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AL 
l 
~-Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden: 

~ısı Yeşilköy meydanında, bina önünde ve etrafmdaki bahçe 
hı lllların da ya11tmlan beton kaplamadan eksik kalan işler 

ar~k , uretiyle yaptırılacaktır. 
tcıı .. azarhk 30.9.939 cumartesi günü saat 11 de Devlet Harn 
'er arı Umum Müdürlüğünde toplanacak Komi~) on huzurunda 

a edilecektir. 

82 l· Bedeli keşif 1096 lira 96 kuruş olup muvakkat temıııat 
ıra 28 kuruştur. 

Haymana Jandarma Komutanhğından: 

•tr .liaymanenın Yenice nahiye me.rkezinde yeniden ıoşa 
~t ltılecek jandarma dairesinin mevcut plan ve keşif raporu 
tlll} 1'tlnamesi mücibince 15 gün müddetle eksiltmeye ko· 

llluştur. 
lit Yapılan keşif raporuna göre muhammen bedeli 2000 
lla '.olup muvakk3t teminatı 150 liradır. Taliplerin Hayma
tı i;~lldarma dairesinde müteşekkil Komisyona müracaatla· 

aı:ı olunur. 

lzmir Belediyesinden : 

ltıı Çocuk hastanesine ait bir kısım inşaat baş mühendislik· 
''4· 18() kuruş muknbihnde tedarik edilecek keşif, proje, 
•Ut ıdi fiat cetveliyle şartnamesi veçhile kapalı zarflı ek
l'IJf 'ttıtye konulmuştur. Muhammen bedeli 36046 lira l l ku· 
219() olup ihalesi 30. 10.939 pazartesi günü saat 17 dedir 
"ıtkt sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
ti} llpları ihale günü azami saat 16 ya kadar encümende 

'•ete verilir. Muvakkat teminat 2703 lira 46 kuruştur. 

İstanbul Belediyesinden : 

~dd l<~şif bedeli 29,893 lira 90 kuruş olan Vali konağı 
•t t esı ve Şişhane mevkilerindeki Çocuk bahçeleri inşaat 
~l tsisatı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İlk temi· 
15 d22~2 lira 5 kuruştur. İhale 2.10.939 Pazartesi günü saat 
ş,tt t lstanbul Belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
İtle ?8nıe 150 kuruş mukabilinde İstanbul Belediyesi Fen 
t,t tı l\1üdürlüğünden alınabilir. Taliplerin 39 yılına ait Ti· 
hıı~ Odası ve ihaleden 8 gün evvel Fen işbri Müdürlü
llıakben alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk i.eminat 
lıh Uz veya mektupları ile 2490 No. lu kanuna göre hazu· 
~tıb'ldarı kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar İs· 

il( Belediyesi Daimi Encümenine ,·ermeleri. 

Senirkent Belediyesinden : 

)e,i 26126 lira 10 kuruş bedeli keşifli ve Sular heyeti Fenni
ttıe ı:ı~~n tasdikli şebeke su teıdsatının kapalı zaı f usulile eksilt
~e ~~ddetinde talıb zuhur etmediğinden boru armatör britli 
!a.rttı tıtsiz par~ alarınin rn biliim um malzeme projede rağlı fenoi 
l!ta anıe ve evuatları dahilinde sif İzmir teslim veya Keçiborlu 
hir ( 00 teslimi veya iş yeri olan Senirkent teslimi olarak ayrı 
hit kı tna, in§aat ve montaj ve tesisatın tam işçiliği ayrı olarak 
bitlik mı, ve gene bütün malzeme ve tesisahn in~aatı tesisatı 
tİhin~e olarak isteklilerin t~klifte buluumak üzere 1.9.939 ta· 
~&t)ı~ en 30 9 939 cumartesi gür üne kadar bir ny müddetle pa· 

a bırakıldığt ilin o'unur. 
~Utk· . ---

ıye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 
•esi ~arabtik'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları müesse
beke ~rafından kurulmakta olan şehre su isalesi ile şehir şe· ta sı te .. 

tı~İttıi .s~sıne aid harta alınması ve proje. keşif ve şartname 
Q ~~ı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

be itıd u ışe aid şartname Ankarada Siimer Bank muamelat şu· 
~it ~ eo, lstanbulda Sümer Bank Şubesinden ve Karabükte DP.· 
0lıırake Çelik Fabrikaları müessesesi Müdürlüğünden bedelsiz 

t a~ınabilir. 
~ir "ek ılt?'1e 29.9.939 cuma günü saat l 6 da Karabükte De· 

Çelık Fabrikaları Müessesesind~ yapılııcakllr. 

Haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İzmir Ziraat Müdürlüğünden: 
Ziraat vekaleti için satın alınmasına lüzum gösterilen 

10 ton gözfaşı ziraatta kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı 
arttırma eksiltme kanunu mucibince 15 gün müddetle mü· 
nakasaya konulmuştur. 

Beher kilosunun muhammen fiatı 12,5 kuruş ve muvak· 
kat teminatı 93 lira 75 kuruştur. Mal izmirde teslim edile· 
cek ve bedeli maliye veznesinden ödenecektir. İbale Eyliilün 
28 ne rastlıyan perşembe günü saat 15 de Ziraat Mldür· 
lüğünde toplanacak Komisyon muvacehesinde yapılacaktır. 
İsteklilerin pey akçasını maliye veznesine yatırarak makbuz· 
larile birlikte ihaleye iştiraklart rica olunur. 

1 tnnbul Belediy'.!sinden : 
İlk Muhammen 

teminnt bedeli 

37,7 3 503 00 Mezarlıklar Müdürlüğıj için alınacak tabut
luk kereste 

107,27 1430,20 Mrznrlıkl r Müdürlüğü için alınacak muh
telıf t çhiz ve tekfın malzemesi. 

152,78 2037,00 Cerrahp..ış:ı ha:ıtahanesi için alına,~ak Kat
küt vesaire 

59, 78 797,00 CPrrabpaşa hastahanesi içia alınacak tıbbi 
malzeme. 

228,08 3041 ,00 Cerrahpaşa hastahanesi için alınacak Rontken 
filmi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı 
işler ayrı ayrı açık ftktıiltmeye konulmuştur. 1haJc 2. 10.939 
pazartesi günü "'aut 14 de 0dimi Encümende yapılacaktır. Şart· 
nameler Z bıt ve Muamelat Müdürlüğü kalı mindc görülebilir. 
Talipl,,rin ilk teminat makbuz veya mektupları ıle ihale günü 
muayyen saatta Daimi Encümende bulunmaları. 

* * * 
lıaç ve sıhhi malzeme alınacaktır. Bak : lıt. Sıhhi Müe11eıe· 

ler A. E K. ilıinlauno. 

• • • 
363 kalem eczayı tıbbiye alıHcaklır. B!lk : İohiurtıır U. Müd. 

ilanlarma. 

- -·· !4 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

S t-nirkent B .. fediyesinden : 

Senirkent kasabasının Nafıa Vekaleti Şirket ve Müesse· 
seler Heyeti .Fenniyesinden tasdikli eJektrik tessisatının 16862 
lira 10 kuruşluk kısmı kapalı zarf usulile eksiltmesinde talih 
zuhur etmedığinden pazarlığa bırakılmıştır. 

Tesisatın Durbi, Regülatör, Alternatör, tevzi tablosu, şebe
keye aid hat ve dirt::kler ve bih1ınunı malzeme sif lznıir teslimi 
veyahud Keçıborlu istasyon teslimi ve\•ahud iş yeri olan Senir
kent kasabnsı teıılimi olarak bir kısmi inşaat ve tesı"latı ayrıca 
bir kısım olarak malzeme ve inşaatnı birlikte i teklilerin tek· 
lifte bulunmak üzere t.9.939 dan 30.9.939 cumartesi gününe 
kadar bir ay müddetle pazarhğt ilan olunur. 

Arabkir Belediyesinden : 

Tahminen 150 hektarlık meskun ve gayrimeskun sahada 
elektrik tesisatmııı projesi yaptırılacaktır. Talib olanlar teklifle
rini eyliilün yirminci günü akşamına kadar Belediyemize bil· 
dirmeleri illin olu.rnr. 

• • • 
Leyli tip talebe yurdu mrk ve 1 nci tube binaıındn Y•P· elek· 

trik teıiaatı. Bak : fst. Sıhhi Müe11eı;eler A. E. K. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 

Harta Gn. Drk. lük kıtası eratı için 200 adet kaput, 100 
takım kışlık elbise, 500 takım çamaşır açık eksiltme suretiyle 
almaca kt ır. 

Eksiltmesi 28 eylôl 939 perşembe günü saat 14 de Ankara: 
Cebeci Harta Gn. Drk. lük binasında Sa. Al.Ko.da yapılacaktır. 

Muhammen iutar bedelli 3985 lira, muvakkat teminatı 
299 lira olup banka mektubu nya maliye makbuzu kabul o
lunur. 

• • • Harta Gn. Drk. lük kıtası eratı için 2..WO ~ift tire ço· 
rap açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 28 9.939 perşembe günü saat 14,30 da Ankara: 
Cebeci Harta Gn. Dtk. lük binasında Satınılma Ko. da yapıla
caktır. 

Muhammen tutar bedeli 528 lira, ••~akkat teminatı 39 
lira 60 kuruş olup banka mektubu veya maliye makbuzu kabul 
olunur. 

• • * Harta Gn. Drk. lük ihtiyacı i9in 400 yatak kılıfı, 400 
yastık kılıfı. 150 beylik kilim, 50 yün battaniye, 100 arka çan
tası, 100 ekmek torbası, 100 adet matra açık ekliltmı suretiy
le alınacaktır. 

Eksiltme 28 eyJiil 939 perıembe ~ünfi saat 15 de Ankara: 
Cebeci Harta Gn. Drk. lük binasında Satıoalma Ko. da yapıla
caktır. 

Muhammen tutar bedeli 2895 lira, muvakkat teminatı 
217 lira IS kuruş olup baoka mektubu veya •ıliye makbuzu 
kabul olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

45 bin metre amerikan bezi alınacaktır. Pazarlıkla ek· 
siltmesi 18.9.939 pazarteıi günü saat l l de Tophanede 
amirlik Satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli be· 
her metresi 26 kuruş 75 aantimdir. Kati teminatı 1805 lira 
62 kuruştur. Nümuneıi Ko. da görülür. 

• • • 550 m. nefti çuha, 350 !il. lacivert, çuha, 50 m. ıri 
çuha, 50 m. mavi çuha. 

Yukarıda renkli yazıh 1000 metre çuha 21.9.939 per· 
şembe günü saat 15 te Tophanede İstanbul Levuım Amir· 
liği Satınalma Komiıyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Gümrük Mııbafaza Genel Komutanlığı lıtanbul Leva•ım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

846 adet erat yazlık elbiıesinin 29.9.9Jg cuma ıünü 
saat l 1 açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmini tutarı 4441 lira 50 kuruıtur. iık temiaab da 
334 liradır. 

Nümune ve şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin gün ve saatinde kanuni veaikalarile ve ilk 

teminat makbuzlarile beraber Galata Rıhtım caddesi Veli 
Alemdar Han ikinci kattaki Komisyona müracaatları. 

• • • 
1000 çift ökçeli terlik ahnaca!ıtır. Bak : fıt. Sıhhi MGe11tıeler 

SAK. ilanların•. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Y uıhane LevM11111. 

lıtanbul Giimrtlkleri BatmüdürUlğüuden : 

Aşatıdaki it 18,9.939 pazarteıi fiinü sut 10 da Galatadaki 
Başmüdürlük binuında pazarlıl&la ihale edilecektir. 

~0.000 adet itlıalit beyannameıinin baakı İfİ . 
ihale bedeli 89 liradır. lıteklilerin belli ,.aade Komiıyoaa ı•I· 

mcleri ilin olunur. 

Kereste, tahta ve saire 
-------------------------Kereate .ılınacaktır. Bak : lliç ıütununda İıt. Belecl. ilanına. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Orman Koruma Genel Komut. Satınalma Komisyonundan ! 

Zeytinburnu Orman koruma talimılhı ihtiyacı için 120 
ton sömikok kömürü 2490 sayılı kanunun 46 maddesinin A 
fıkrasına göre pazarhkla satrn alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2490 lira olup muvakkat teminatı 
185 lira 90 kuruştur. 

Pazarlığı 18.Q.939 pazarte.si gnnn ıaat 14 te Sirkeci, 
Demirkapıdaki Orman koruma Satınalma Komiıyonanda 
yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi hergiln parasıı olarak Komiıyon• 
da görtilebilir. 

Harta Genel Oirektörlüillnden: 
Harta Gn. Drk. lüiü lktiyacı için açık elııiltmıyo ko· 
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inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 
--~,--·---~~ 

Demirhane ve dökümhane binalannın inş. 
Çocuk bast. yap. inş. (şart. 180 krş.) 
Vali :konağı cad. ve Şişhane mvk. çocuk 

bahçeleri ioş ve tesis. (şart. 150 krş.) 
Malkara-Keşan yolunun arasında yap. şose 

tamiri (şart. 60 krş.) 
Harita ve proje işle:i t nzimi 
Ank. gençlik parkı 2 cİ kısım inş. (şart. 

10,58 L.) (temd.) 
Senirkent su tes·satı ve malzemesi (temd.) 
Eyüp P. T. T. binası tamiri 
İki pavyon inş. 
Mutfak ioş. 
Tavla ,, 
Alay karargahı inş. 
Su tesiıah 
Dıvar inş. 
Mamaktn okul binuı inş. (temd.) 
Ank.·Çerikli-Sungurlu yolu arasında şoıe 

ve sınai imalat inş. (te.nd.) 

aç. eks 
knpah z:. 
kapalı z:. 

" 

n 
,, 

paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 

n 

n 
,, 
n 

pnz. 

" 
" 

6000 -
36046 il 
29893 90 

104085 53 

211499 93 

26126 10 
617 54 

116293 38 
6923 79 
6701 84 

31329 62 
17571 53 

1994 66 
14454 87 
24170 58 

450 -
2703 46 
2242 05 

6'54 28 

11825 -

47 -
7064 67 

519 29 
502 64 
23~9 72 
1317 86 
!49 60 

1084 12 
1812 80 

Şose ve menfez inş. ,, ,, 161940 44 9347 03 
Köprü ve menfez int• ,, ,, 49059 93 3679 50 

llfiçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastane Lvz. 

Göz.taşı: 10 t. 
Eczayı tıbbiye: 363 kalem aç. eks. 
Katküt v.s. Cerrabpaşa haatahanesi için " 
Tıbbi malzeme ,, 
Rontgen filmi ,, 
Devai ampul: 5 kalem n 

Kimyevi ecza: 8 kalem paz. 

k. o 12,50 
1600 -
2037 -

797 -
3041 -
981 50 
250 -

93 75 
120 -
1~2 78 
59 78 

228 08 
73 62 
37 50 

M6nakasa • G:ı::etesl 

İzmir Silah Fabrikası SAK. 
İzmir Belediyesi 
f st. B tediyesi 

Tekirdağ Nafıa Müd. 

29.9.39 8 -
30-10-39 17 -
2-l0-39 15 -

2-10-39 16 -

Türk. Dem. ve Çel. Fabr. Mücs. Müd. 29.9.39 16 -
Nafaa Vekuleti Ank. 2-I0-39 15 -

Senirkent Belediyesi 
İıt. P. T. T. Müd. 
Afyon Kor SAK. 

n " ,, ,, 
" n 
n n 

Ank. Valiliği 

n " 

n " 

n ,, 
" n 

Ziraat Müd. İı.mir 
inhisarlar U. Müd. 
İst. Belediyes ı 

n " 

n " 
lst. Belediyesi 
M. M. V. SAK. 

30-9..a9 a kadar 
4-10 39 15 -
6-I0-39 15 -
6-10 39 15 -
6-10-39 15 -
6-I0-39 15 -
6-10-39 15 -
21- -39 15 -

5-9-39 itib. t ay 
8-9-39 ,, 1 ay 

8-9-39 " 
8·9 39 " 

25.9.39 
18-9-39 
2-10-3.:J 
2-10-39 
2-10-39 
2-10-39 
25-9-39 

ay 
ay 

15 -
il -
14 -
14 -
14 -
14 -
11 -

Elektrik-Havagazı-~alorlfer \tesisat ve malzemesl) ·---........... ~ 
Elektrik teıisatı projesi yap. 
Elektrik teııİsrltı 

,, • ve malzemesi (temd.) 
Üık.üdar itfaiye g-arajının elektrik tesisatı· 

nın yap. 

kapah z. 
paz 

n 

2453 70 
16862 10 

641 40 

Mensucat, Elblst=, Kundura, Çama,ır v.s. 

Yerli kaput bezi: 11500 m (temd.) 
Keşan haalanesi melbusat ve teıiıab 

61 kalem 
Yazlık elbise: 846 ad. 

Amerikan beı.i: .90-100 santimetre eninde: 
900 m. 

Astarlık ve çamaşırlık beyaz bez: 84000 
m.-asterhk kurşuni yerli bez: 10500 m. 

Kaputluk kumaş: 52000 m. (şart 780 kr,.) 
Kışlık elbiı. kumaş: 68400 m. ,, 810 ,, ) 
Yazlak ,. bez 210000 m n • 15,75 L.) 
Çizme: 20000 çift (şarl. 820 k.) 

,, 413 çif·tfotin: 35 çift 
Elbise, kasket, gömlek v.ı. 
Yuhk elbise: 700 tak. 

Keresi e, tahta ve saire 

paz. 
aç. elu. 

" paz. 

kapalı z. 

paz. 
,, 
n 

" aç. ekı. 

" 

2019 83 

4441 50 
2ıa 11 

23940 -

m. 3-
m. 2 75 
m. 1,50 

çifti 8 20 
4425 75 
3785 -
4637 50 

Tabutluk kereıte aç. ekı. 503 -

Matbaa itleri - Kırtasiye Yazıha_ne Levazımı 

ithalat beyannamesinin baskı: 50000 ad. 
Kifrıd, mürekkeb v.ı. evrak tab'ı için 

paz. 
kapala z. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v •. 

Sömikok: 40 t. 
Odun: 131 t. 
Benzin: 20-22000 litre (temd.) 
Benzin: 1000-1200 t. (temd) 
Odun ve mangal kömürü 
Gaz yatı 6 t. 

MUteferrlk 

Buharla ıu pompası: 6 ad. 
Binek makineli tüfenk koşum ve mek· 

kan hayvan 
Teohiz ve tekfin malzemesi 
Galvanizli zincir: 100 m. 
Cibinlik: 1000 ad. ' lemd.) 
Terazi 40 kiloluk: 193 ad.-20 kiloluk: 255 ad • 
Tera:r.i 10 kiloluk: 484 ad. 

,, 2 kiloluk: 600 ad. 
itfaiye için malzeme: 21 kalem 
Ta,: 170 m3 
Yün çorap ipliği: 60 t. (şart. 70j kr.) 
Bohçalık saç: 10 • (temd.) 
Galvanizli demir saç: 3,5 t.-demir tel: 2,5 

m m 750 k. 2 m m 400 k. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Yulaf: 75 t. 
Bulgur: 20 t.•k, faıulya: 20 t.-pirinç: 9 t. 
Ekmek: 19,8 t. (temd) 
K. fasulya: 144,6 t. 
Toz. ,eker: 75 t. (temd.) 
Ekmek: 12-15 t.·yaş sebze ve meyve: 23 

çeşit (temd.) 
Un: 720 t. (temd.) 
Sabun: 700 k. 
Zeytinyağı: 5 t. 
Sadeyatı: 3 t. 
Zeytin taoeıi: 6 t. 
Kesme şeker: 3 t. 
Yulaf: 1209 t. 
Bulgar: l 17 ,7 t 
Patate1: 5 t.·k. ıotan: 5 t. 

aç. eks. 

" paz. 
,, 

k.apah z. 
paz. 

kapela z. 
paz. 

,, 
aç. eks. 

" ,, 
,, 
,, 
n 
,, 

paz: 

" 

aç. eks. 
paz. 
,, 
kapalı z. 
paz. 

paz:. 
aç. eka. 

,, 

" 
" 
n 

kapalı z. 

" aç. eks. 

89 -
5812 50 

880 -
98l 50 

288000 -
11701 87 

9000 -

1430 20 
1650 
4900 -
7685 -
5808 -
5480 -
1361 75 
510 -
k 2 ~5 

IOOOO -
1265 -

3562 50 

20790 -
20244 -

2143 35 

98856 -
k. o 35 
k. o 50 
k l IO 
k o 30 
k o 31 

62410 -
14712 50 

650 -

184 03 

48 il 

Arabkir Belediyesi 
Afyon Kor S \K. 
Senirkent Belediyesi 
ist. n 

İzmir Memleket Hast. 
Edirne Vilayeti 

20-9 39 a kadar 
6-I0-39 15 -

30-9-39 a kadar 
2-10 39 14 -

l 1-IU-39 a kadar 
16-9-.i9 12 -

334 - Gümr. Mu haf. Gen. Kom lst. SAK. 29-9-39 11 -
16 05 İst. P. T. T. Müd. 20-9-39 16 -

1795 50 Taksim·Ayazpaşada İst. Jandr. SAK. 5-10·39 15 -

18100 -
18560 -
32700 -
18900 -

331 94 
283 8 
347 81 

M. M. V. SAK. 

" ,, 
n n 

" " İst. Bclediyeıi 

" " Harta Gen. Direk. Ank. 

37 73 ist. Bel d. 

lst. Gümrükleri Başmüd. 
435 94 ist. Belediy~si 

66 -
73 68 

Topkapı Sarayı Müzesi Müd. 
Balılıeıir A k. SAK. 
Emniyet U. Müd. 

30540 - Ank. Belediyesi 
877 64 fst. ,, 

675 -

Tophane Lvz. SAK. 

•afaa Vekaleti Malzeme Müd. 
Manisa Tümen SAK. 

18·9-39 11 -
18·9-39 11 -
18-9-39 IO -
18-9-39 l l -
2-10 39 14 -
2-10-39 14 -
9-10-39 10 30 

2-10-39 14 -

18-9-39 10 -
2-10-39 15 -

28-9-39 14 -
29-9-39 11 -

14-10-39 a kadar 
15-9-39 10 30 
2-10-39 15 -
18-9-39 16 15 

~l-10-39 J l -

107 27 
124 -
368 -
576 38 
435 60 
405 -
102 14 

İstanbul Belediyesi 2-10-39 
Gümrük Muh. Gen.Komut. İst. SAK. 30·9·39 

14 -
11 -
il -
16-
16 -
16 -
14 -
14 -
il -
il -
15 30 

38 25 
16600 -

750 -
94 88 

267 18 

1559 25 
1519 -

" n " n " 
P. T. T. U. Müd. Ank. ve İst. 

n ,, 
n 

ist. Belediyesi 
,, 

n " 
M. M. V. SAK. 
Aık. Fob. U. Müd. SAK. Ank. 

" " 

21-9-39 
31-10-39 
31-10 39 
3l·I0-39 

2-10-39 
2-10·39 
18-9-39 
18-9-39 
29 9.39 

29-9-39 16 -
18-9-39 
18-9-39 15 -
6-I0-39 11 -

151 GJ 

Balıkesir Ask. SAK. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 
İzmir Lvz. SAK. 
ManisaTilmen SAK. 
İzmir Memleket Hast. 
Hayvan Snğhk Memurları ve 

bant Mektebi Müd. 

11-10-39 a kadar 
Nal· 25-9-39 14 -

6192 80 
19..,-

188 -
248-
135 -
70 -

4670 75 
1103 96 

48 75 

Erzincan Ask. SAK. 
Karacabey Harası Bursa Veler. Müd. 

n " ,, 
" n 

" 
,, 

" " • 
n ,, 

" n " 
n n " " n 

İ:r.mit Tümen ve fst. Ank. Lvz. 

" " " n n n 
Harta Genel Direk. Ankara 

20-9-39 
29-9-39 
29-9-39 
29-9..J9 
29-9-39 
29-9-39 
2-10-39 
3-10-39 
3-10-39 

IG -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
16 -
17 -
14 30 

15Ey~ 
nulan 150 ton yerli kok kömürüne ihale günü talip çı ~ 
dığından 2490 sayılı kanunun 43 cü maddesine tevfi~•ll 
siltme on gün uzatılarak tekrar eksiltmesi yapılacaktır· 

Eksiltme 23.9.939 cumartesi günü saat IO da Hart• 
Drk.lüğü binasında Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ·o1 

Muhammen tutar bedeli 3270 lira, muvakkat teo>' bl 
279 lira olup banka mt}ktubu veya maliye makbuzu ~· 
olunur. -Müteferrik 

lstnnbul Levazı'll Amirliği Satınalma Komisyonundsıı: t 
65 Bti}ük bakır kazan, 65 küçük bakır kazan, 651'$, 

kır yağ tava ı, 65 bakır kevgir, 65 bakır saplı kepçe, 65 
saplı tas, 65 bakır büyük süzgeç w 

Yukarda yazılı yeı:li kalem bakır malzeme i I 9.Q.939 

günü ~nal 14 30 da Tophanede Amirlik Saımalmn Ko. da 
pılacaktır. 

e~' 
• t • 500 adet brz su kovası alınacaktır. Pazarlıkla 

mesi 19.9.939 111alı günii saat 15,30 da Toplısnede 1 t. V. ~ 
Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Niimurıesı 
misyonda görülür. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez S tınal1111 

Koır.isyonundan: 

Evsnfı nşağıda ya:r.ılı 45 ton 
Si O takriben 
Al O, 
Fe . O 
Cn O 
Mg 
K 

n 
,, 

" 
n 

" Hararet muk vemeti: 

kuma alınacak. 
90,5 yüzde 
7,5 ,, 
0,5 " 
0,3 ,, 
0,2 ,, 
0,5 " 

Seğer mahrutu takriben 33 olacakbr. 
Tane büyüklüğü: 
Yüzde 75: O, 1-0,3 mm. 

n 25: o. ı mm. den aşağı. • ,, 
Tahmin ed~le~ ~e~eli 1800 lira olen 45 ton kum askeri~ 

kalar umum mudurluğu merkez !atmalma komisyonunca pi 
cuma günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir Şartoaıoe 
llL olarak komisyondan verilir. Muvakkat teminat 13j liradır• 

• • • 3500 Kg. galvanizli demir saç (0,7-1 m/aı ~· 
lığında) 

750 Kg. galvanizli demir tel 2,5 m/m 
400 Kg. galvanizli demir tel 2 m/ m . 1 

. Tahmin e~ilen bedeli 1265 lira olan yukarda cıOll' 
mıktarı yazılı uç kalem malzeme Askeri Fabrikalar V lı 
~~~ürJüğü M~rkez Satmalma l<'.omis!ron~nca 29.9.939 ~ 
gunu saat 15,30 da pazarlıkla ıbale edılecektir. şart 
parasız olarak Komisyondan verilir. 
Muvakkat teminat 94 lira 88 kuruştur. -~ 

• • • Tahmin edilen bedeli · I0.000 lira olan ıııilt'ı 
nam ve hesabına 10 ton bohçahk saç Askeri Fabri1'~ 
mum M~dürJüğü Merkez Satmafma Komisyonunca .1 ~ 
pazartesı cıünü saat 1 1 de pazarlıkla ihale edilecektıt• ,; 
name parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin ııı0 ~ 
kat teminat olan 750 lira ve 2490 numaralı kanunun ı 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 11 ~ 
i~le a_lakadar t~cca~dan olduklarına ~air Ticaret od•~~ 
sıkasıyle mezkur gun ve saatte Komısyona müraca•t 

Giimrük l\!uhafaza Genel Komutanlığ l lstanbul Leva•
101 

Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

11 .9.93~ ~a. yap~laa eksiltmede isteklisi çıkmıysıı 11, 
adet boy cıbınhğıne aıd açık eksiltme 10 gün uzatılro•Ş1 

Tahmini fıatı 4900 ve ilk teminatı 368 liradır. 
Şartname ve evsafile bez nümunesi Komisyondsdıt· 

rülebilir. G' 
isteklilerin 21.9.939 perşembe günü saaat 11 de ., 

Rıhtım caddesi Veli AJemdar han ikinci kattaki ı<oıtJ1• 
gelmeleri. 

• • • 
6 adet buharla su pompaın alınacaktır. Bak : 

ilanlarına. 

• * • 
. Techiz ve tekfin malzemesi alınacaktır. 
lst. Beled. ilacına. 

Yatı mekteblerine getec8~ 
çocuklarınızın 

Yatak, yorgan, battaniye, çar,af "' 
çamaşırlarını 1 

~ st•••iz~oc - ~ B u R s A p A ı A ~ 
~[f KASft~ ffUSNlF~~ HASAN Hosr4 ~ 
~. ,. ~:ı ~ ~' " ... 1•" 
· .. ~ '-'rsaPaı~ '~'-' . ~ Mağazalarından at• '-' 
I~ ."il., . c' "" · . ,. /': +.~ . •• lstanbul Sultanba~ 

, ~ '+:\~~. · Telefon : 2 f 
~..C...~~:L~ . dde'I . ~./l'\~~ Beyotlu, istiklal ~~""1 

Telefon :44.JU"' 
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llesmi Dairelerin N zarı Dikkatine ! 

1 
Kağıt e tabı r;nalz.eme iı ı tedariki hu usunda uğranı· 

an tnüş ulat izahtan müstağnı bulunmakla 15.9.tf39 t n hin
:cn itıbarcn re 5mi ilihıların aantımini 30 kuruşt n alm nk mec-
urıyetı haaıl olmuştur. Elımı olmay o şu z :urettcn dolayı 

}'Ükıek resmi d irelerin bizi mazur gö mel in" ric ederiz. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

'~lr. leyli tıp talebe yurduna lazım olan 1000 çift ökçeli terlik 
eksiltmeye konulmuştur. 

~ 1- Eksiltme 27.9.939 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlun-
trı~ Sıbh t v İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Ko 

''Yonda yapılarakhr. 
2 Muhammen fiyat: bir çifti 150 kuruştur. 
3- Muvakkat teminat: 112 lira 50 kuruştur. 

•i it 4- İıtekliler numune ve şartnameyi her gün Fuatpaşa türbe 

. 

-
''1l1ıın.da leyli hp talebe yurdu merkezinde görebilirler. 

1 

• 
~ıı 5- istekliler 1939 yılı Tica~et Odası vesikasile 24.90 sayıl 
h nda yazılı veıikalan ve bu ışe yeter muvakkat temanat mak 
y Ilı Vtya banka mektubu ile birlikte bellı gün ve 5aatte Komia . 
oııa. Relrneleri. (7156) 

1' aksim - Ayazpaşada f stanhul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin İlk te-
Cin•i bedeli minatı Ekıiltme gün 

Lira ku. Lira ku. ve saatı 
....... 

ı30 - ------
2() b:ıttre Kırmm Çuha 

" Mavi Çuha 
1525 00 
132 00 

1657 00 
167.0Q 

O adet Orta mat madeni 935 20 

90 OOo düğme 
' ., Küçük mat madeni 351 00 

ııs.aoo düğme 
31,0o ,, Beyaz kemik düğme 372 16 

O metre Renkli şerit 387 50 

127 28 

18.9.939 da pazarte 
saat 15 

18.9.939 pazartesi 
saat 16 

-- ---

ıi 

2045 86 153 44 
e-'- 1 - Yükarıda cinıi ve mikdara ve tahmin bedelleri ve ilk t 

't 'tla.rı yazılı dikim malzemesi iki açık eksiltme ile satın almaca 
~ t •iltıneleri bizalannda yazılı gün ve saatte Taksim-Ayazpaşad 

k 
a 

't'-· b' d k" K • ' ıı;ııınci Jandarma Mmtaka Komutanlığı ınasın a ı omısy 
-~d 

o-

2 a yapılacaktır. • . . 
b)t - Her eksiltme muhtevıyabnın ayn ayrı toptan bırer ıste 
)o11d

1hah• ı mukarrer olup eksiltme şart kiğıtlan her gün Komi 
k-
s-

~ ~6rülebilir veya parasız alınabilir. . 
m ~· . - isteklilerin girecekleri eksiltmeye ııid ve lstanbul Levazı 

ı,1, 'tlıtı Mubaaebecilifıi vunesinc yatıracakları ılk teminat makbu 
~ "e Şart Knğıd nda yazılı sair belgeler de beraberlerinde olduğ 
1ttı ~- ttleı tur günün muayyel' saatlerinde Komisyonumuza gelm 

z-
u 
e-

lın:ıdır. (6883) 4-4 
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AGLAM 

l>JlATİK 
tıcuz 

ı''i::VRE 
s '' 

tavsiye ederiz 

~ ıı 'J' Faz.ta izahat için İstanbul, Kahrcıoğ'lu Hanında 
\ t gen s o" Limited Şirketine müracaat Tel.: 23891 

'••ı 11111•11111111111111111111111111111111~11111111111111111111111111111 

FOÇA 
~ -~~ş~. i~_a!~thanesi 

tıe · U 
" 1 o, Taban, Fındık, Kahve, Tuz, Nişasta, 

Alçı ve Sübiye taşları 

~- •enellk lecrUbe ve ihtisas sahibi 

~ .. f St::VlıE~ USTA BAKlıACI 
' 

111
dan gayet ehven ve itinalı olarak imal edilir 

Adres : Sirkeci, Ebüıüud Caddesi No. 60 1 

-

-----------------• --------------------.. ---------------------, 
-

1 

g 
uhammen bedellerile mikt r ve vasıfları aşağıda yuılı iki 

urup malzeme ve şya b r gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
5.9.1939 Pazarlesı gunü saet ( ı0,30) on buçukta Haydarpaşada gar 
nasındaki k omisyon tarafından açık ekıiltme usulıle satın alı
acaktır. 

2 
bi 
n 

k 
Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı muvak

at teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle b ı rlikte eksiltme gü
ü saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. D 

Bu ışe ait şartnameler komiıyondan parasız olarak datıtılmak
adır. t 

b 
1- 9,5-10 m m den 50 m m ye kadar 35 adetten mürekkep 

ir takım erkek ve bir takım d ışi kutur ölçüsü muhammen bedeli 
478 lira muvakkat teminatı l IO lira 85 kuruştur. 1 

k 
a 

2- Boru anahtarı, lağımcı kazması, tesviyeci gönyeai, matkap 
alemi, metrik d işli klavuz hassas piyakulis, modelci metresi, torna 
ynası ve sııire gibi 58 kalem muhtelif cins ve eb'atta hırdavat 

malzemesi muhammen bedeli 33j6 lira 80 kuruş muvakkat teminatı 
251 lira 76 kuruştur. (6973) 3-4 

* * • 
Muhammen bedl' li 85.000 lira olao IOOJ66 kilo vagon ve es

ekat inşaatına mahsus demir 26.10.939 perşembe günü saat 15,30 
da kap:ılı zarf usulü ile Ankara' da İdare binasında ııahn alınacaktır. 
t 

Bu işe girmek isteyenlerin (5500) liralık muvakkat temiuat ile 
kanunun tayın etl:ği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar Komisyon ReisliAine vermeleri lazımdır. 

Şartname er 425 kuruşa Ankara ve Hllydarpaşa veı.nelerinde 
s&tılmaktadır. (7098) 3-4 

• • • 

I - Mafredat liıtesi mucibince cem'an (363) kalem ecı.ayı tıb
biye açık eksiltme uıulile 1atın alınacaktır. 

lı - Muhammen bedeli (1600) lira muvakka• temiaatı (120) li 
radır. 

ili - Eksiltme 18.IX.939 paxartesi günü aaat 11 de Kabataşda 
Levaı m ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacak
tır. 

iV - Listeler her gün sözü reçeo Şubeden para11z alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aaatte % 

7,5 güvenme parasile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri. 
(73.10) 1-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 250 adet 60 ı/m lik Zımpa

ra taşı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 3760 lira muYakkat temiaah 

282 liradır. 
111 - Eksiltme 26 lX.939 salı günft saat 15 de Kaba

taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ıün ye sa

atte % 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur Komiayona 
a-elmeleri ilan olunur. (7148) :Z-4 

••• 
ı - Müfredat li•tesi macibince ao kalem elektrik teai-

1 satı malzemesi açık eksiltme usuliyle aatJn abnacaktır. 
Muhammen bedeli 15000 liraolan 30.000 metre mi"'abı okıi- il - Muh•mmen bedeli 404.69 lira muvakkatteminata 

jen 28.~.939 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An- 30,34 liradır. 
karada idare binasında satın alınacaktır. k · IX 939 l d K b 

B · · k · t ı · (112-) ı· 1 k kk t t . t .1 ili - E sıltme26. sa ı glinl aaat 14 e a ataıta u ı şe gırme ıs eycıı erın J ıra ı muva a emına ı e . . . 
kanunun tayın et iği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de Levazım ve Mubayaat Şubesındekı Alım Komıayoaunda ya-
kadar Komisyo n Reisliğine vermelerı lazımdır. pılacaktır. 

Şartnameler parasıı: olarak Ankarada Malzeme daireıinden, iV - Listeler her gün sözü geçen Ş11beden para11a 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. alınabilir. 

(7226) 2-4 V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gln ve ıa-
"!!!'l~-~~~~~mıi!!~_..,.~..c::ıa""'!""....,"!'!!!!~İIİ!""i'!"!!!.iı!~!!!!!!!~~ atte % 7,5 ~üvenme paralariyle birlikte mezkQr Komisyona 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma ve gelmeleri ilAn olunur. (713') 2-4 

.Eksiltme Komisyonundan : 
Haydarpaşa Emrazı Sariye hnıtııhanesioe lazım olan 115 kalem 

ilaç ve eıhhi malzeme açık eksiltmeye konulmuştur 
1- Eks itme 27.9.939 çarşamba güaü saat 14,30 da Catalot· 

lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlütü btnaıında kurulu ko· 
miıyonda yapılacaklar. 

2- Muhammen foıt 1914 lira 44 kuruştur. 
3- Muvakkat teminat 143 lira 60 kuruştur. 
4 İstek iler şartnamesini her güa komiıyoodan alabilirler. 
5- İst klıler 1939 yılı ticaret odatı vuıkasile 2490 sayılı ka

nunda yaz h ves k tara ve bu işe yeter muvakkat teminat makbu:a 
veya banka mektubu ile birlıkte belli 1ıiln ve saatte Komisyona 
gelmeleri. (7157) 

Teknik Okulu 
Müdürlüğünden: 

1 - Yıldızda bulunan okulumuza aid 12.980 lira tahmin be
dcllı 14 kolem dolap, maaa, sıra ve IDir Mobilya kapalı zarf usu
lü ıle ıhalesi yapıl mak üzere 18.9 939 tarihıne rastlayan pazartesi 
günü ıaat .15 de ekııltmeye konnı.uştur, 

2 - ilk teminat 974 liradır. isteklilerin ilk teminata yatırmak 
n şartoameyı görmek üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar 
okul ve mezkur günde 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ve 
şartname mucibi tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltmenin 
yapıl c gı Yuksek Mühendis mektebi Muhaıebesindeki Komiıyonn 
makbuz mukabıliode vermeleri lazımdır. 

Poıtada vaki olacak g cikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
(6832) 4-4 ______________ .._, ___________ ._..-...._...,_,, ________________ _ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Trahom Mücadele tetkılatı için lazım olan 37 kalem iliç açık 
ekailımeye konulmuştur. 

••• 
Cinıi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Ekailtmenin 

adet lira krı. lira krı. ıekli aaatı 

----- -------------
Parlayıcı ve patla

yıcı maddelerin nak· 

tinde kullanılacak 
aaç tekne 

Yukarda yazılı tek· 

neye konacak mo· 

tör 

1 l 6442 6' 12.U 19 paı. 14 

17957 50 1348 81 kap. z. 15 

l - Şartname plan ve keıfi muaibince parlayıcı Ye 
patlayıcı maddelerin naklinde kullanılacak J adet ıaç tekne 

7. VIIl.939 tarihinde ihale olunamadığından teslim milddeti 
uzatılarak yeniden pazarlıkla ve bu tekneye konacak mo· 

törde 24. Vlll.939 tarihinde ihale olunamadıiından yeniden 

kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuıtur. 
il - Mulıammen bedelleri, muvakkat teminatla11, ek

siltme şekil ve saatleri hiularında gösterilmiıtir. 
lll - Eksiltme l 8.IX.939 paıarteai ıünti Kabatafda 

Levazım ve Mobayaat Şubesindeki Ahm Komiıyonunda ya

pılacaktır. 
iV - Şartname, plln ye keıifnameler (82) ve (89) 

kuruş mukabilinde Ankara, İzmir Baımildiirlilklerile lstan

bulda Levazım ve Mubayaat Şubeai veıneainden alıubilir. 
V - Motör ekailtmesine girecekler milhllrll teklif 

mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 gliYenme paraaı mak

buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zarflarını ihale saatinden bir saat evYeline kadar meıkür 

Komisyon Baıkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve 

diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 teminat akıelerile bir
likte yukarda adı geçen Komiıyona Yermeleri i1'n ol-v. 

(8715) 4--t 

Eksiltme 2 7. 9. 939 Çarşamba gün Ü ı a at 14, 45 de C a R' a loğ) u oda -~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m-
S ı hb at ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binaaında kurulu Komiı
yonda yapılacaktır. 

Muhammen fiyat: 4211 lira 37 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 315 lira 90 kuruştur. 
lıteklıler ş rln meyi her gün Komisyondan alabilirler. 
lsteklıler 19 9 yılı Tıcaret odası veaikasile 2t90 1&yıh kanunda 

yazılı vesikaları ve bu ıfc yeter ıruvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubu i e birlıkte belli gün ve saatle komiıyoaa gelme· 
leri. (7158) 

'afıa Vekaletin en 
31. 10.939 salı günil saat 11 de Ankarada Naha Vekileti binası 

içinde malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda 9000 lira muhammen bedeli 6 ad~t buharlı ıu pom
pasının kapalı zarf uıalü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruata bedelıiz olarak Malı.eme 
Mildltrlüğünden alınabilir 

Muvakkat teminat 675 liradır. 
fsteklılerin teklif mektuplannı muvakkat teminat ve şartname

sinde yaııh vesaik ile birlikte aynı gün saat 10 a kadar meı.lcur Ko· 
miıyona makbuz mukabiliade vermeleri liıımdır. (4531) (7313) 1-4 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Ekıiltmeye konulan it: Leyli hp talebe yurdu merkez ve l el 
şube binuında yapılacak elektrik tuiıata İfİ· 

Ketif bedeli ..... ~329 lıra 94 kuruı. 
Muvakkat teminat 250 lira. 
Leyli tap talebe yurdu merkez •C 1 imci ıabe blnuında yapbrı• 

laoak elektrik tesi1atı iti açık ekıiltmeye konalmaıtur. 
Ekıiltme 27.9.939 çarşamba l'İlDÜ saat 15,30 da Catalotlunda 

Sıhhat ve İçti ai Muavenet Mildlrlltll binannda kuralu Koaıiı
yooda yapılacaktır. 

Mukavele., eksiltme bayındırlık itleri kan\.bİ ye fenni ıartna• 
meleri, ketif hulasası ve buna batlı difer evrak herrl• komiıyoncla 
görülebilir. 

latekliler 1939 yılı ticaret odası veıikaıile 2490 uyıh kaa1111da 
yazıla vesikalar ve b11 ite yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte bu ite benzer 200() liralık İf yaptıtına 
dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel lıtanbul Viliyelindea ahamıt 
ehliyet veaikaaile birlikte belli ıi!a •• ıaatte Komiıyona plmelerl. 

(7151) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd•hui 

Objet d,_ I' djudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 
Conatructlon - R6paratlons - 7r v. Publlc 

Conıt. bat. forge et fonderie 
,, ,, er~ebe (eab eh 180 P.) 
" et inıtall. dea jardinı d0enfants ıiı a 
Vali konağı cad. et Şişane (c. eh 150 P ) 

Publique 
Pli caeh 

" 
Rep. ehaussee e route Malkara-Keşan (c eb 60 P) ,, 
Dreasem. cartes et projetı pr. adduction et ,, 

inıtall reıenu eau a Karabük 

6000 -
36046 11 
29893 90 

IO:l 85 53 

Coo.t. pare Gaoçlik (2 me p r.) (e. eh 10,58 L) ,, 
in.tali. ac!duetion eau i Senirkent y comp· Gre a 

2ll499 93 
grc 20126 10 

ris fourniture materiel (ııj) 
Rep. bat. P.T.T. Eyüp 
Conıt. 2 pavillons 

" 
" 

cuiıine 

~table 
,, bit. quartier Regiment 

loatall. eau 
Conat. mur 

,, blt. ~eole A Mamak 
., ehau11ee et trav. d'art~ ı route 

Ank .. Çerikli-Sungurlu (aj) 
Conıt. cbau11ee et dalot (aj) 

,. pont et dal ot (aj) 

Publ!que 
Pli caeh 

" 
" 
n 

" Gre a gre 
,, 
" 

n 

" 

617 54 
116293 38 
6923 79 
6701 84 

31329 62 
17571 53 

1994 66 
14454 87 
24170 58 

161940 44 
49059 93 

Caution. 
proviıoire 

450 -
2703 46 
2242 OJ 

6454 28 

Lieu d'adjudication et dn 
Cahier des Charges 

Jours Heureg 

Com. Ach. Fabr. Armes lzrni,. 29-9-39 8-
Municip. lzmir 30-10-39 17 -
Com. Perm. Muo. lııt. 2-10-39 15 -

Dır. Trav. Pub. Tekirdağ 2-I0-39 16 -

" 
F b Fer et Acier de 'furquie 29-9-39 16-

11825 - M nis. Trav. Pub. 2-IO 39 15 -
Jusqu'au 30 9-39 

47 -
7061 67 
519 29 
502 64 

2} 9 72 
1317 86 

149 60 
1081 12 
1812 80 

9317 03 
3679 50 

Municip. Senirkent 

Dir P.T.T. lst. 
C. A. Corps Armee Afyon 

4-IO 39 15 -
6-10-39 15 -
6-10-39 J5 -
6-10-39 15 -
6-I0-39 15 -
6-10-39 15 -
21-9-39 15 -

,, " 
" n 

" " 
n " 

Vil. Aok. 

" 

" 
" 

1 mois iı pnrtir du 5-9-39 

" 

" 
" 

8-9-39 

8-9-39 
8 9.39 

Prodult• C!!L_ lq~~---·----...:.~--------- -Fournltur pour Hopltaux 

Sulfate de euivre: IO t. le k. O 12,50 
Produitı pbarmaeeutiquu: 363 lots 
Cat cut ete. pr. hôp. Cerrabpafa 
Articlea saait. 
Film Roentgen 
Ampouleı medie leı: 5 lots 
Produitı clıimiqueı: 8 lots 

E16ctrlclt6·Gaz-Chnuff an 

Oresıement projet inatall. clectr. 

Publique 

" 
" 
" 

Inıtall. eleetr. y eompriı materiel (nj) Gre a gre 
lnstat. ~lee. garage ııapeura pompiers Üıküdor Publique 

" 
Pli eaeh 

Toile in~igene pr. copote: 11500 m. ( j) G,.e a gre 
Habiltemenh et install. hôp Keşan: 61 lota Publique 
Habits d' ete: 846 p. ,, 
ToHe amcricalne d'une largeur de 90-IOO Grc a ııre 

cm.: 900 m. 

1600 -
2037 -
797 -

3041 -
981 50 
250 -

t 

16862 10 
6t1 40 

2453 70 

2019 83 
4441 50 

213 77 

Toil~ pr. doublure et id. blanche pr. lioge: Pli cacb 23940 -
8ıt000 m -toile indiııene grise pr. doub· 
lure: 10500 m. 

Etoffe pr. cnpoteı: 52000 m. (cah eh 780 P) Gre a gre le m. 3 -
n • habih d'binr: 58400 m. (c. eh 810 PJ n ,, 2 75 

Toile ,, ,, d'cte: 210000 ,, ,, ., 15,75 L) ,, ,, ı 50 
Bottea: 20000 paires (cah eh 820 P) ,, la paire 8 20 

n : 413 paireıı-bottineı: 35 paireı Publique 4425 75 
Habits, casquetteı, ebemisea ete. ,, 3785 
Hablts d'ete: 900 complet. ,, 4637 50 

=-•· 
lmpreaııion declarationı d'importat.: 50000 p. Gre iı gre 
Enere, papier ete. pr. İmpression Pli eaeh 

Bol• de Constructlon lanch Poteaux ole.,, 

Boiı de coaııtr. pr. eereueuil• Publique 

Combuatlble - Carburanl- Hull • 

Boiı: 131 t. 
Semi-eoke: 40 t. 

Publique 

" Pli cach 

89 -
5812 50 

503 -

982 50 
880 -

11701 87 Boiı et eharbon de bois 
PUrole: 6 t. Gre a gre 
Benzine: 20-22000 litre& " ,, 1000-120 t. (aj) 

" 
288000 -

Dl ver• 

Cbevaux de monture et d'attelage pr. traoı· Gre i. gre 
port de mitrailleuses ele. 

Pompe a vapeur pr. eau: 6 p. Pli each 9000 • 
Materiel pr. funeraillH Publique 1430 20 
Materiel pr. aapeura pompiers: 21 lots ,, 1361 75 
Pierres: 170 m3 ,, 5 IO -
Fil en laine pr. chaussettes: 60 t. (c. eh 705 P) ,, le k. 2 35 
Tôle: 10 t. (aj) Gr6 a ıırc 10000 -

,, ıalvaniı~: 3,5 t.-fil de fer de 2,5 m m: ,, 1265 -
750 k.·id. de 2 m m: 400 k. 

Cbalne ıalvaniaee: 100 m. 
Mouıtiqusire: 1000 P• (aj) 
Baıcule de 40 k.: 193 p.-id. de 20k.:155 P• 

,, ,. 10 k.: 484 p. 

,. 2 k.: 600 " 

Publique 
,, 
" 

1650 -
4900 -
7685 -
5808 -
5480 -

93 75 
120 -
152 78 
59 78 

228 08 
73 6l 
37 50 

48 il 
184 03 

334 -
16 05 

Dir. Agriculture hmir 
Com. Aeh. Econ Monop. Kabaheh 
Com. Perm. Municip. Ist. 

n " 
n " Com. Perm. Mun cip. lst. 

Com. Adı. Mıniıt. Def. Nat. Ank. 

Muoieip. Arapkir 
,, Senirkent 

Com Perm. Mun. lst. 
C. A. Corps Arm~e Afyon 

28-9-39 15 -
189-39 11 -
2-10-39 14 -
2-10·39 14 -
2-10-39 14 -
2-10-39 14 -
25-9-39 11 -

Juıqu'nu 20 9-39 
n 30·9-39 

2-10-39 14 -
6-10-39 15 

Hôp. ReJ?ioııal lzmir Jusqu'au 11-IO-J9 
Vıl. Edirne 16-9-39 12 -
Com Ach. Comm. G. Surv. Douan. lst. 29-9-39 11 -
Dir. P.T.T. lst. 20-9-39 16 -

1795 50 C. A Gendar. Ist. Taxim, Ayazpaşa 5-I0-39 15 -

18100 -
18560 -
32701.l 
18900 -

331 9ı 
283 88 
347 81 

435 94 

37 73 

73 68 
66 -

877 64 

30540 -

675 -
107 27 
102 14 
38 25 

16600 -
750 -
9:l 88 

124 -
368-
576 38 
435 60 
405 -

Com. Ach. Mln. Def. Nat. Anlı:. 

" " 
" " 
,, n 

Com. Perm. Municip. Iat 

" " Dir. Gen. Cartogr. Ank. 

Dir. Pr. Douanes lıt. 
Com. Perm. Mun. Ist. 

Com. Perm. Municip. lıt. 

18-9-39 11 -
18-9-39 11 -
18-9-39 10 -
18-9-39 '1 -
2-10-39 14 -
2-10-39 14 -
9-10-39 1 o 30 

18-9-39 10 -
2-I0-39 15 -

2-10-39 14 -

29-9-39 11 -
28-9-39 14 -
2-10-39 15 -
18 9-39 16-15 

Com. Aeh. Mil. Balıkesir 
Dir. Mu ee P laiı Topkapı 
Com. Perm. Muo. Ist. 
Com. Ach. lnt Tophane 
Oir. Gen Surete Ank. 
Muoicip. Aok. 

Juıqu'au 14-10-39 
J 5.g.39 IO 30 

Com. Aeb. Div. M nisa 

Mın. Tr. Pub Dir. Oep. Matbiaux 
Com. P ·rm. Municip. lıt. 

" n 

n " 
C. A. Mın. Del. Nat. Ank. 
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 

,, " 

31 -10-39 
2-10-39 
2-10-39 
2-10-39 
18-9-39 
18-9-39 
29·9-39 

Com. Aeb. Comm. G. Surv. Douan. lıt. 30-9-39 

,, " 
Dir. Gen. P.T.T. Ank et lat. 

,, n 
n 

21-9-39 
aı-ıo-39 
31-10-39 
81-10.39 

11 -
14 -
14 -
14 -
il -
11 -
15 ~ 

il -
il -
16 -
16 -
16 -

1 -

OFFICIELS 
De 1' Administration Generale des Cheı11iıı5 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
,ıt 

100.166 Kg. dP. ter pour \\ gons et estacades d .. une ". 
estinıative de 85.000 Lıq . sercmt achetes par voie d'adJ

11 

cation sous pli cachete le Jeudi 26 Octotobre 1939 a 15 b 
au tocnl de l'Adnııai tration Generale a Ankara. 

Ceux qui de ırent y prendre part doivent remettre' 
Pre:ıidence .Je la Commission le jour de l'adjudication jo·IJ 
14 b. 30 leurs otfrecı, une garantie provisoire de 5.5o0 
et les certif1cats exiges par la loi. 4 

L :ı cahiors des cbarges sont en vente au prix de J 
Ptrs. nux Caisse d' Ankara et de Haydarpa~a. (7098) y· 

Müteahhitlerin Takvimi,../ 

Cumartesi 16.9.939 

Telgraf teli (Nafıa Vek.) 1136 
Sadeyat (Gniantep Ask. SAK.) No 1158 
K. ot ve koyun eti (lıparta Tümeni) No 1160 
Alüminyum manşon (P. T. T. U. Müd.) No 1163 
Arpa (Gıu:iantep Aık. SAK) No 1164 
Yemeni (M. M. V.) No 1164 
Kriple kömürü (Yüksek lktısad ve Ticaret Mektebi) No 1165 
Kriple maden kömürü (Nafıa Vekaletı) No 1165 
İzmirde iki garaj inşası (İzmir Lvz.) No 1165 
K. fasulya ( ,, ,, ) No 1167 
Cibali ve kutu fabrikası aıçılığı (İnhisarlar U. Müd.) No 1161 
Sigorta müzapları (İst. Elektrik Tramvay ve Tünel İtlet.) ~= 
Traktör silindir v. s. (Devlet Hava Yollan U. Müd.) No Jlov 
Muhtelif erzak (O. O. Y. Adana) No 1170 
Arpa (Çorum Ask. SAK ) No 1169 
Saman (Toph ne Lvz.) No ll72 fi 3 
Kriple maden kömürü (İst. Uman Sahil Sıhhiye Mrk.) No 
K. ot (Konya Lvz.) No 1173 
İlaç (lzmir Emr zı Sariye Hast.) No 1175 
Sel:ze (Balıkelilr Orta Okulları SAK.) No 1175 
Çam ker ste (liolu Nnfıa Müd.) No 1177 
Munl ce (Kayseri Vil.) No 1177 
Malı.eme deposilo garaj inş. (Küı.abya Garnizonu SAK.) f'iO 
Buz makinesi v. s. (Gelibolu Beled.) No 1178 
Dolap merdiven ve ölçü (Gadantep Emniyet Müd. No 1179 
Elektrık malzemesi (Gümrük Muh. Genel Komut.) No 1179 
Veteriner ecza (M. M. V.) No 1180 
Yastık yüzlüğü bez (M. M. V.) Il80 
Bulgur (Tophane Lvz.) No 1180 
Sömikok (Nafıa Vek.) No 1185 
Kırıkkalede yap. boru ferşiyah (Aık. Fabr.) No 1168 

Mernento des 

Samedi 16.9.939 

Fil tetegraphique (Min. Trav. Pub.) No 1136 
Beurre (Com. Ach. Mil. Gaziantep) No 1158 
f oin et viande de mouton (Div. Isparta) No 1160 
Manchons en aluminium (Dir. Gen. PTT.) No 1163 
Orge Kom. Aeh. Mil Caziantep) No 1164 
Chau11ureı (Min Def. Nat.) No l 164 
Cbarbon crible (Eeole Sup. Commerce Iıt . ) No 1165 

,, ,, (Miniıtr. Trav. Pub.) No 1165 
Constr. 2 garaae a lzmir (lnt. lımir) No 1165 
Haricotı aees ., ,, No 1 16: 11 
Boucbons pr. eoupe·circuit (Exploit. Electricite TüP.ı 

No l 168 ti 
Tr cteur pr. cyliodre ete. (Dir. Gen. Voie Aerieane f:t' 
Oıv. prov. (Chemins de fer Etat Adana) No 1170 
Orge (Com Aeh. Milit. Çorum) No 1169 
Paille (lnt Tophane) No 1172 
Semi·coke (Ministere Trav. Pub.) No 1165 
Charbon crible (OffJce Sanit. Port Iat.) No 1173 
Medienment (Hopital M lad. Cootaıı. lzmir) No J 175 
Leııumea (Eeole Secondairea Balıkesir) No 1176 
Bais de ıapin (Dir. Trav. Pub. Bolu) No 1177 
Medicaments tVil. Kayseri) No 1177 ) r" 
Constr. depôt et garage (Com. Ach. a-arnison Kütab1' 
Mnehine de glaee (Muoicip. G lıbolu) No 1178 
Armotre, ese lier (Dır Surete Gaziantep) No 1179 ,eıl 
Arlıcles eleetriqueı (Com. Ach. Commaod. Gb. 5a1r 

lıt.) No 1179 
80 Pıoduits pr. veterinaire (Miniıtere Def. Nat.) No IJsO 

'f oile pr. taies d'oreiller ,, ,, ,, No 1 l ~ ______________________ _..;,;._,.;.;,.. __ _..-- .. 
imtiyaz sahibi v yazı itleri Direlr.tSrü : 1•111' 

Baııldıtı yer : Merkez Baıımui, Gal•
11 


