: 

600 k. (aj) 
DiY. proviıionı 
Avoine: 100 t . 
Foin: 123 t. (aj) 
Viande de boeuf: 53 t. 

,, . " 
18 t. 

Gl~ce: 12 t. 
Viande de boeuf: 100 t. 

" ,, ,, 55 " 
Pain: 17,5-21 t. 
Viande de mouton et d'agoeau: 3 3,6 t. 

• ,, veau: 2-2,4 t. 
,, ,, ,, 1,5-2 " 
,, ,, ,, 8,4-10,5 t. 

Yoıhourt: 4,'l.5,5 t . 
,, 7,3-9 t. 

Lalt: 6,0-8 t. 
,, 3481-435\ k. 

Paln: 70-80 t.-beurre: 4,8-6,2 t. 
Diverıeı legumu (aj) 
Rlz, vlande, yoıhourt, macaroniı, buile d'o· 

live., th6, oeuf. ete 
Lfıumu pr. 1 er iotunat lat. 
Raiıin mec, abricotı ıecı ete. 
ProYiılonı 

Suare: l 1 ,5 t. 
Viande de boeuf: 100 t. 
Beurre: 10 t. 
Lait: 35 t. 
Riz pr. pilaf: 4 t.·ld. pr. ıoupe: 2 t. 
AvoiD•: 455 t.·maiı: 43877 k. 

Publique 
Gre a gre 
Publique 
Pli cach 
Gre a gre 
Pli cacb 

,, 

" Gre i ıre 

Publique 
,, 
" PU cach 

Publique 
Pli cach 

,, 
Publique 

" • ,, 
• 
" 
" 
" ,, 
• 
• 
" 

5115 -
555 -

14000 -
2~3 50 

3S4CO -
53415 -
17050 -
15795 -

770 

3750 -

12190 -
4500 -

600 

2100 -
1404 -
672 -
560 -

2940 -
880 -

1440 -
1040 ·-
565 63 

• 973 25 
" 442 50 
" 1100 -

Gre a ır~ ı~ k. O 26,50 
Pli cach 

" Publique 

Pli oach 

10000 -
3325 -

86 25 Com. Acb. Ecole log. Gümüşıuyu 18-9-39 15 -

180 -
165 -

50 -

383 62 
41 63 

I050 -
21 26 

2880 -
3907 -
1278 75 
118-& 63 

57 75 

281 25 

914 25 
338 -
45 -

157 50 
105 30 
50 40 
42 -

220 50 
66 -

108 -
78 -
42 43 

I038 75 

73 -
39 19 
82 50 

229 -
2250 -
150 -
250 38 

1840 -

Com. Ach Comm. G. Surv. Douan. Iat. 26-9-39 14 -
" " 26-9-39 14 30 

Com Ach Ecoo . Monop. Kabatache 26-9·39 15 -
,. Corpı Armte Çorlu 

Com. Ach. Iot Tophane 
Municip. Ank. 

tl-9-39 15 15 
11-9-39 10 30 

Com. Acb. Milit. Yozgat 

Dir. Culture Yozgat 
Com. Acb. lnt Tophane 

,, Mil. Kayıeri 
,, ,, 

Com. Ach. lnt. Tophane 

" ,, 
,, 

" 

Mil· Erzincan 
Div. Vize 
Mıl ıt. Urfa 
Place Forte Çanakkale 

Muoicip. lzmir 
Hôp. Malad. Contag. lzmir 

Dir. Ecole Secoııd. Çanak. 
Com. Ach. Place Forte Çanakkale 

" Div. Mani1& 

" " ,, Mil. Bornova 
Vıl. Manisa 
Com. Ach. Place Forte Çanakkale 

,, • 

21.9.3 
15·9-39 
15-9-39 
13-9-39 
12.9.· 9 
27-9-39 
29-9-39 
29.9.39 
19-9-39 
11-9·39 
11-9-39 

11-9-39 
25.9.39 
25-9 39 
22-9 39 
11-9-39 
14 9.39 
14-9 39 
15-9-39 

" Ecol. Seconc! . et Lyc6e lzmir26-9-39 

" 
,, 

• • ,, 
" ,, 
" 

" 
,, 

,, 
" ,, 
" ,, " 

Com. Ach. Ecole Sec. Balıke1ir 
,, 

" • ,, 

26-9-39 
26-9-39 
26-9-39 
26-9-39 
26·9-39 
26-9-39 
26-9-39 
26-9-39 
30-9-39 
16-9-39 
15-9-39 

Com. Perm. Municip. Lıt. 18-9-39 
,, " 18-9-39 
" " 18-0.39 

Com. Ach. Ecole lngen. Gümüşıuyu 15.9.39 
,, 
• 

D;v. Buraa 25-9-39 
Place Forte Çanakkale 22-9-39 

" " 
22-9-39 

Ligue lnstr. T. Nuruoamaniye 21-9-39 
Dir. F erme Elevation Merinoı Kara• 20-9-39 

cabey et Dir, V 6t6rinalrı lıt, 

14 -
15 15 
15 -
16 -
13 30 
16 -
15-16 
9-
10-16 
16 -
11 -

16 -
15 -
15 -
1 ı 
15 -
11 -
17 -
17 -
ı.ı 3 
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
10-
9-
9-

17 -
17 -
17 -
15 45 
11 -
il -
10 -

15 -

1 --
Lumdi 11.9.939 

Fıırine (Com. ach. Mil. Erzincan) No 1(68 
Repar. W. C. (Dt fterdarat ht.) No 1161 fi 
Epcron avec courroie et mouıtiquairea (Command. G'll• 

Douao. lıt.) No 1161 
Savon et riz (Div. Ad E1 na) No 1161 
Bois (Div. Bornova) No 1161 
Beurre et savon (Muoicip. lst.) No 1161 
Chauiı de canıion (Ferme Elevation Coton Malatya) No lifi 
Tranaport chcırbon de terre (Dir. Gen. Monop.) No 1161 
Chanıement projet u ıtall. electr. (!Municlp. Söke) No 1161 
Repar. biiti11e lycee Vefa (Oir. Lycee Vafıı) No 1163 
Cocıtr bassin glıre (Muoicip. b:mir) No 1163 

,, kon ak gouvernemental (Vil Ank.) No 1163 tJ3 
Etoffe baki et coofection hıbita (Dlr. G,,,. Tilrkkutu) No fi 
EHuİe·ma in (Command. I.t.) No 1163 
Lit (Municip. bt.) No 1163 
Poiıı·chiche (Div. Kırklıı reli) No ll63 
Crins de chevre (lot. f ophane) No 1163 
lmprimea (Municip. lıt.) No 1163 
Fromage, marmelade, prune, abricota (Municip. Iıt.) No II~ 
Conıtr. et repar. pave (Municip. lımir) No 1164 
Amiante ,, ,, No 1164 
Projet inıt::ll. electr. ( ,, Gediz) No 1164 
Fil de cable (Com. ach. MiJ. Konya) No 1164 
Repar. konak (Municip. lst.) No 1164 
Inıtrumenh pr cartographie tMunicip. Mila1) No UfU 
Coke (Minis te ı e Hygiene et Asıist Soc.) No 1166 
Orae, foin et pailie (Vil. Edirne) No 1167 
Avoine (Depôt Taureaux Uz&Jnyayla de Sivu) No 1167 
Foio (Command. lıt.) No 1167 
Charbon (Vil. Edirne) No 1167 
Proviıionı (Med. en cbef hôp. Aabıkya) No 1171 
Transp e>rll poslaux (Dir. PTT Meraio) No Il70 
Viaode de boeuf (Dıv. Ediroı) No 1170 
Orge et paillc (Mun. Bolu) No 1170 
Tentea cônique1 (Dir. Forh Jıt.) No 1170 
lnstruments de laboratoire (Dir. Gen. Mon.) No 1169 
Benzine (Dir. G. Sür. Ank.) No U72 
Jmprim6a (Vil . Jçel) No 1172 ...t 

Transport articleı monopoliıeı (Dir. Pr. Moa. Menin) No 111" 
Papier pr. brouillon (Dir. Gen. Mon.) No 1169 
Fourniture pierreı (Mun. Ist.) No 1168 
lmprimes (Vı~. Kocaeli) No 1168 
Navette en carton (Dir. Gen. PTT) No 1129 
Ciblc en plomb a rheophore (Dir. Telepbone1 Iat.) No 1131 
Con1t. konak gouvunem. (Dir. Fiıc Kaza Borçka) No il'~ ~ 
Haricou secı, lentillu et oigoonı (C. A. Mil. Bayra..,iç) No 
Cooıt. pare Gençlık (Min. Tr. F'ub.) No 1154 
Etoffe pr. capotes(Min. Def. Nat.) No 1156 
Habita pr. gardienı (Kaymak•m. TaraU1) No 1156 
Proviıiooı (Vıl. Edirne) No 1156 
Avoıoe (Dıv. Edremit) No 1157 

,, ,, Siv11) No 1157 f 
V ııande de eh evre ou de boeuf (C. A. Mil. Gaziantep) No JJf 
Con.t. bit. Mıl. (Mio. Def. Nat.) No Jl57 
Axe pr. complet pr. moteur Dieael (Mia. DU. Nat.) No 1151 
Coınpteur electr. (Muu. Havza) No 1157 
'f oiie pc. bouue (lot. Tophane) No 1158 
Avoıne (Comm. lıt.) No 11~8 
lınpı euıoı.ı revue lheitre ville (Mun, ı.t.) No 1159 
Farım: (Brigade blabiye) No 1159 
Couıt. pave (Mun. lıt.) No 1159 

• konak g-ouver. (Oir. F11c Solhan) No 1159 
• • ,, ,, Tr. Pub. Ordu) No 1159 

Oignonı (lot. Aok.) No 1159 
Lentillu et poiı·chicho (C. A. Mil. Kay1erl) No 1160 
Pain (lnt. lzmir} No IIOO 
Pois·cbicho (C. A. Mil. Kırklareli) No 1160 
Avoınc, foin et paılle (Dir. Gen. Sür. Ank.) No 1160 
Produitı phr.rmaceut. (Dir. Gen. Mon.) No 1160 
Calonmelre avec scceu. et ~tuve (Min. Def. Nıt.) No 1160 
Boiı (C. A. Mıl. Edremit) No 1160 
Carbure (Dir. G. Voieı Marlt.) No 1160 
Rep. bat. Mon. Kabataş (Dir. Gen. Mon.) No 1160 
Conıt. bat. ecole ~ Vil. Ordu) No 1160 
Foin (Div. Samıun) No Ilö5 
Viaude de boeuf (C. A. Mil. Bornova) No 1173 Jtf' 
Vıande, beuıra et aemi·coke (Hôp. Mal. Cunt•ı· lımir) N° 
Proviıionı et boiı (Ecolo Stc. Çanak.) No 1173 
Boiı (Place Forte Çao11k.) No 1173 
Camion (Mun. Eskişehir) No 1173 
Sacı pr. poudre de tabaca (Dir. Gen. Mon.) No 1173 
Remplacemenl liooleum (lot. Marit.) No 1173 
Locatioo camioo (Div. Vize) No 1173 
Boi• de conılr. (Dir. Gen. Monop.) No 1173 
Repar. bitiue tcole Nuvale (lot. Marit.) No 1173 
Org~ et aon (Muoicip. f:ımir) No 1173 
Repar. bati&1e ecole (Dir. Ecole Second. Develi) No 1174 
Toile pr. bandage (Min. Def. Nat.) No 1174 

4 
Habita d'hiver (Comrnand. G6n. Surv. Douan. lıt) No ıJ11 
Boite1 pr. havre1ac unit et cuvette1 en aluminlum (lot• 

No 1174 


