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a) MüNAKAS AL 
~-·-------------~-Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden : 

\'ilt l(~Palı zarf usulile eksiltmiye konulan iş : Çanakkale 
hiıı.Ytt~ Etine kazası dahilinde yeniden yapılacak hastane 

İ~ ırıtaatı olup bedeli keşfi 72923 lira 2 kuruştur. 
t, N tlt 9. 10.939 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 
~ .. u:dıa Müdürlilğü binası içinde toplanacak Komisyon hu-

E. •. Yapılacakhr. 
lık h· ksıltrniye girebilmek için talihlerin en az 40000 lira
ıtııı, 1~kbina yaptığına dair vesika ile 4896 lira 95 kuruşluk 
k.t, 'v· at teminat ve ihale gününden 8 gün evvel Çanak
~1- ılAyet makamına müracaatle alacakları ehliyet vesi-

rı"ıı Ve Ticaret Odası vesikasının komis. verilmesi lazımdır. 
nııa:•aat mfiddeti işe baılama tarihinden itibaren 270 iş 

ilr. 

lıtanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 

lifli ('~rahpaıa Hastanesi Göz Kliniğinde 3290.84 lira ke
dtı il ~ısat bağlama işleri 5. 10.939 perşembe günü saat 15 

İ USrlükte aı;ık eksiltmeye konulmuştur. 
~ ~~tldilerin 247 liralık muvakkat teminat makbuzlarile 
8 tG ıralık bu gibi işler yaptığına dair eksiltme tarihinden 
"•ı,11 .•vvel lıtanbul VilAyetinden alınmış vesikalarile gel! 

tı, Şartname ve ilişikleri her gün Rektörlükte görülür 

l\ttahya Garnizonu Satınalma Komisyonundan : 

~1 ~tabyada tayyare garnizonunda aşağıda cins ve mik" 
'-tıı. ' 0•terilen paviyon, cephanelik ve istinad duvarları yap· 

C.ktır. 
h~U Pttubarnmen bedellerile muvakkat teminatları, eksiltme t' ~aatleri hizalarında gösterilmiştir. 
~el 1\ kııltnıe 10 birinciteşrin 939 salı 'lilntl Kütahyada Mer
~ıı, 1~11ıutanhğı binasındaki Satınalma Komisyonunda ya

Ctlltı r. 
"-11tc1Ş'rtname, plAn, ve keşifnameler hergün Komisyonu

' iÖrülebilir. 

Ciııai 

~,~. 
Miktarı 

Muhammen 
keşif bedeli 

Lira Kr. 
53611 46 

6423 92 
2608 56 

Muvakkat Eksiltme 
teminatı Şekli Saati 
Lira Kr. 

~ •Jon 2 
" Ph•nel'k 
~S>h ~ 2 

- 'nelık iıti· 2 
•d duvarı 

3930 58 Kapalı .zarf 11 
481 80 Aç. eksiltme 14 
195 65 " ,, 15 

Borçka Malmüdürlüğünden : 

14 ~ 11 ·9.939 da ihalesi yapılacağı ilan edilen 26700 lira 
'' -i~tuı bedeli keşifli Borçka Hllkumet Konağının inşaatı
~t'- teklifler haddi !Ayık görülmediğinden bu işin 27.9.39 
~'dn ~b~ günü saat 14 te kapalı zarf usufile Borçka Mal
~iı~ Ggü odasında teıekklil edecek Komisyonda yapıla
d,ı~ti •ıı 249() numaralı kanununun 32 - 33 ve 34 üncü mad
~t't ~Ucibince talihlerin bu iş için ehliyet vesikal~rile Ti· 
' b· dası vesikalarının yevmi muayyende ihale tarihin· 
•i -., ır 1••t evvel teklif mektublarının Komisyona verilme• 

J)o•tada olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

.\ Afyon Kor Satınalma Komisyonundan : 

'id •ıa f1o._ demiryol ta?lirat deposu için bir hangar ile buna 
~--- ' tlektrik tesisatlarının kapalı zarfla ihaleleri 6.10.39 
~llQ. ıaat 10 da yapılacaktır. Keşif bedeli 76,627 lira 

f, ılk teminatı 5031 lira 39 kuruştur. 

Mardin Belediyesinden : 

'~din kaaabasının meıklin Ye gayrimeıkun olmak Ü* 

~~t,ı, lıektarlık bir sahanın halihazır haritaları ile bunu 
~ ~),,r'll ıso hektar ile 400 hektara varan arazinin 1/4000 
~'tıl 1 

te.keometrelik münhanili haritasının iti ekıiltmiye 
~~11lır. 

il llllktu keıif bedeli 8000 liradır. 

Eksiltme 27.9.939 çarşamba günü saat 15 te Mardin Be
lediye dairesinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafın· 
dan yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 600 liradır. 
Eksiltmiye iştirak edenleri vaktinde Belediyeler İmar 

Heyeti Fen Şefliğinden iştirak vesikaları almaları ve bunu 
teklif mektublarına koymalorı lazımdır. 

Şartnameler Mardin Belediyesinden ve Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğinden parasız olarak verilir. 

Biga Belediye Reisliğinden : 

Kapalı zarf usulile evvelce eksiltmiye çıkarılan 2,600 
lira maktu bedel ve 188 lira muvakkat teminatlı Biga ka· 
sabastnın 150 hektarl?k halihaz1r haritası ve bunu muhat 30 
hektarlık kısmile 180 hektara varan sahanın yalnız 1/2000 
lik münbanili haritasının yeniden alımı işine muayyen olan 
günde talib çıkmadığından 2490 sayılı arttırma ve eksiltme 
kanununun 40 ncı maddesine tevfikan eksiltmenin bir ay 
müddetle pazarhğı alındığı ve pazarlıklarının 14, 21 ve 
7.10.939 günleri saat 10 da Belediye dairesinde icra edile
ceii ilan olunur. 

• • * 
Tek ik okulu binasında yap. tecrit işleri. Bak : lst. Nafıa 

Müd. ilAnlarına 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İstanbul Levazım Amirliği Sıstınalma Komisyonundan : 

Beş kalem ampul ve on bir kalem ~eza al11111eakt1r. Pazar
lık.la eksiltmesi 25.9.939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede 
l:ıt. Lvz. Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 1916 lira 50 kuru§ kati teminaiı 287 lira 55 ku· 
ru§tur. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Çay Belediye Riyasetinden : 

Belediyemize beş kilovat ve mülenavib cereyanla 220, 380 
vahlık bir aded canavar düdüğü ile bir aded yıldız müselles 1 

~alter alınması yırmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş·! 
tur. Taliblerin ihale günü olan 4. 10.939 tarıhli çarşamba günü 
Belediye Encümeninde son tekliflerinin ve}a kendilerinin hazır 1 

bulunmaları itan olunur. j 

P. T. T. Cm um Müdürlüğünden : 

Teahhüdün ademi ifasından 78.000 adet iki No. Fincan 
açık ekşiltmeye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedel 19500. Muvakkat teminat 1462,5 lira 
olup eksiltmesi, 24 birinci teşrin 939 salı günü saat 16 Anka
rada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki SatınaJrna Ko
misyonunda yapılacaktır. 

İ~tekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubiyJe kanuni vesikalarının h!lmilen mezkur gün ve saate 
o Komisyona müracaat edeceklerdir. 

Şartnameler, Ankara'da P. 1'. T. Levazım, lstanbulda P, 
T. T. Levazım ayniyat şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak 
verilecektir. 

Ba~vekalet Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlü~ünden: 
Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı için 5 adet ahize ve 6 adet 

lamba kontrol cihazı satın alınacaktır. 
Eksiltmeıi 4.10.939 çarşamba günü s.ıat 14 de Yer işehir 

Kızılırmak sokak No. 30 da Devlet Meteoroloji işleri Umum 
Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacak· 
tır. 

Muhammen bedeli 4600 Jira olup ilk tenıinah 3~5 lira· 
dır. 

İlk teminat Banka mektubundan gayri nakit veya nakit 
yerine kaim tahvilat olduğu tsktircie bunlar Komisyonca kal ul 
edilemiyeceğiuden eksiltmeden evvel Merkez muhasebesine ve 
mal sandıklanna yatırılarak alınacak makbuzun ibrazı. 

Mezkur cihazlara ait eartname bedelsiz olarak Levazım 

Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

5000 adet yüz ha.,.lusu alınacaktır. Açık ekıiltmeıi 
26.9.939 Salı günü saat 15 de Tophanede İstanbul levazım 
amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 2250 lira, ilk temmatı 168 lira 75 kuruıtur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görfililr. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden : 

Mektebimiz talebelerine litzumn olan cinsi, miktarı Ye mu· 
u&mmen iiya\laıı va c\ı.oihuıcı ~acı~leıl yukarıaa yazuı elbıse ve 
saire iki şartname ile ve ayrı ayrı açık eksiltmiye konulmuıtur. 

Eksiltme 5.10.939 tarihine raslıyan perşembe ıünü Yük
sek Deniz Ticareti Mektebinde toplanacak Komiıyonca yapıla
caktır. 

Bunlara aid şartname ve teferrüatını almağı vı g~rmeği 
arzu edenler Mekteb Muha-;ebeıine müracaat etmelidirler.! 

• • • 
Astarlık ve çam•tırhk bez alınacaktır. Bak: Takılm Ayas• 

paşada İıt. Jandr. SAK. iltnlarana. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lıtanbul Levazım 

Amirliği Satınalma Komisyonundao: 
Satın alınacak 100 ton birinci benzinin 12.9.89 salı gü· 

nli saat 15 teki kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmadı· 
ğından 9· 10·39 pazartesi günü saat 15 te yeniden kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 26500 lira ve ilk teminatı 1988 
liradır. 

Fenni evsafı ve ıartnamesi komisyondadır. GCSrülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline ka· 

dar 2490 sayılı kanunun tarifi veçbile haıırlıyacakları tek
lif mektublarını Ga;ata Rıhtım caddesi Velialemdar ban 2ci 
kattaki Komisyona vermeleri. 

• •• 
Rekompoıe maden kömClrQ alıaacaktır. Bak : fahlaaılar Um. 

Müd. il&nlarıoa. 

Müteferrik 

İzmit Belediyeıinden : 

İzmit Belediyesi için kapalı ıarf usulile alınacak aro
zoza istekli çıkmadığından ayni şartlar içinde on gün mlld· 
detle temdid edilmiştir. 

Muhammen bedel 7500 lira olup muvakkat teminat 561 
lira 50 kuruştur. 

ihale 26 9.939 tarihine raılıyan salı günn ıaat 14 te • 

olduğundan isteklilerin kapalı zarflarının usulü dairesiade 
ve 2490 sayılı kanun ahkAmına ' tevfikan belli olan rUn ve 
saatten evvel Belediyeye tevdi etmeleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme U. ldareıinden: 
Muhammen bedeli 3000 lira olan ~5 tonluk lokomotif 

krikoları için 20 adet somun ve 29 adet vida, ·g. 10.39 pazar• 
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•• a m n asa ve eler is esi 
Cinıi 

A) Münak salar 

Köprü inş 
Muhavvile Mrk. köşkü iıış. 

Samsun bakım evi tamiri 
Malatya tüıün bokımevi paratoner tesisatı 
Malatyada barut deposu ye bekçi evi ioş. 

Hastan bincı11 inş. 
Cerrahpaşa hast. göz kliniğinde yap. teıi· 

sat bağlama i l ri 
Eminönü meydanında yap. asfalt, granit 

parke ve bitüm beton v.s. yollar inş. 
(şart. 490 krş.) 

Merdin kasabası haritası alımı 
Borçka hükumet konağı İnf. (temd.) 
Biğa kasabauoın hali bıızır baritasr tanz. 
Pavyon inş. 2 ad. 
Cephanelik inş.: 2 nd. 

n istinat dıvan inş. 
Develi kasaban hali hazır haritası tanzimi 
Afyon demiryol tamirat ile buna ait su 

elektrık tesisatları 

Ampul: 5 kalcm•eczo: 11 kalem 

Şekli 

paz. 
aç. eks. 

aç. eks. 

" kapalı z. 
aç. eks. 

kapalı z. 

kapalı z. 

kapalı z, 
aç. eks. 

,, 
paıı:. 

kapalı z. 

paz. 

Mubm bed. Teminat Müracaat yeri 

ar ita 

243 Ol 
398 87 
258 94 

3514 40 
5412 58 

72923 02 
3290 84 

97939 20 

8000 -
26700 14 
2500 -

5361 t 46 
6ıl23 92 
26ü8 56 
4600 -

76627 88 

1916 50 

27 92 

263 58 
405 54 

4896 95 
247 -

6146 li6 

600 -

3930 58 
491 80 
195 65 
345 -

5031 39 

--- - -

Samıun Belediyesi 
Malatya Elektrik T. A. Ş 
Samsun İnhisarl r BaşmOd. 
Malatya ,, ,, 

n n " 
Çanak. Nııfıa Müd. 
ist. Üniversitesi SAK. 

lstanbul Belediyesi 

Mardin ,, 
Borçka Malmüd. 
Biğn Belediyeıi 
Kütobya Garnizonu SAK. 

n ., 

n " 
Develi Be.ediye•i 
Afyon Kor ~AK. 

287 55 · Tophane Lvz. SAK. 

Gün Saat 

2j 9-39 15 -
25-9 39 15 -
21-9-39 
29.9.39 15 -

11·10 39 15 -
9·I0-39 15 -
5-I0-39 15 -

5-10-39 15 -

27-9-39 15 -
27-9-39 14 -
7-10-39 IO -

10-I0-39 11 -
10-10-39 14 -
10-10-39 15 -

16-I0-39 n kadar 
ti- I0-39 1 o -

25-9-39 15 -

Elektrik Ravaga:zE-K lorlfer ,tesisat ve malzemesi) 

Ahize: 5 ad.-lamba kontrol cihaıı: 6 ad. 
Fincan No 2: 78000 ad. 
Canavar düdüA-ü: 5 kilovat ve mütenavip 

ceryanlı: 220 380 voltluk-yıldız müsel
les şalter 

aç. ekı 
,, 

Men uc t, Elbi -, Kundura, Çama 

Kışlık elbise: 170 takım (temd.) 
Havlu: 5000 ad. 
Harici elbiıe: 142 tak.-kasket: 120 ad.-ge· 

mici cıbiseıi kasketli 52 tak -kaput: 52 
ad.·iş tulumu: 60 ad. 

Videla fotin: 2 lO çift-terlik: 80 çift-listik 
spor ayakkabı 120 çift 

aç. eke. 

,, 

ahrukat, Benzin, Makine yağları v. . 

Rekompoze kömürü: 200 t. 
aL • ...: L ...... ; ... ıon t ftemd.) 
Lavemarin kömOrü 73 t.-kriple kömürü: 

17 t.•keıilmiş gürgen odunu: 72,5 t. 
Türk antrasit kömürü: 272 t. 
Mazut: 6 t.-benzin: 100 k.·mobilo B. B.: 

500 k.-greı yağı: 80 k. (temd.) 
Benzio: 2JO t. (temd.) 
Vakum yağı: 20 t.•valvalin 5 t. (temd.) 
Karabük kok kömüril: 600 t. 

MUteferrlk 

Taş ihzarı Yalova Karamüs l yolu tamiri 
için (temd.) 

Kamyon şase i: l ad. (temd.) 
Çift öküzü 
Çember kavalyesi: 3 t. 
Arazöz: 1 ad. (temd.) 
Yangın söndürme motopomp: 3 ad. (lemd.) 
Eşya örtüsü: 10 nd. 
Keçe belleme: 300 ad.-kıl kolan: 300 ad. 

kıl yem torbası: 300 ad.-ip yular başlı· 

ğı: 300 ad.-ip yular sapı: 300 ad. kıl 

g bre: aoo ad. 
Trampet: 150 ad.-fıfr : 150 ad. 
Kantarma: 1250 ad. 
Lokomotif krikoları için ıomun 20 d,·Vİ· 

da: 20 ad . 
Bantdan soA-uk profil çekme makineıi 
El ktrikli tatlama tezgahı: 2 ad. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Muhtelif ıebze ve limon: 31 kalem 
Saman: 260 t. 

n 110 t. 
,, 305 t. 
,, 175 t. 

" 
260 t. 

,, 260 t. 
Bulgur: 60 t. (temd.) 
K. fuulye: 33 t. 
Sam n: 60 t. 
1'eksıfır ince kepek: 22 t.·küspe 12 t. (temd) 
Sığır eti: 105 t. 
Ekmeklik un: 520 t. 
Toz tek r: 20 t. 
Sert ve yumuşak buğday: 1200 t. 

B MGzayedeler 

Soba, büfe, saat, kannpe, masa, sandal ya 
v. s. eşya 

Kuru çam odunu: 5213 kental 
Boı iıpirto varili: 200 ed. 

oç. eks. 
kapalı z. 

kapalı z. 
aç. ekı. 

paz. 

n 

n 

paz. 

aç. ks. 
kap h z, 
pnz. 

n 

n 

n 

n 
aç. ekı. 

paz. 
n 

aç. elu. 

• 
n 

" ,. 
n 

" kapah z. 
aç. ekıı. 

n 

n 

n 

n 
paz. 
kapalı z. 

aç. art. 

n 
paz 

4600 -
19500 -

2250 -
4860 -

1496 50 

2750 -
2fö00 -

2döJ 5U 

6528 -
fö9 -

46000 -
8750 -
14850 -

698 44 

2400 -

139j -
7500 -
4350 -

3000 -

10000 -
600 -

3900 -
1650 -
4576 -
2625 -
3900 -
38CO -
k. o 14 
3465 -
1140 -
1445 -

29400 -
67600 -
5504 -

625 56 
2fö0 -

345 - Başvek. Devi. Mcteorloji İş. U. Müd. 4-10-39 14 -
1462 50 P. T. T. Müd. Ank. ve İst. 24-I0-39 16 -

Çay Belediyesi 4-10-39 

Lüleburgaz Eğilmenlf!r Kursu Direk. 22-9-39 14 -
168 75 Tophaue Lvz. SAK. 26-9-39 15 -
364 50 Yüksek Deniz Ticareti Mekt. Müd. 5-ı0-39 14 -

112 39 ,, n n 5.10.a9 ı5 -

206 2) inhisarlar U. Müd. 5-10-39 15 -
1988 - Gümrük Muh. Gen. Komut. İst.SAK. 9-10-39 J5 -

lst DC:ht;ulculı0ı tHU·.1" 14 -

490 - • n ,, 9-10-39 14 - • 
54 - lst. Zirant Mektebi SAK. 2-10-39 

3460 - Çanakkale Mst. Mvk. SAK. 28-9-39 9 30 
656 - ., n ,, n 28-9-39 9 30 

1114 - Vakıflar U. Müd. Ank. 3·10-39 15 -

104 78 ist. Belediyesi 2-I0-39 14 -

Malatya Pamuk İstaıyonu Mild. 21-9-39 15 -

104 62 
Luleburgaz Kaymakam. 
inhisarlar U. Müd. 5-I0-39 14 -

562 50 İzmit Belediyesi 26-9-39 14 -
326 25 Çanakkale Mst. Mvk. SAK. 20.9.39 10 30 

Tophane Lvz. SAK. 25-9-J9 14 15 
n n ,, 26-9-39 14 30 

,, n 26-9-39 14 -
,, 

" 
,, 21-9·39 il -

225- D. D. Y. Haydarpaıa 9-10 39 15 -

750 - M. M. V. SAK. 7-10-39 rn -
42 - " 

,, 7-10-39 10 -

225 - Ereııköy Kız Liseıi Direk. 5·10-39 15 -
292 50 Lülehurgıız Aık. SAK. 28-9-39 10 -
123 75 

" ,, 28-9-39 10 -
344 - n n 28-9·39 il -
197 =- ,, n 28-9-39 11 -
292 50 ,, n 28-9-39 15 -
292 fiO 

" • n 28-9·39 16 -
630 - Marmara Üssilbakri SAK. 5-I0-39 16-
260 - Gaziantep Ask. n 4-10-39 10 -
85 50 f\ntakya Seyyar Jandr. Alay SAK. 28-9-39 16 -

109 - lst. Ziraat Mektebi SAK. 2-10-39 
2205 - Bayramiç Aık. n 28-9-39 15 -
5070 - ,, ,, 28-9-39 J6 -
826 - Deniz Lvz. SAK. Kaıımpaşa 22-9-39 14 -

4050 - Edirne Tümen SAK. 13-10-39 15 -

Üıküdar icra Mem. Kuzguncuk Bam• 26-9·39 10 -
yacı ıokak No 2 

46 92 Seyhan Orman Çcvirge Müd. 2-10-39 16 -
198 75 Aık Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 3-10-39 14 -

20 lfl~ 
·ı· d" tesi günü saat 15 t H ydarp ş dn gar bina ı dahı ıP 

· f k 1 f ı· ı I · aktır· komısyon tara ından apa ı zar usu ı e satın a ınac ııı 

Bu !şe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat ~~efl 
net, kanunun tayin ettlgi vesikalarla tekliflerini ~u ·ti»ı 
zarflarını ayni gün saat 14 e kndar Komiıyon Reıslı 
vermeleri IAzımdır. df 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak 
ğıtılmaktadır. 

M. M. Vekaleti Satınnlma Komisyonundan : e(. 

iki adet elektrikli taşlama tezglhı pazarhkle eksiJıı:ıl 
konulınu§hır. Muhı:mmen bedeli 600 lira olup ilk tenıiuatı 
liradır. 

Pazarlık 7.10.39 cumartesi giinü saat 10 da 
nalma komisyonunda yapla0aktır. .. fll 

Fenni ve idari oertnamesi hn gün komis) onda görule 

• • • Bir adet bnntdan soğuk profil çekme makinesı ~ 
zarlıkla eLiltmrye konulmuştur. Muhammen bedrli JO 
Hra olup ilk temınatı 750 liradır. 

Pazarlık 7.10.39 cıımartesi günü saat 12 de vt>kıllet 51 

alma ko l1İsyonundn y:ı;rlrıcaktır. 

lir. 

ııo• Fenni \'c idnd şartııaıuesi her gün komisyondan ıı 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund1111~ 
3X6 eb'adında on adet branda eşya örtüsü ahnııc~5 

Pazarlıkla eksiltmesi 25.9.39 pazartesi günü saat 14• 

Tophanede amirlik satınalma komisyonunda yapıl•C' 
Numunesi komisyonda görülür. 

• • * 300 Keçe belleme, aoo Kıl Kolan, 3()() J 
yem torbası, 300 ip yular başlığı, BOO ip yular s•P" 
kıl gebre. I 

Yukarda yazılı altı kalem muytnbiyenin pazarhlı İs 
siltmesi 26.9.939 dalı günfi saat 14,30 da Tophanede 

1 bul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda yaP1
' 

tır. Nümuneleri Komisyonda iÖrülür. 
• • • 150 adet trampet, 150 adet fifre alınacaktıtb' 

zarlıkla eksiltmesi ~6.9.939 salı günü saat 14 de ·foP ~ 
de Levaz1m Amirliği Satınalma Komisyonunda yapıl•c' 
NUmune ve evsafı Komisyonda görülür. ·ıı 

• • * 1230 adet kautarına alınacaktır. Pazarlıkla ek51 ~ 
21.9.939 perşP.mbe giinü saat 1 L de Tophanede l.,tanbıı 1 ~ 
zıın Amirliği Satınolmn Komısyonunda yapılacakttr . .NOıJl 
Komisyonda görülür. 

• • • 
Çember kavalyeıi almacaktır. Bak : lobi1arlar uıııoııı 

ilaolarına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebz~ : 

İslahiye Tuğay Satınalma Komisyonundan : 

Kilisteki bulunan kıtaatın senelik ihtiyacı olaP aJ 
kilo unun 1 l.9.939 pazartesi saat 16,30 da yapılııı•''ı 
gelen kapalı zarf usuliyle eksiltmesinde istekli ı.\J~' 
mediğinden 11 .9.939 tarihinden itibaren bir ay !çı". 
zarlığa bırakılmış ve ilk pazarlık 23.9.939 cnmart•11 

aaRt 1 O da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 37070 liradır. 
İlk teminata 2780 lira 25 kuruıtur. 

1 
• • .Akbezde bulunan kıtentm seDelik ihtiyaci ola" 

kilo unun 11.9.939 pazartesi saat lG da yapılo:ıa•1 

gelen kapalı zarf usuliyle eksiltmesinde istekli ı_ulı~ 
mediğinden 11.9.939 tarihinden itibaren bir ay iç111 

.zarlığa bırakılmış ve ilk pazarlık 2~.9.939 cumartt11 

saat 10 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 18, 150 liradır. 
İlk teminatı 1361 lira 25 kuruştur. 

lzmit Tümen Satınalma Komisyonundan : tı 
Aıağıda cinsi, miktarı, fiatı tutarı ve iik teıııi01 ı 

lı yulaf kapalı zarfla satın ahnacaktar. Eksiltmesi ı~ 
pazartesi günü saat 16 da lzmitte Tümen Satınslıl' 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her giin lstaob"~ 
kara Eskişehir Levazım Amirlikleri ve İzmitte Til~~ 
tınalma Komisyonlarında görülür. Her mevkiin jbt1 

rı ayrı müteahlıitlere ihale edilebilir . 
Mevkii Miktarı Kilo Tutarı 

Lira 
---- --

İzmit 115,600 5780 
Ada 98,000 4000 
Bolu 98,000 4900 
Tuzla 680,000 35,700 
Gebze 210,000 1,,130 

--
62,410 

Ankara Levazım Amirliği Satına]ma KomisyonuJJdf 
Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı 

bin kilo yufkanın açık eksiltmesi 27.9.939 saat 15 dt 
Lv. amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. . 

Muhammen bedeli 3600 lira ilk teminatı 2-0 Jı 
tekliler kdnuni vesika ve teminatlariyle belli vakitte~ 
d1 bulunmaları. 



Mflnakaaa Guetesi 
-----~ ...... ~~~----------------------= 

Müteahhitlerin Takvimi 

Perıembe 21.9.939 

1\, ot (A 
Ot011l , nk. Lvz.) No 1130 
Okııl ~?ıl benzini <lst. Defterdarlığı) No 1157 
ı>,.1 ınaaı inşaah (Samsun Vil.) N;:, 1165 
~ot" v~ hangar inş. (Çanak. Mat. Mvk.) No 1166 
S.tır '? lbzarı (Çanak. Nafıli Müd.) No 1166 
11,t, •h (Nitde Tümeni) No 1166 
Ot • Oroloji istasyon bfoaaı inş. (Gaziantep Nafıa Müd.) No 1167 
~. ~ 0 du!1 (Vize Tümenı) No 116S 
J\aı0 ~;·· (inhisarlar U. Müd.) No 1168 

1;~r tesisatı ve kapılannın takılma işi (İnhiurlar U. MGd.) No 

~1ılı1t 
Okııı b~lbiselik kuınat (M. M. V.) No 1168 
~)tiıı •nalan İnf. (Ank. Val.) No 1170 

IJ~~tı, ıabeu zeytin ve odun (Jandr. Gen. Komut. Ank.) No 
tıı,,i, 1. 
b,ı .. ave kömürü (fst. Telefon Müd.) Mo 1171 

•tor ve kazanın imal ve mahalline vaıı (İst, Elektrik Tramvay •t 1- . 
' .. Unel işletmeleri) No 1171 •••• d . 
lltrn· olap sandalya (1.ıt. Defterdarlıtı) No 1171 
s.ı;b." odun ve kömür (lıt. Ziraat Mektebi SAK.) No 1172 

~t arka çantası kutusu ve aleminyum küvet (Tophane Lvz.) 
t1b· o 1172 

ıae • k . 
1172 e undura (Gümrük Muhafaza Gen. Komut. lıt. SAK.) No 

'•do 
~11,1

11 (M. M. V.) No Jl72 
lltı k . S.r1 (Ga _aplı santral kablosu (lst. Telefon Müd.) No 1180 

tııtb 
1 

ııa11tep Vil.J No 1179 
link; ••haıı teıviyeıi (Balıkesir Nafıa Müd.) No 1176 
' 1(, illet konağı inş. (Isparta Natıa Müd.) No 1177 
' Ot Yırı odunu (Dörtyol Orman Müd.) 1177 
' <;,01kı0bil (Seyhan Vil.) No Jl7i 
"••tı~ ... hcı (Dörtyol Orman Müd.) 1175 
S(sttı·~ Yllllütü bez (M. M. V.) ıNo 1185 

1 0 lc köaıürü (Çanakkale Ortaokul Direk.) No Il8j 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

FOÇA 
• 

,Değirmen Taşı imalathanesi 
fi'""'--· . . . .. .. .. .. . . . . . . . . • . . . . . . __ _.......__.. 

tr nevi Un, Taban, Fındık, Kahve, Tuz, Nişasta, 
Alçı ve Sübiye taşları 

ae senelik tecrübe ve ihtisas sahibi 

BEYlıE~ USTA BAJ<lıACI 
~an gayet ehven ve itinalı olarak imli edilir 1 . .. . .. .. .. .. .. . . --~__.......... ...... ....-..---

Adres : Sirkeci, Ebüıüud Caddesi No. 60/1 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
~~.İ~\9,939 PazaTtesi günü saat 14 de İstanbulda Nafıa Mıi~ürlüğü 
'\11·~e l(oınisyonu Odasında (7399.57) lira keşif bedelli lıtanbul 

'ıı~ ~I& ?kutu tedrisat binası zemin katında yapılacak tecrit işleri 
~ •11tıııeye konulmuştl.r. 

~ltıa ll\tavele, ek~ iltme Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fenni 
'd:cltri, proje keşif hulasaıile buna müteferri diter evrak dai-

'1 IÖrülecektir. 
~~"•kkat teminat (555) liradır. 

t'ııtıtı tl&lilerin en az )lir teahhütte (5000) liralık bu işe benzet it 
lıl Vu11

' dair idarelerinden almış olduAu vesikalara istiooden latan-
: '~iht 4tetine müracaatla eksiltme tarihinden (8) ·gün evvel a!ınmıt 
ol~ :-...._ ••:39 yılma ait Ticaret Odaaı veıikalarilo galm•leri. 

. ı. '-~ (6EJOI) 
~ ~~ ô ~ 45

' ad Devlet Orman işletmesi ğretme 
OJe# ~. ı.... Revir Amirliğinden : 

~ lıfd, 0 lıtanbul Belgrad devlet Ormanının Kurtkemeri deposunda 
~ .. tllt .00o) adet meşe traverai (300) metre mikip mamul meşe 
~I> 11 

Ve Bahçeköy deposunda (35) metre mikap (627) desimetre 
j"qı d 

11
Yti maınul meıe kereateıi ki ceman (335) metre mikap 

'itt1 tıitnetre mikip kereste ye traverıler açık arttırma ile satı-t, 

~ 2 ..... I< . 
''-'ııııe.,· •restelerin aynca baş kesme payları mevcut olup gayrı 
~ 3 ..._ 111 bacını kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmııtır. 
L >' d, l<treıte ve traver1leri glSrmek için Kurtkemeri ve Bahçe· 
""• l>oıun · ·· k · · d t t• t - 1 · d d ~ .ttı11 l. a, tntnameyı gorme ~çı~ e _ a ı ifUD erın en maa .a 

._1tliti lanbuı Orman Çevirge Mudurlilğune ve Beland Revır 
-.._ 4 ..,, il~ tnUracaat edilmesi. 

" btd . •tnul meşe kereateıinin beher metre mikibının mubam• 
~~ 1'ıtt tlı 07) on yedi lira, iayri mamul mete tomruklannın be· 

'" ~c tnilcibının muhammen bedeli (11) onbir lira, traverslerin 
~ G..,, Ldinin tahmini bedeli de (170) kuruştur. 
~" '-at t:ldilerin % 7,5 muvakkat pey akçasile 28.9.~39 . günü 

~. • 10,, da Büyükdero Bahçeköy Orman Fakülteaı bıoa110-
•ır b 

'"1erkeıine müracaatları ilin olunur. . (7417) 

lıaıtttaı •abibi ve yazı itleri Direktörü : Ismall Girit 
Basddıtı yer : Merlıea Basımnl, Galata 

Taksim .. Ayazpaşada stanbul Jandarma 
Satınalma f(omisyonundan : 

- Sekaen dört bin metre astarlık ve çamaşırlık beyaz ve 
on bin bctyilz metre astarlık kurşuni yerli bez kapalı zarf ekıilt
mesile ıatıu ahnncl'lk ve eksiltmesi 5.Bırinciteşrin.039 tarihine rast
layan porşembe günil Hat on b şde Taksim-Ayazpaşada on aeki
ziuci Jandarma mıntaka komutanlıA'ı binasındaki Komisyonumuzda 
7apılacaktır. 

2 - H r iki c:inıin bir iat kliye ihalesi mukarrer olan bu bezlerin 
muhammen bedeli yirmi üç bin dokuz yüz kırk ve ilk teminata bin 
yedi yüz doksan beş lira elli kuruıtur. 

3 - Şart kafrıdı her gün Komisyonda görülebilir. Veya para· 
sız alınabilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul Levn2ım Amirliği Muhnıcbeciliği vez
nesine yabracaklnn ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mek· 
tubu ve şart kAğıdıuda yazılı sair belgeleri de ihtiva edecek olan 
teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ko-
misyonumuzda bulundurmaları lizıındır. (i308) 1-4 

Muhaınmen bedellerile wikt r ve vasıfları aşnğıd ynulı ihi 
gurup malzeme ve eşya h r gurup ayrı ayrı ihale edılmek üzere 
25.9.1939 Pazartesi günü sal!t ( 10,30) on buçukta Haydarpaşada gar 
bimısındaki komisyon turafından açık eksiltme usulile satın alı
nacaktır. 

Bu işe ıirınek isteyenlerin her ifUrup hizasında yaz.ılı muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gü· 
cü saatine kadar Komiayona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. 

1- 9,5-IO m/m den 50 m/m ye kadar 3j adı:lten mürekkep 
bir takım erkek ve bir takım dışi kutur ölçüsü muh.ımmen bedeli 
1478 lira muvakkat teminatı 110 lira 85 kuruştur. 

2- Boru anahtarı, 1 ğımcı kazması, tesviyeci gönyesi, matkap 
kalemi, metrik dişli ldavuz lıauas piyakulis, modelci metresi, torna 
aynaaı ve aaire gibi 58 kalem ınuhtelif cins ve eb'atta hırdavat 
malzemesi muhammen bedeli 33j6 lıra 80 kuruş muvakkat teminatı 
2jl lira 76 kuruftur. (6973) 4-4 

* *. 
Muhammen bedeli 15000 liraolan 30.000 metre mik'abı oksi

jen 28.9.939 perşembe günü sn t 15 de kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binaiında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 1125) liralık muvakkat teminat ıle 
kanunun tayın etıiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar Komisyoıı Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malıeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(722ö) 4-4 . "' .. 
Muhammen bedcllerile miktar ve vaiıflnrı ı.ışağıda yazılı iki 

Kurup malzeme ve eşya her gurup ayrı nyn ibale edilmek üzere 
2. 10.939 pazarteai günü saat ( I0,30J on buçukta Haydarpnşada Gar 
binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulilc satın 
alınacaktır. 

Bu işe iİrmek isteyenlerin her iurup hizasında yazılı muvak· 
kat teminat ve kanunun tayin ettıği veıaikle birlikte ek11ltme günü 
ıaatina kadar Komisyona müracaatları lazımdır. · 

Bu işe ait ıartnamelor Komisyondan parasız olarak dajıhl
maktadır. 

l - (5000) beı bin metre ince amerikan bezi [muhammen bedeli 
Hı25 lira muvakkat teminatı 76 lira 88 kuruştur. 

2 - (50000) elli bin adet ispermeçet muınu muhammen bedeli 3000 
lira muvakkat teminatı 225 lırııdır. {7349) 2-4 

% 7,5 
işin nevi Muhammen be. muvakkat te. Elui,tme 

şikli saati lira kr. lira kr. 

-----
Düzce Bakım evi intaatı 258 147,58 
Kabııtat Bat Müdürlük 20.oı71 15 

binaaı tamiratı. 

14157.37 
1502 02 

pazarlık 14 

n 15 

1 - Keşif şartname ve planlara ınucibince 5, 1 l.IX.939 tarih· 
!erinde ihale olunamayan yukarıda ynılı her iki inşaat yeniden pa· 
zarlıkla eksiltmeye konmuflur. 

il - Keşif bedelleri, muvakkat teıninallan, eks itme netleri 
hizalarında yaı.ıhdır. 

111 - Pazarlık ı7.IX.939 çarşamba günü Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonuda yapılacaktır. 

iV - Düzce bakım evi şartnamesi 1291 ve Baş Müdürlüğü 
bina11 tamiratına ait şartname 100 kuruı mukabilinde her gün Le· 
yıızım şubeıi veıncsindeo ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 
-.e Düzce Memurluiundao ahnabilir. 

V - Münakasaya ittirak edecekler tnrtnomenio F fırkasında• 
ki vesaik ve % 7,5 aüvenme paruile birlikle ekıiltme içio tayin 
olunan aüa ve aaatlerde wczkür Komiıyooa ifelmeleri ilan olunur. 

{7387) 1-4 
• •• 

1 - Şartnameai mucibince idaremizin Paşabahçe müıkiral fahri· 
kası için bir adet buhRr kaz.anı pazarlıkla satın alınacaklır. 

il - Muhammen bedeli 4000 lira muvakkat teminatı 300 liradır. 
111- Pazarlık 23.X.939 cumartesi günü saat 11 de Kabataşta 

Levaıım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün ıözü geçen şubeden parasız alına· 

bilir. 
V - İsteklılerin paurlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

ııüvenme paraailo birlikte mezkör komiıyona ielmeleri ilin olunur. 
(74S7) 2-4 

1 - Şartnamesi mucibince sürmeli paket yapan bir a
det sigar paket mukiuesi kapalı r.arf usulilc eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif ( IOOOO) lira muvakkat te· 
mi atı 750 liradır. 

ili - Eksiltme 17.X.939 sah günü saat 14 de Kaba
taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo• 
nuııda ;1apdacakhr. 

iV - Şurtnameler her gUn sözü geçen Şubeden pa· 
rasız aiınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecek firmalar fiatsız fenni 
tekHflerini münakasadan en az on be, gün evvel tetkik e· 
dilmek üzere Tütün Fabrikalar Şubesine verecekler ve tek· 
lifleri kabul olan firmalar münakasaya iştirak ettirilecek
tir. 

VI Münakasaya girecekler mfihürlü teklif mektup· 
larını kanuni vesaikJe % 7,5 güvenme parası makbuzu ve
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfları
nı eksiltme günU ihale saatinden bir saat evvel mezkur 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri IA· 
zımdır. (6870) 3-4 

I! • • 

1 - Ş rtname ve numunesi mucibince 10 milyon adet Bira şi• 
şesi kapsülil kapalı zarf usulile eksiltmeye koamuttar. 

il - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kurut heaabile 
(26000) lira muvakkat teminatı ( 1950) liradır, 

111 - Eksiltme 2.X.939 pazartesi günü saat 15 de Kabataıda Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

iV - Şartaaıneler her gün Levazım Şubesi vezneıindon ve Ankara 
izmir Batmüdürlüklerinden 130 kuruı mulıabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını 
kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü ekıiltme 
ıaatind n bir sanl evvel mczkQr Komisyon başkanlıtına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (7208) 2-4 

• •• 
• I - idaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası i~in muhtelif eb'

ndda (240) M3 sandıklık tahta pazarlıkla sabo alınacaktır. 
il - Muhıımmen bedeli 9600 lira muvakkat teminab 720 liradır. 
111 - Pazarlık 21.IX.939 perşembe günü saat 11 de Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kemisyonunda yapılacak-
tar. 

iV - Ş rtname ve eb'at listesi her gün södl geçen Şubeden 
parasız alınabilir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin olunan ifÜn ve aaalte % 
7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (7359) 4-4 

• • • 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikasında mevcut (8932) adet 10 

cı.lik ve (3269) adet 100 cı.lik titeler açık arttırma Hulile 1atıla• 
caktır. 

il - Muhammen bedeli (582,68) lira % !5 teminatı (87,40) li· 
radır. 

ili - Arttırma 2.X.939 pnzarteai günü saat 16 da Kabatatta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Numuneler her gün söıü geçen tubeden iÖrülebilirler. 
V - isteklilerin arttırma için tayin olunan iÜa ve saatte % 

15 teminat paralarile birlikte moıkur Komiıyona gelmeleri. 
(7361) 2-4 

* •• 
1 - Çog..ıl luılasında dört teraküm havuzu inıaatı itlnla kapalı 

zarf uıulile yapılan ckııiltmesine talip çıkmadığından her mucibi ka· 
nun bir ay müddetle açık pazarlığa konmuıtur. 

il - Açık pazarlık ve ihale 12 X.939 tarihinde Hat 16 da An· 
karada Bankalar caddesinde kain inhisarlar idue.i binasında ve bat 
müdür odasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

111 - Muhammen bedel 42789 lira 70 kuruı ve muvakkat temi· 
nat 32\.19 li a 23 kuruştur. 

iV - İsteklilerin diplomalı yükaek müheodia nya yüksek mi· 
mar olmalan olmadıkları tııkdirde aynı evsafı haiz bir müteha11111 
inşaatın sJnuoa kadar daimi olarak İf batında bulunduracaklannı 
noterlikten muaaddak bir teahhüt kiğıdı ile ilk evvel temin etme• 
leri ve en az otuz bin liralık intaat işlerini muvaffakıyetle yapmış 
olduklarına dair veıika ibraz etmeleri lbımdır. 

V - Yukarda yazalı vesaik uıllarile birer suretlerini açık pa· 
zarlık ve ihale gününden sekiz giln evveline kadar An~ara İnbiıar
lar Baş Müdürlüğüne veyahut İıtımbulda İnhisarlar Umum Müdür• 
lüğü tuz fen tubesioe bizzat veya bilnsıta tevdi etmek suretiyle 
aym:a fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Bu işe ait keşif, proje, fenni ve idari şartnameleri fstan
buldıı Kabataşda İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım Müdilrlüğiio
de ve Ankarada İnhisarlar Baş müdürlüğ'ü tuz fen şubesinde bulun• 
makta ve ialeklilcre 214 kuruş mukabilinde verilmektedir. 

(7386) 1-4 

• •• 
% 7,5 

Cinsi Mi1'. Mubam. be. teminat Eluiltme 
lira kr. lira kr. tekil Hah -- --- ---

Çember kavalyeıi 3COO kg. 1395 - 104.62 açık eks. 14 
Rekompoıe maden 200 ton 27~0 - 206.25 n " 

15 
kömürü 

1 - idaremizin Likör Fabrikası için 200 ton maden kömOrile 
miktarı yukarıda yaıılı çember kaYalyeai nümune1i mucibine• hiza
larında gösterilen usullerle eksillmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlaı ı ekailtme sa· 
atle ri hiıalnrında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 5.X.939 perşembe günft Kabataşta Lnazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılaraktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her rnıı s~bü ıeçen Şubeden 
parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin ekıiltme için tayin edilea gün ve aaatte 
% 7 15 ifÜVeııme paraıile birlikte meıkQr Komiwyona ifelmelerl ilin 
olunur. (7481) 1-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouverte Aujourdihui 

Mode 
Objet d'.. I' djudication 

d' djudicat. 

Prix 
e.dimatif 

Const. pont Gre a gre 2l3 01 
398 87 
258 9~ 

,, klosqoe de poste de tr nsformnteur Publique 
Rep. m iıon manipulatlo t bacıı iı Samsun 
inat 1. paratonn. maiso munip. tabacs Malatya Publique 
Conat. depôt poudre et baraque pr. i'ardien n 

iı Malatya 
Con&t. bat. hôp. Pli c eh 
Trav. const. ala clinique oculai e d Cerrahpnş Publique 
Coost. en beton, eh gr it, a phalte et bi· Plı cach 

tume routu iı Eminönü (c. eh 490 Pj 
Dre11ement c rte ville Mıudin 
Conıt. konak gouvernero. Borçk ( j) 
Dresaem. carte etnt a tuel vi le Biga 
Const. pavıllon: 2 p. 

,, depôt munitio ı: 2 p. 
• mur soutainement depôt muDttıons 

Dreucm. cıırle Clat ııcluel ville Develı 
Çonıt. un hang r et iostall. eau et eleetr. 

au depôt gare Afyon 

rrodulta Chlmlqu et Pharmac utl 

Pli cach 

Pli coch 
Publique 

,, 
Gre a gre 
Pli caeb 

Sirene iı courant ıılterrıatif de 5 klw. et de Publique 
220-380 wolt et Schıılter iı l'etoile triengle 

Recept ur: 5 p. oppareil de conlrôle de lempe: 6 p. -
ı .... 1.1..-•• at. 9. '7Q nn r Publiaue 

u - Culr 

Habita d'hiver: 170 complets (aj) 
E.suie·main: 5000 p. 
Hııbits: 142 compl.·casquette~: 12-0 p. h bit 

de marin vec casquettea: 52 compl.-ca· 
potes: 52 p.-habits pr. travail: 60 p. 

Bottinea: 210 pairea • pantoufleı: 80 palres· 
chauS&ureı sport en eaoutchoue: l 20 ,, 

Combu tlbl - Carbur nl - Hull • 

Charbon de terre rccompose: 200 t. 
Benzine l re qual : IOO t. ( j) 
Charbon lavemarin: 73 t. id. crible: 17 t. 

bois d"orme coupe: 72,5 t. 

Publique 

n 

" 

Publiquc 
Pli each 

Antbracite turc: 272 t. P i caeh 
Mazout: 6 t.-benxıne: 100 k • mobilo B.B.: Publique 

35 4 40 
54ll 8 

72923 02 
3290 84 

97939 20 

8000 -
26700 14 
2500 .-

53611 46 
6423 92 
26 8 56 
4600 -

76627 88 

4600 -
19500 -

2250 -
4860 -

1496 50 

2750 -
26500 -
2363 50 

6528 -
659 -

500 k.·grııisıe: 80 k. (aj) 
Benzine: 200 t. (aj) Gre iı grlı 460 O -
Huile vacoum: 20 t.-vnlvaline: 5 t. (aj) 
Cok de Karabük: 600 t. 

Dlvera 

,, 8750 -
14850 -

F ourniture pierres pr. repar. roule Yalova· Gr~ iı gre 698 44 
Kar mürsel (aj) 

Cbissis pr. camion: 1 p. (aj) 
Boeufı de labour 
Cav lier de cerceau: 3 t. Publlque 
Arroııcuse. 1 p. (aj) Pli caclı 

2400 -

Motopompe pr. extinction d'ioceodie: 3 p. (aj) Gre a gre 

1395 -
7500 -
4350 -

Biebe: IO p. ,, 
Couverlure en feutre: 300 p.·aangle en erin: ,, 

.iOO p.•saeı en erin pr. fourr ge: 300 p. 
bridea: 300 p.·corde pr. brides: 300 p. 
gants pr. etrier: 300 p. 

Trompetle: 150 p.-fifre: 150 p. ,, 
Licou: 1250 P• ,, 
Ecrouı pr. crics de loeomotiv ı: 20 p. - vis Pli cach 

pr cricı: 20 P• 
3000 -

Macbine ıi tir r profil de bande Gre iı gre JOOOO -
Maebin ·outil a electr. pr. poli11 ge pier· 

rea: 2 p. 

Provl•lona 

Viande de boeuf: 314,5 t. 
S&von et soude 
Beurre, huile d'olives, olives 
Farine et mac ronis 
Fromag blanc et kacher 
Lait et yogbourt 
Savon noir: 3-5 t. 
Haricots secs et pois chiches 
Foio: 40 t.-pail : 35 t. 
Sel pr. fourrage: 350 k.·avoine: 70 t. 
Riz 
Tla 

• 

Pli cach 
Publique 

n 
,, 
,, 
" 
" 
" ,, 
,, 
" 

600 -

81938 50 
217 -

2025 -
142 -
367 50 
420 -

le k. O 25 
3000 -
2500 -
4221 -
2000 -
938 ..... 

1) 

Caution. 

provisoire 

29 92 

263 8 
4 5 54 

4896 9j 
247 -

61 G 96 

600 -

3930 58 
491 80 
193 65 
345 -

5031 39 

Lleu d'adjudication et du 

Cahier dcs Charges 

Municip Samsun 
S.A. T. d'El ctricite iı Malııtyn 

Dir. Pr. Mor.op. Samsun 
,, ,, ,, Malatya 

" ,, ,, 

,, Trav. Pub. Çanakkale 
Com. Acb. Unive site lat. 
Co • Pcrm. Municip. L!it. 

Municip. M rdin 
Dir. Fi9c B Tçka 
Municip. Bign 
C. A. Garnizon Mılıt. Kütahya 

,, ,, 
,, " 

Municip. Develi 
Com. Aeh. Corps Armee Afyon 

opltaı x 

Jours Heure 

25-9-39 15 -
25.9. 9 15 -
21-9 39 
29-9-39 15 -

l 1-I0-39 15 -

9-10-39 15 -
5-I0-39 15 -
5-10-39 15 -

27-9-39 15 -
27-9·39 14 -
7-10-19 10 -
10·10-39 11 -
10-10 30 14 -
10-10-39 15 -

Jusqu'au 16·l0·39 
6-10-39 10 -

287 50 Com. Ach. lot Tophane 25 9.39 15 -

3~5 -
1462 50 

Municip Çay 

Dir. G n Aff. Meleorol. Aok. 
Dir. Gen. P T. T. Ank et lat. 

4-10-39 

4. 10.39 14 -
24-10-39 16 -

Dir. Ecole Normllle Lüleburg z 
168 75 Com. Aclı. lot Tophane 

22-9-39 14 -
26-9-39 15 -
5-10-39 14 -364 50 Dlr. Ecole Sup. Com. Marit. 

112 39 

ıos 25 
1988 -

490 -
54 -

a 60 -
656 -

1114 -

104 78 

104 62 
562 50 
326 25 

,, 
" 5-10-39 15 -

Com. Ach. Eeon Monop. Kabatache 5-10-89 15 -
Com Ach. Comm. G. Surv. Douan. Ist. 9-10·39 15 -
Defterdarat ht. 9-10-39 14 -

,, " 
C. A. Ecole Agric. lst. 

,, Place Forte Çanakkale 

,, " 
Dir. Gen Vakoufs Ank. 

Com. Perm. Muo. lıt. 

Dir. Station Coton Malatya 
Kayın kamat LQleburgu 

• 

Com. Ach. Eeon. Monop. Kabatache 
Municip. lzmit 
C. A. Place Forte Çanakkale 
Com. Ach. Int. Tophane 

,, ,, 

9.JQ.39 14 -
2-10-36 

28-9-39 9 30 
28-9-39 9 30 
a.10.39 15 -

2-I0-39 14 -

21-9-39 15 -

5-10-39 14 -
25.9.39 14 -
20-9-39 lO 30 
25-9-39 14 15 
26·9·39 14 30 

" n 26-9·39 14 -
,, ,, 21-9-39 11 -

225 - l~re .Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 9-10-39 15 -

750 - Com. Ach. Minis. f)ff. Nat. Aalr. 
42 -

" 
,, 

7-10-39 12 -
7-10-39 10 -

6145 39 
16 28 

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 
Com. Perm. Municip. lst. 

30-9-39 
28-9-39 
28-9-39 
28-9-39 
28-9-39 
28-9-39 
29-9-39 
28-9-39 
29-9-39 
29-9-39 
28-9-39 
as.u.ae 

t0-12 
14 -
14 ·-
14 -
14 -
14 -
il -
10 80 

151 88 
18 15 
27 57 
31 50 
60 -

325-
187 50 
316 58 
150 ---

,, ,, 
" ,, 
,, " 
" " C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

Dir. Gen. Cartogr. Ank. 

,, " 
" n ,, ,, 
" . 

il -
10-
10 -
11 f!! 

OFFICIELS 
De 

• s 
l' Administration Generale des Cheırı111 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
Deı taraudı, a\esoires, fraites et filieres d'uoa V• Ieur 

tive de 61.500 Ltqs. seront achet4s le Jeudi 2 Noveınbre 

,,ri; 
1939; 

15 h. 30 au local de l' Adminiıtratioıı Genea-ale a Ankara. f'~ 
Ceux qJi desir .. nt y prendre part doinnt remettre a Is b· ~ 

dcnce de la Commiıion le jour de l'acljudication jıaıqu'a ı• .~,J 
leurs offres, une garaotie proviı:>ire de 43!5 L qı. et leı certı 
exiges par la loi. ~ 

Les cahieu des charges sont en venle au prix de 30~ 
aux Caiues d' Ankara et de Haydarpafa. (7979) 2 

(3 üncü sayfadan devam) 
Ront en filmi ve ilacı (lst. Vakıflar Direk.) No 1172 
Cezevi inş. Zonguldak C. Müddeium.) No 1172 
Boya malzeınesi (Deniz Lvz.) No ll73 
Pirinç (Dorüşşafo.ka Müd.) No 1174 
Kalorifer tamiri (Zonguldak Defterdarlığı) No 1175 1f15 
Gaz yağı, odun ve m~htelif erzak (Yoz.ırat kültür Direk.) filo 
Bina tamiri (S.ımsun inhisarlar Başmüd.) No 1178 
Sömikok kömürü (Yozgat Al.&y SAK.) No 1183 
Eczayı tıbbiye (Ask. Fabrikalar Tekaüt Muavenet Sandıtı) rıo 
Dispanaer inş. (lıt. Belediyeıi) No 1184 
Kömür (Edirne Vilayeti) No 1184 
Arpa, aamao, yulaf ve k. ot (Edirne Vil.) No 1184 
Battaniye (Tophane Lvz.) No 1184 8' 
Hafriyat ve dıvar inş. (Ank. Sümerbank İnşaat Şubesi) filo 11 

Teneke kutu (M. M. V.) No 1182 
K. soğan (Ank. Lvz.) No 1182 
Sandıklık tahta (İnhisarlar U. Müd.) No 1182 
Cıbinlik (Gü.nrilk Muhafaza Gen. Komut. fst. SAK.) No 1181 

Dıvttr inş. (Ank. Valıliti) No 1180 
Çuha (Tophane Lvz.) No 1180 

Memento des 

Jeudl 21.9.939 

Foio (lnt. Ankara) No 1130 
Benzine pr. automobile (Defterdarat lat.) No 1157 
Constr. bıitisse 6cole (Vil. Samsun) No 1165 

,, pavillon et hangar (Place Forte Çınakk.) No JI66 
Fournilure pierreı bruteı (Dir. Trav. Pub. Çanak.) No 1166 
Viande de breuf (Div. Nitde) No 1166 
Co11str. bitine Station M't.Sorologie (Dir. Trav. Pub. GJ 

No 1167 
Foin et bois (Oiv. Viz ) No 1168 
Constr. bitisı;e (Dir. Gen. Monop.) No 1168 
in.tali calorifhe et mise en placu du portu dı 

Gen. Mon.) No 1168 
Etoffe pr. habits d'hiver (Min. Def. Nat ) No 1168 
Co?llr. 

1 
b~ti11es ~coles (Vil. Aok.) No 1170 J 

Huıle d olıves, olıves, 1avou et bois (Command. Gen. G•0 

Ankara) No 1170 
Cbıubon marin lave (Dir. Telephoou Iat.) No 1171 ·at' 
Degaııeur et f abricati?n et mise en place de la chaudı 

Gen. Expl. Electr. T. T. Iat.) No 1171 
Fromaız-e, boi& et cbarboo (Ecole Aııricole Ist.) No 1172 1 
Boits pr. havresae1 eanit. et cuvettu en aluminium (Iot· 

No 1172 t/I 
Hnbits et ebauuurea (Command. Gen. Surv. Douan. Jtt·) 
Bidonı (Mio. Def. Nat.) No 1172 
Films et m'dieamınll Roontgen (Dir. Vakoofı Iat.) U72 ~l 
Conı;tr. mııiıon correclionııelle (Procureur Gen. ZonıuJcf• 
Materiel pr. peinture (Int. Marit.) No 1173 
Rb (Dir. Daıüttafaka) No 1174 
Rep. cl!lorifere (Deft. Zonguldak) No 1175 1~ 
Petrole et bois et c!iv. provlılons (Dir. Cul. Yo:ııat) fıio 
Rep. bat. (Dir. Pr. Mon. Samsun) No 1178 
Semi·coke (C. A. Regim. Y ozwat) No U83 
Pıoduit!! pbarmaeeut. (Caisae Retraites Fab. Mil.) No 118' 
Const. dlspeosaire (Mun. lat ) No 1184 
Charboo (Vil. Edirne) No 1184 
Couverture en laine (lot. Tophane) No 118~ 
Conıt. mur (Sce Conat. Sumerbaok Anrk.) No 1184 
Boitu en fer blanc (Mia. Def. Nat.) No 1182 
Oignons (lnt. Ank.) No 1182 
Pjaoebes pr. eaisaes (Dir. G6. Mon.) No 1182 
Mou!liquaires (Comm. G. Surv. Douaa. Ist.) No ı tSI 
Cooııt. mur (Vil. Ank.) No 1180 
Drap (lnt. Tophane) No 1180 )fi 
Cable de centrale envelopp6 de plomh (Dir. T6lfph· ııt• 
Baneı de cla11e (Vil. Gaziantep) No 1179 
Trav. terraucment place football (Dir. Tr. Pub. Bahlı',ıt 
Coost. konak gouver. (Dir. Tr. Pub. lıparta) No 1171 
Toilı pr. taie d'oreillor (Min. Def. Nat.) No 1185 
Semi·coke (Dir. Ec. Seo. Caaak.) No 1183 


