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Umum Tü;carların ve Ü ahhitlerin mesleki rganıdır 

AL 
Malzeme· Harita 

O lstanbul Defterdarlığından: 
ln Lu~hrıabahçede Maliye kırtasiye ve evrakı matbua anbarı

ııı YU~duğu hinanın büyük l apısının üzerindeki çatı kıs· 
Ye kı hrılması için 250 lira muhammen bedelle açık eksil
lb onıılnıuşt ur. 

1in ~ 1; 16. lO 39 tarihine mü_adıt pazartesi günüdür. Talip
~ıka; :S pey akçelerini vakti muayycninden evvel yatmp 
Oı~§~k~·urı v~ saatte d~fterdarlık ~.!illi em!uk müdürlüğünde 

,ı 

ıl eksıltme komısyonuoa muracatları. 

Samsun Valiliğinden : 

Samsun vilayet merkezinde yeniden yaptırılacak İstik
lal ilk okulu binası inşaatmın kapalı zarf suretiyle 21 9.39 
tarihinde yapılacağı evvelce ilan edilen eksiltmesine talip 
çlkmamasından eksiltmenin bitiş tarihi olan 21.9.39 tarihin
den itibaren bir ay içinde vilayet daimi encümeninde pazar· 
lılda ihalesi: 

Keşif bedeli 40404 lira 6 kuruş ve muvakkat teminatı 
3030 lira 30 kuruştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi, metraj, mukavele projesi, hususi 

fenni şartname ve eki, silsilei fiyat, elektrik tesisat keşfi, 
sıhhi tesisat ke~fi, dahili elektrik umumi fenni şartnamesi 
proje keşif hulasası. 

İstekliler bu evrakı Samsun, Ankara, İs anbul, ve İz
mir Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

Maa ·r Eksiltmeye girmeh: istiyenlerin cari sene içinde Tica· 
10ty0 tı Vekaletince ValideLağında talebe ve öğretmen sa- ret od sında kayıtlı bulunduklarma dair vesika ile Samsun 

0.39 ı llıu ~!arak yaptırılmakta olan binanın ikmal inşaatı 25· Vilayet n akamma istida ile müracaat ederek talimatname· 
~· 1ddeı:rıbıoe musadit perşembe günü saat l 4 de kadar bir ay sine tevfikan bu işi yapabileceklerine dair alacak
~-974 ı·e Pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Keşıf bedeli ları ehliyet vesikasının ibrazı şarttır. 
1u~a'-ı.ıra 40 kuruı.tur. i l ~ !\'at ır bale 2490 numara ı arttırma eksiltme ihale konunu 

1n aı 50 •:nıinat 4749 liradır. İsteklilerin teklif mektublarile hükümlerine göredir. 
ıı aJ hın liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerin-

luıı et~ış ı°lduk lan vesika istinaden eksiltme gününden sekiz 
~lı\ l,~1 lftnbul Vil&yetinden aldıkları ehliyet ve 939 yılına 
d ~ah ret Odası vesikaları yanlarında olarak hu müddet zar

tlı~ ~ta?ıa pazartesi ve perşembe güo~eri saat 14 e Deft.er· 
ıllı Emlak müdürlüğündeki komısyona müracaatlerı. 

2 
Ankara Valiliğinden : 

~liktcl .Q 3Q T. de kapalı zarf uıulile eksiltmiye konulan 
~ 2

2 
Yapılacak okul binası inşaatı için talip çıkmadığın

~ ~~1~9·939 tarihinden itibaren bir ny müddetle pazarlığa 
l tc ~Ştur. Keşif bedeli 82Z48 lira 11 kuruştur. Muvak-

~~İı:ıa7'0atı 2418 lira 6 l kuruştur. İsteklilerin muvakkat 
~ite ~ektup veya makbuzu, Ticaret Odası vesikası ve 
;t•ik,ı'ı~ Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet 
& de ~rıle birlikte her pazartesi ve perşembe günleri saat 
• ~ 1~iyet Daimi Encümenine gelmeleri. 
tn~dt Q ~fe ait keşif ve şartnameyi heriüo Nafıa Müdürlü· 

iorebilecekleri. 
,• 

1latı b 21.9.939 tarihinde kapalı zaıf usuliyle eksiltmeye ko· 

M. M. VekAleti Satınalma Komisyonundan: 

Keşif bedeli 1584 lira 50 kuruş olan askeri konakta 
yapılacak tamirat ışi pazarlıkla yapbrlacaktır. 

Pazarlığı 30.9.939 cumartesi günü saat 11 dedir. 
Kati teminatı 237 lira 70 kuruş olup şartnamesi Ko· 

misyonda görülür. 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan : 
• 

Kuşadasında ciheti askeriye tarafından gösterilecek 
mahalde yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulan 
ve 16. 10.939 pazartesi günü saat l 1 de ihalesi yapılacak 

olan inşaattan temiz ve kirli su tesisatının yapılmasından 

sarfınazar edilmiş olmasından dolayı iki adet paviyonun be· 
deli keşfi 88319 lira 59 kuruş yerine 78894 lira 55 kuruş 
ve bir ahırın 15217 lira 59 kuruş olan bedeli keşfi 14539 
lira 8 kuruşa ve bedeli keşif f 824 lira 66 kuruş olan bir 
mutfağın 5013 lira 74 kuruşa tenezzül edip ceman yekOn 
bu inşaat bedelinin 109.i61 lira 65 kuruş olmayup 98447 
lira 37 kuruş olduğu buna n zaran 3 ncü meddede yazıh 

ilk teminatının da 6718 lira 45 kuruşa düştüğü lashihan 
ilin olunur. 

t tıa 1 • abçe)i evler mahallesinde yapılacak beş sınıflı ilk okul 
trı Lirıoşaatına tıılip çıkmadığından 22 9.939 tarıhinden itiba-

1( ~y rnüddetle pazarlığ l konulmuştur. 
~ıC§ıf bedeli 38304 lira 90 kuruştur. Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

t l U\'akknt teminatı 2872 lira 87 kuruştur. ' Ankara Etimesgut P.T.T. binasının tadil ve inşaatı ışı-
~teıteklilerin muvakkat teminat mektup veya mak~uzlar.iyle, ne istekli çıkmadığından eksiltme 5.10.939 t. de perşembe 
ı ~la Odası vesikası ve Nafıa Müdürlüğünden im ışe aıt a- günü saat 15 e bırakılmıştır. 
atıbı .. tı .re_nni ehliyet vPsikalariyle birlikte yukarda adı geçPn tt "ll Eksiltme Çocuk Esirgeme ap rtmanında 4 cü kat 10 
1 tnca~ıb~ren her pnzırtesi ve perşembe günleri VilAyet Dai- No lu dairede Ankara P.T.T. Müdürlüğü odaaında yapıla-

~ Bu . enıae gelmeleri. caktır. 
~de .~§e ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürliı· Muvakkat teminatı 113 lira 63 kuruştur. 

gorebilecekleri. ı· kl'l · I k kl b ste ı erın gösteri en gün ve saate anuni vesai e e-
t\ raber komisyon riyasetine müracaat etmeleri ilan olunur. 
ut~ı 

tt Denıiryolları Üçüncü İşletme Müdürlüğünden : 

to·ll~~U~lukta şehir suyunu istasyona oağlamak için su de
tı"lllll •stasyon arasında 1892 metre tiılde yapılacak font 

~ ~ ~u Yolu kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 
'tq 1~ lllbınen keşif bedeli 958 l lira ve muvakkat temi

! ~k :58 liradır. 
'tl,t .... •ıltnıe 13.10.939 cuma günü saat 16 da Balı kesirde 

'C(t b. 
~ lat •~asında yapılacaktır. 
~ttlt tkiıter bu gibi işleri resmi müessesatta muvaffa· 
~ 9() 

8 
Yaptıklarına dair bir vesika ile kanuni vesikaları ve 

~-~•ttı 'Yılı kanunun 32 ve 33 ncü maddelerine uygun olarak 
ı.'d,/icaktarı mektubları 13 10.939 tarihinde saat 15 e 
~'ttıd iletme Komisyon Reisliğine teslim etmiı olmaları 

ır 

~d~~~• .. ıe ve şartnameler Balıkesirde Üçüncü İşletme 
~'t dilinden, Sirkecide 9 nen lıletme Müdilrlüiünden ve 

' ' Yol Reisliğinden paraıız ahnabilir. 

~_,..--~---=------------------------------
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktarı Muham. bedeli ilk teminat 
Roııtgen filmi ve 426-düzüne 2270 lira 2ll kr. 270 lira '27 kr. 
Banyo ilacı 
Rontgen malze· 7-kalem 717 ,, 53 " 77 " 
mesi 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıd cinsi ve mik
tarları yazıh rontgen film ve malzemesine istekli çıkmadı
ğından elcsiltmesi on gün uzatılmıştır. 

İhalesi 2. l 0.939 tarihine musadif pazartesi günü saat 
15 te İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan 
Komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Levazım kaleminde görülebilir. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

İstanbul Üuiversitesi A.E.P. Komisyonundan : 

25.9.39 günü açık eksiltmeye konulan 6 l 25,SO lira ke~ifli 
tedavi kliniğı elektrik ve teleton santralı işine istekli gelmedi
ğinden adı geçen iş ayni eartlarla 5.10.39 perşembe günü sa
at 15 te ikinci defa açık ekıiltmeye konulmu§tur. 

Adıyaman Belediyesinden : 

Kasnba merkezinde tahminen beı kilometreden yapı-
1 ~ca k elektrik tesisatı ile kasabanın meskün kısmının şebe· 
ke teşkilatı projesinin Nafıa Vekaletinin ve makamatı ıai
renin kabul edeceği tarzda yaptırılması açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Talip olanların ve fazla malumat almak isteyenlerin 
t l birinci teşrin 1939 ihale gününe kadar Belediyeye müra
caat eylemeleri ilin olunur. 

••• 
30 kal m elektr'L. tealıah malıcmcıi alınacaktır. Bak: lnhl1ar

lar U. Müd. ilinlarına 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Gümrük muhafaza teşkilatı eratı için satın alınacak 4 
bin takım erat yazlık elbisenin 19.9 39 salı ginü saat 15 deki 
kapalı zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından 17.10.39 sa
lı günü saat l 5 de kapalı zarfla yeniden eksiltmesi yapıla· 

caktır. 
Tahmini tutarı 21 bin liradır. ve ilk teminatı 1675 li

radır. 
Evsaf ve şartname komisyondadır. GörUlebilir . 
İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat ev-yeline kadar 

2490 sayılı kanunun tarifi veçhile bazırlıyacakları teklif 
mektuplarını Galata Rıhtlm caddesi Veli Alemdar han 
ikinci kattaki komisyona vermeleri. 

Tapu Kadastro Umum Müdilrlüğünden: 

İd re ve şuabatı müstahdemini için otu:r: takım erkek 
ve bir takım kadin elbisesi yaptırılacaktır. 

Malzeme ve dikiş müteahhide aid olup kumaş idare ta
rafıodan verilecektir. 

Beher takımın muhammen dikiş fiyatı yedi liradır. Ay
rıca verilecek kumaşın beher metresi için 495 kuruı kefa· 
let gösterilece'ctir. Talip olanların şartnameyi görmek için 
her gün ve pazarlık için de eksiltme günü olan 5 teşrinievel 
939 tarih perşembe günü saat ikide tapu umum Müdürlü
ğü Levazım dairesinde teşekkül eden Komiıyona müracaat· 
ları. 

Kereste, tahta ve saire 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : 

Şerait ve evsafı dahilinde 10 metre mikAbı kereste 
satın alınacaktır. Pazarlığı 29.9.939 cuma günü saat 10 da 
yapılacaktır. İsteklilerinin belli gUn ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Mah..-ukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 

Orman Koruma Satınalma Komisyonundan: 

Orman koruma Zeytinburnu talimgahı ihtiyacı olan 110 
ton sömikok kömürü 2490 sayılı konunun 46 madde inin A fı· 
krası mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarhğı 3.10.39 salı günü saat 14 de Sirkecide Demirka
pıdaki orman koruma lstanbul satınalma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda 
görülür. 

İstanbul Gümrükleri Ba~müdiirlüğünden : 
Aşağıda miktarları yazılı bulunan odun ve mangal kömürü 

5. 10 939 per§embe günü saat 10 da pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. 



2 Münakasa Gcu:et al 

Bu gün ilan olun n münakasa ve müzaye eler Listesi 
Cinai Şekli Mubm bed. Teminat Milracaat yeri Gün Saııt _________________ ..,..... ________ - --- - -

A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nalla ışıc:w-_ı_, __ a_ız_~ __ '!!._c:._~t~ 

Çatı yıktırılması 
Babaeski kazası Karacaoğlan Nahiyesi hü

kümet konağı inş. (temd.) 
Etlikte yap. okul binaıı inş. (temd.) 

ıı ç ekı. 

paz. 
Validebağında talebe ve öğretmen &anator· ,, 

yomu olarak yap elan bina:ıın ikmali 
ioş. (temd.) 

Suaurlukta şehir •uyanu istasyona bağla- kapalı z, 
mak için su depoıu ile istasyon ara· 
ıında 1892 m. tülünde yap. font borulu 
ıu yolu 

Samıun Vilayet Mrk. ilk okul binası inş. pn. 
(temd.) 

Üıküdar·Şile yolunuı:ı Şile lıı.azaıı dahiline aç. eka. 
rutlayan 444 m. kısmının eaıııh tamiri 

Kuıadasında yap. 2 pavyon ahır. ve mut-
fak (taıhih) 

Menfez inş.: 3 ad. 
Aık. konakta yap. tamirat 
Ank. Etimesgut P. T. T. binııııının tadil 

vcı inş. (temd.) 

aç. ekı. 
paz. 

Polatlı bükümet konağı 3cü kısım inş (temd) paz. 
Bahçeli evler mahallesinde yap. 5 sıoıflı ,, 

ilk okul binuı ioş. (temd.) 

250 -
189 1 39 

32248 t 1 
69974 40 

9j81 -

40404 06 

1045 17 

98447 37 

3229 26 
1584 50 

10693 32 
38304 90 

lllçtar, Kllnlk ve ispençiyari aıat, Hastane L.vz. 

Laboratuvar ecza ve malzeme.i: 113 kalem aç. elu. 
Rontgen filmi ve banyo ilicı: 426 düzüne 

(temd.) 
Rontıen malzeuıC1i: 7 kalem (temd.) 
Gaz idrofil: 30000 01.-tarlatan: 4500 m. par;. 

Haydarpaşa Nilmune Haıt. için 
Tıbbi alat ve malzeme Haseki hast. için: 

23 kalem (temd.) 
Tıbbi malıeme ve ilaç Emrazı Zühreviye 

hast. ve dispanser için (temd.) 

aç. eks. 

" 

1100 -
2270 24 

717 -
2850 -

1649 50 

1357 15 

141 37 

2418 61 
4749 -

ist. Defterdarlıjı 
Babaeaki Malmüd. 

Ank. Valiliği 

i. t. Defterdarlıtı 

16-10-39 
29 9-39 15 

22-9 3H itib. ı ny 
25-I0-39 14 -

718 58 D. O. Yolları 3 cü İşi.etm e Bnlıke- 13-10-39 16 -
air ile 9 cu İşletme Sirkeci 

3630 30 Samıun Valiliği, Ank.-İst. ve iz- 21-9-29 ilib 1 ay 
mir Nafıa Müd. 

78 39 İıt. Belediyesi 9-10-39 14 -

6718 45 Bornova Ask. SAK. 16-10-39 11 -

242 20 Manisa Valiliği 

237 70 M. M. V. SAK. 
113 63 Aok. P. T. T. U. Müd. 

802 10 
2872 87 

" Valiliği 
n 

82 50 fst. Vakıflar Direk. 
270 27 

5.i 77 
213 75 

123 71 

101 79 

,, 
" 

,, " 
lıt. Sıhhi Müesıueler SAK. 

l.t. Belediyesi 

" 

• 

5-10-39 11 -
3U-9-39 11 -
5-10-39 15 -

12-9-39 itib. 1 ay 
22-9-39 .. 

16-I0-39 15 -
2 10-39 15 -

2-10-39 15 -
4-10-39 15 -

9 10-39 14 -

9-10-39 14 -

Elektrlk'Havagazı-Kalorlfer ,tesisat ve malzemesi) ----::: . .--...-- ·- -
Elektrik teıiaatı malıen. . 30 kalem (temd.) 
Tedavi kliniği elekt:ik ve telefon santralı 

tesisi (temd.) 
meldrik projeıi yap. 

aç. eks. 
,, 

" 

404 59 
6125 50 

Mensucat, Elbls1ı, Kundura, Çama,ır v.s. 

Erat yazlık elbiıe: 4000 takım (temd.) kapalı z. 21000 -
Erkek elbiseıi: 39 tak.-kadın elbisesi: l tak. paz. 

Kereste, tahta ve saire 

Kereste: IO m 3 paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine ya§ları v.s. 

Sömilrok kömürü: 110 t. 
Odun: 40 çeki-mangal kömürü: 2 t. 
Fmn odunu: 50 t. 
İnce makine yatı: 500 k.-kaho makine 

yatı: 500 k. 

MUtelerrlk 

paz 

" 
" 

Tahta el arabası: 1000 ad . kapah z, 
Çivi: 24000 k. paz. 
Zımpara taft 60 santimlik: 250 ad. (temd ) aç. eks. 
Tümen bandosu için muhtelif alet 
Kamyon sari bashlı"lar mücadele merkezi aç. ekı. 

için: 3 ad (temd.) 
Ordu tipi Ford kamyoneti: l ad paz. 
Mukana muura: 1000000 ad. (temd) ,, 
Pirinçten ve okıideli demirba~ No: 4000 ad. " 
Boru anahtarı, latımcı kazması, tesviyeci aç. eks. 

göoyeai, makkab kalemi, mekik dişli 
klavuı. haa1aa Pipeakuliı, modelci 
metresi, torna aynası Y. ı. hırdavat 

malzemesi: 58 kalem 
Kutur ölçüıil aç. ekı. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

K. ol: 25 t. 
Uo, makarna v.s. hastaneler için 
Sıtır eti: 282 t. 

" l20 t. 
K. ot: 450 t. 

" 360 t. 
,, 360 t. 

" 
aso t. 

Arpa tehriyesi: 9,6 t.-kırmızı mercimek: 
19,2 t.-bulgur: 67 t.-pirinç: 30 t.-fuulya: 
65 t.-nohut: 48 t.-makarnn: 48 t.-pata
tea: 96 t.-aadeya§': 24 t.-ıabun: 18 t. ye
meklik tuz: 38,4 t.-ıoğan: 24 t.·domateı 
aalçası: 3.6 t.-toı. şeker: 8 t. ç. Gıüm: 
8 t . 

Sıtır eli: 18 t (temd) 

B MUzayedeler 

Jilet bıçağı 71,5 k.-pencere camı: 4450 k. 
terit halinde fi ren balatası: 8j,5 k. 

Benı.in ve gaı. tenekesi ile makine yat le· 
nekeai: 595 ad. 

Hurda ip parçalan: 689 k. 
Bina ankazları 
Çıra, çam, odun•kereat• v. ı. 

paz. 
aç. eks . 
kapalı z. 

,, 
" 
" 
" 
" paz. 

n 

aç. art. 

paı.. 

,, 
aç. art. 

• 

186 -

270 -

6000 -
4800 -
3760 -

523 -
7350 -

2500 
120 -

3356 80 

1478 -

2731) 76 
70500 -
28800 -
15750 -
12600 -
13500 -
12600 -

45(0 -

515 5j 

k o 20 
110 -

30 34 İnhisarlar U. MüJ. 
i.t. Üniversitesi SAK. 

Adıyaman Belediyesi 

6-10-39 16 30 
5-I0-39 15 -

l 1-I0-39 a kadar 

1575 - Gümrük Muhaf. Gen. Kom. SAK. 17-I0-39 15 -
Tapu ve Kadastro U. Müd. Ank. 5-10 39 14 -

İ&t. Komu~. SAK. Fındıklı 29.9.39 10 -

• 
Orman Kor. SAK. Sirkeci Demirkapı 3-10-39 14 -
İst. Gümrükleri Başmüd. 5-10-39 10 -
Sdimiye Aık. SAK. 2-10-39 11 -

40 50 Tophane Lvz. SK. 3-10-39 14 -

450 - D. D. Y. Haydarpaoa 13-10 39 15 -
360 - inhisarlar U. Mild. 2-I0-39 16 30 
282 - " 6-10-39 16 -

Kırklareli Ask. SAK. 30-9-39 
551 25 İıt. Belediyesi 9-10-39 14 -

Kırklareli Aık. 
" 

30-9-39 
187 50 P. T. T. Lvz. Müd. Ank. ve ist. 23-10-39 11 -

ist. Gümrükleri Baımüd. 5-I0-39 10-
251 76 D. O. Y.Haydarpışa 6-10-39 IO 30 

110 85 ,, 
" 6- ı 0-39 lO 30 

Selimiye As!~. SAK. 2-10-39 10 -
2( 4 81 fst. Belediyesi 9 10.39 14 -

4775 - izmir Levazım S \ K. 16-10-39 15 -
2160 - Edremit Tümen S.\K. 16- 10-39 16 --
1182 - Luleburgaz Tümen SAK. 16-10-39 il -
945 - ,, ,, 16-10-39 11 -

1012 50 
" 

,, 16-10 .39 16 -
945 -

" " 
16-10-39 16 -

Edirne Kor Sı\K. 2-10-39 14 -

338 - Bornova Aık. SAK. 4-10-39 11 -

İzmir Gümrük Batm6d. 9-I0-39 15 -

Ank. Lvz.. SAK. (taıhib) 28-9-39 15 -

JO 34 İat. P. T. T. U. Müd. 4-10-39 16 -
Ank. Belediyesi 4-t0-39 

45 82 Ank. Vil. Orman Çeviri• Müd. 4-10-39 15 -

Mevcut şartnameye göre 40 çel. i odun, 2000 kilo 
köınu r li. 

ihale bedeli 186 liradır. t'O~ 
fsıc kli l eria Ba§müdürlilk bina mdaki SatınaJaıa 

nuna müracaatları iJAn olunur. 

dtı 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komi•yonu• 

500 kilo ince ve 500 kilo kalın makine yağı •
1: 

tır. Paza!lıkla eksiltmesi 3.10.939 sah günü saat '.4 0~ 
hanede lstanbul levazım amirliği Satınalma KoPl~'{e 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 270 lira katı 
40 lira 5'J kuruştur. Nümunesi Komisyonda görülür· 

Sdimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Sel ımiye süel fırın ihtiyacı için 50000 kilo fır10 . 
evsaf ve şerai ti <la hi lıııde 2 biriııcı teşrin 939 pazarı~sıg 
saat ll de p9zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin be~h e 
saatte kati lt'ıniııııt paraları le b ı rlikte Selimiyedcki 1uııı 
lmalıııa Komisyonunu gelmeJeri. 

Müteferrik 

Kırklareli Askeri Satınaima Komisyonund•0 : 
tı' 

Aşağıda yazılı malzeme tümen bandosu için •• 
nacaktır. d• 

Vermeğe talip olanların 30.9.939 akşamına k• ur" 
gün Kırklarelinde Askeri Satınalma Komisyonuna ııı 
etmeleri. 

Lira Krş . 

170 Tenor s~ksefon 
190 Saksefon 

4 Davul tokmağı 
20 Davul ve trampet derisi 4 adet 
8 Si. B. Kilirinet kamı~ı 3 kutu 
6 Alto saksefon, kamııı 2 kutu 

10 Muhtelif ebadda güderi 500 adet 
12 Zil bir çift, 
7 50 Nota kağıdı 3 top. bil 
2 50 Nota yazmak için sabit çini mürekkejı11~ 
3 Nota yazmak için (j) marka uç 2 

25 Marşlar için karton 500 adet IJ8 

20 Nota mahfazaları için defter kaplar~ 
45 Baş bariton ve trambunun tamirle 

523 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

m,,ıır' 
Talibi ç1kmıyan bir miliyon adet mukavva 

zarlıkla mübayaa edilecektir. t 1 
Muhammen bedel 2u00 lira, muvakkat temin• 

liradır . t 1 

Pazarlık 23 birinciteşrin 939 pazartui günü s••t 
Ankarada P .T.T. Umumi Müdürlük binasındaki S• 
Komisyonunda yapılacaktır. ~ 

Taliplerin şartları görmek üzere her gün ~ol 
P.T.T. levazım ve lstanbulda P .T.T. ayniyat ıubesı 

1
, 

lüklerine ve pazarlığa iştirak etmek için mezkur 
saatte o Komisyona müracaatleri. 

Devlet Oem iryolları ve Limanları işletmesi U. ldaresiıı 
Muhammen bedeli 6000 lira olan 1000 adet tsblG 

ra bası 13 10.939 cuma güıı ii saat 15 te Haydarpaşsd~I 
nas ı du lı ilınde ki Komisyon tara tın dan kapa lı zarf usuh e 
ah naca ktır. 

0
fl 

Bu i~e girmek istiyenlerin dört yüz elli liralık ıJl ~~ 
teminat) kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini ııj;lö 
zarf l arıııı ayni gün saat on dörde kadar Komisyon Jttı 
veı mderi 1ilzıoıdır. ~ 

Bu işe aid §artnameler Komisyondan parasız oıars 
tılm aktadı r. 

' * • • Muhammen bedellerile miktar ve vasıflat1

11ı 
da yazılı (iki) grup malzeme ve eşya her grup ayrı '

1
, 

le edilmek üzere 6.10.939 cuma günU saat on buçulı 
darpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tır' 
açık eksiltme usulile satın alınacak. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasıod• 
muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaiki' 1ı 
te eksiltme günü saatine kadar Komisyona miit•' 

IAzımdır. d'' 
Bu işe aid şartnameler parasız olarak Komisyoll 

ğıblmaktadır. O 
9 5 - on m/ m elli m/m ye kadar 35 adedden 01b' 

bir takım erkek ve bir takım dişi kutur ölçüsü. Mu ~ 
bedeli: 1478 Hra. Muvakkat teminat: yüz on lir• 
~~~ i 

Boru anahtarı, lağımcı kazması, tesviyeci gl>o~•' ~ 
kah kalemi, metrik dişli kılavuz, hassas Pipeakulı•1 ,ıJ 
ci metresi, torna aynası vesaire gibi 58 kalem :mu~.t J 
ve eb'adda hırdavat malzemesi. Muhammen bedeh · ,
ra aekaen kuruı. Muvakkat teminatı : 25 1 lira 76 Jıll 



1 
~ 

ı· 

~ıu1 ıoas Müaakua Guetesı 
.:.::.:~:;... ________________________________________________________________ _ 

Kırklareli Tümen Satıoalma Komisyondan : 

k Kırklareli için bir adet Ordu tipi yarı.m t~nluk Ford 
•ınyoneti pazarlıkla satın alınacaktır. Talıplerıo 30.9.939 

•ktanuna kadar hergün Kırklareli Askeri Satıoalma Ko· 
laliıy 1 . onuna müracaat etme erı. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlilğünden: 

.. Aşağıda yazılı demirbat No larmın 5.10.939 perşembe 
RUr:ıij saat onda pazarlık suretile ihalesi yapılacaktır. 
h 4 bin adet pirinçten ve oksideli demirbaş No lu ihale 
tdcli yüz yirmi liradır. 

Nümunesi levazım servisinde her gün görülebilir. 
İsteklilerin Başmüdürlük Satınalma Komisyonuna gel· 

lııclcri. 

• • • 
24.000 k. çivi a'ınacaktu Bak : lnbiıarlar U. Miid. ilanla rına. 

• • • . 
lJ 60 S mlik 250 adet zımpara taşı alınacaktır. 

lllııın Müd. llinlarıns. 
Bıık : İnhiurlar 

~~--------------~------------------------~, Zahire, et ve Sebze : 

İzmit 'fümen Satınalma Komisyonundan : 

1 
Aşağıda yazılı unun kapalı zarfla eksiltmesi 17.10.939 sa-

1 günü saat 15 de İLmitt~ Tümen Sntınalma kumh:ıyonunda 
rapılacaktır. Şartname~i her gün Ankara, İstanbul, E"kişrh ;r 
.~· Amirlikleri ve İzmittt> Tümen satınal<na komisyonunda 

glorulur. isteklilerin belJi gün ve eaatten bir saat evevel ilk 
eın· l · t •oatlarını ihıiva eden kapalı zaıflarını zmıtte tüawn .. a. 
ıııaını k . J • M. a omısyonuoa verme erı. 
e\'kii Miktarı 

kilo 

390,000 
132,000 
168,000 

Tutarı 

Lira 

48,750 
16,500 
21,000 

ilk teminatı 
Lira Krş 

3656 
12.~7 

1575 

25 
50 

Isparta Tümen Satınalma Komisyonundan : 

IQ Eğirdirdeki kıtaatının senelik ihtiyacı olan 135 ton un 
Ilı •9.939 günü yapılan kapalı zarf eksiltmesinde talip çık
).lldığından 19.9.939 salı günden itibaren bir ay içinde pa· 
~tlı" 

&a bırakılmıştır. 
Pı} Son pazarlığı 19.10.939 perşembe günü saat 16 da ya· 

•c•ktır. 
S Dnun §ıtrtnamesi lsparta tüm komutanlığı binaundaki 
•tın ı t k · · k · ~ il bıa Komisyonundadır. ste lıler şartnameyı omıs 
Ota<fa a·· b"l' 1 eOre 1 ır er. 

Veteriner sargı bezi (M. M. V.) No il 2 
Pamuk, gnı: S3rgı ye gaz idrofıl isterihze (Tophane Lvz.) No 1192 
Umumi hela inş. (lımir Beled ) No 1183 
Akümulatör plllk ve separatör \izmir Telefon Müd.) No U47 
Pavyon inş. (Çanak. Mat. Mvk.) No fl78 
Lambalı forma kömilrü ile dairevi ve üıtüvani kömürü (D. D. Y.) 

No 1178 
Kışlık elbise, kasket ve tozluk (Ank. Belediyesi) No 1178 
Ba:ıol metabolizma nleti, edipi&skop ve laborııhıvarı cam levazım 

(İat. Üniverıitesi) No 1179. 
Hnvlu, terlik ve buz dolabı (Jst. Üniversitesi) No 1179 
Çimento, motosiklet ve ıö~ikok (Ank. Beled.) No 1179 
Temizlik hanında yap. tamirat ( n ,, ) No 1179 
Ekmeklik un (Adana Tümeni) No 1179 
Yulııf (Ank, Lvz.) No 1179 
• Yonga ve boş yağ tenekesi (Ask. Fabrikalar) No 1179 
Şose inş. (Niğde Valiliği) No ll80 
• Bakla, arpa, bufrdny ve kumdarı (D. D. Y· İzmir) No 1180 
Arap sabunu, gliserin ve vazelin (M. M. V.) No 1180 
K. ot saman, yem tuzu ve yulaf (Harta Gen. Direk.) No 1180 
Muhtelif yağlar (M. M. V.) No 1180 
Erzak ve mahrukat (Polıı Okulu Direk.) No 1180 
Saçtan mamul takım dolllbı (D. D. Y.) No 1180 
Saç dolabı (Tapu ve Kada&tro U. Müd.) No 1180 
Ampul (Eıkişebir Belediyesi) No 1180 
Muhabere malı.emesi (M. M. V.) No 1180 
Sabun, zeytinyağı, sadeyağı. zeylin tanesi, keıme şeker, (Karaca· 

bey Harası Müd.) No 1181 
Yu)af (Bahkeair Ask. SAK.) No 1181 
Demirhane ve dökümhane binaları inş. (İzmir Silah Fabrika11 SAK.) 

No 1181 
Galvanizli demir saç ve demir tel (Ask. Fabrikalar) No 1181 
Y aılık elbise (Gümrük Muhafaza Genel. Komut.) No li81 
Harita ve pıoje işleri tanzimi (1 ürkiye ve Çelık Fabrikal rı Müe1· 

seıi) No 1181 
Odun (Balıkesir ASK. SAK.) No 1181 
Etri çam ve paraçol (Devlet Liman. itlet. U. Müd. İzmir) No 1182 
Bulgur ve k. fasulye (Kayseri Ask. SAK.) No .1184 
Ha11a, kaput "e aatar besi (Türkkuşu Gen. Direk.) No 118~ 
Merci.nek (Çorum Ask. SAK) No 1184 
Tabı makioeıi (D.D.Y.) No l 150 
Çelik boru ve tefımuah tD.D.Y.) No 1150 
Gaz boruıu ,, n n No 1151 
Araenikiyetıi ıud, şuvayn fürt y tili ve anenikiyeti ruaaı (Zirut 

Yek.) No 1151 
Gazovil (PIT. U. Müd.) No 1151 
itdır ovaaı ana kanal temdıdi (Nafıa V ek.) No l 164 
Yulaf (Vize Tümeni) No 1175 
Kuru ot (Urfa Ask. SAK) No 1 175 
Arpa, ot ve üı.üm (Gireaon Ask. SAK) No 1177 
Termuı ve kar gözlüğü (M.M.V.) No 1177 
Yulaf (Vıze Tümeni) No 1178 
Konya ve Antalyada tnvla ve ahır ioş . (Konya Lvz. SAK) No 1178 

Gaziantep Vilayetinden : 
1- Gaziantep - Nızip yolunun 18 + 800-45 +- 458 inci kilometre

leri arasmda yeniden yapılacak (706.&l) lira 9 kuruş bedeli keşifli 
temelli şoıa inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ruhammen tutarı 16200 liradır. 
lk teminatı 1215 liradır. 

s,t lateklilerio t9. ıo.939 perşembe günü saat 16 da tümen 
•nalına Komisyonunda bulunmaları. 

Saat ayarı tümen daire saatından yapılacaktır. 

2 - Bedeli keşfın \45) bin liraaı 939 ve bakiyesi 940 bütçe· 
sinden tesviye edilecektir. 

3 - Şartname, proje ve buna bağlı dığer evrak (3) Jira (53) 
kuruş mukabilinde Gaziantep Nafıa Müdürlütüoden alınacaktır. 

İıınir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

~li . İtınir müstahkem mevki birliklerinin 282 bin kilo sığır 
h-ı •~tiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İ· 
''t:• 16 lo.39 pazartesi günü saat 15 de İzmir Lv· Amirliği 

•ltna komiıyonundn yapılacaktır. 
lit'd 'f abmin edılea tutarı 70500 lira ilk teminatı 4775 

ır. 

"-...,Müteahhitlerin Takvimi 

~ Cuma 29.9.939 
ı:ı, tt -
~ llss •tdeyaiı saman ve I.t. ot (Mamcki Seyyar Jandr. Alayı) No 
~ ._,, ( 
~ tııç (İıı ~anık. Mıt. Mvk.) No 1185 
~,l(i bıaar)ar U. Müd.) No 1185 
~lt.ıı~'r teıi1atı (Malatya İnhisarlar U. Müd.) No 1186 
bı~~~~Yt Ve çamaıarhk bez yap. (Tophane Lvz.) No 1187 
't •'-t t tt .k~nağı inş. (Solhan Malmüd.) No 1187 
, -ı_f V~ara (Ank. P. T. T. Müd.) No 1187 
b ~Q\iıı lte Tümeni) No 1187 
k~~._, •e teneke (Tophane Lvz.) No Ut!S 
~tlf ll:ııden boru tizmir Beled.) 1188 
~ t, ~ kazanı tebdili (İıt. Vakıflar Direk.) No 1188 

11t,h kıaray yolunun ar&11nda yap. tamirat (Nitde Vil.) No 1188 
tt_ fıl;dlııat. dahiliye anflai teıisah ve batlama itleri (fıt. Nafıa 
'"l\tlı~lt .) No 1188 
~ ~o 1ttıtıtanıbalarının yatlanmall (Devlet Deni:ıyollan U. Müd.) 
'"ıtı 189 b ., 
~ G~ltt Ç•kal (i.t. Beled.) No 1189 
~ ~ ("t,lt~ anlı.aza (fıt. Beled.) No 1189 
~ f'-ııı 1'dıt Val.) No 1190 
~~ (l·,~.1 (Bayramiç Aık. SAK.) No 1191 
,~ıı. ~'dat Vil.) No ırno 

'. el ••hnlmaaı (T. H. K. Gen. Mrk.) No 1191 
4b 't, ;ınır, yuvarlak demir, demir çember, ve demir saç. (P. T. 

11"-lll •brika Müd.) No 1191 
~o l~~ Ve veteriner ıandığı ile Hrum titeleri (M. M. V.) 

4 - Ekıiltmeye 12.10.939 peışembe güoü saat 10 da Vilayet 
Encümende başlanacaktır. 

5 - Taliplerin muvakkat temioat olan (5298) lira (8) kuruıu 

Gaziantep İdarei huıuıiyesi hesabına İt Bankaaıoa yntararak mak
zuzunu veya banka mektubunu teklif mektubile birlikle ihale aa· 
atından bir saat evvele kadar Komisyona ibra& etmit olmaları 
lazımdır. 

6 - Bu işe girebilmek için ih:le gününden en aşatı ıckiz 
llÜD evvel maballı Nafıa Müdürlilğilnden bir vuika alıo'llalıdır. 

7 - Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
(7660) 2-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Komisyonundan ; 
1939 mali senesi zarfında mektebimiz için yaptırılacak olan 200 

adet tabura açık ek,iltmeye korıulmuştur. Beher taburanıa muham· 
men bedeli 4 lira olup ilk teminatı 60 liradır. 

Eksıltmesi 4. I0.939 tarihine rastlayan çarşamba günü 1aat 15 
de mektep binası içinde toplanan Satına\ma Komisyonunda yapıl"· 
caktır. 

Talıplerin şartnam eyi görmek için her gün ve eksiltmeye gir· 
mek içiıı de belli gün ve saatle Gümüşıuyuuda yüksek mübendiı 
mektebi bin sı içinde toplanan Satınalına Komisyonuna müracaatla-
rı ilan olunur. (7401) 3-4 

afıa Vekaletinden 
31.10.939 salı günü saat l 1 de Ankarada Nafıa Vekaleti binı:.sı 

içinde malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
KomisyonundR 9000 liıa muhammen bedeli 6 adet buharlı ıu pom· 
pa111110 kapah zarf u11ulü ile eksiltmesi yapalacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelaiz olarak Mah.eme 
MOdllrlüğünden alınabilir 

Muvakkat teminat 675 liradır. 
fsteklılerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname· 

sinde yazalı vesaik ile birlikte ayııı gün aant 10 a kadar mezkur Ko· 
misyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdı•. (4531) (7313) 3-4 

=, 

imtiyaz sahibi ve yuı itleri Direktörü : lıımall Girit 

Baııldıtı yer : Merke:ı BaaımeTi, Galata 

Cinsi Miktarı Muh. B. % 7,5 teminatı Ekıiltme 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saatı 

-- -----· ---- ----- --------------
60 S mlik zımpara 250 adet 3760 -

taşı. 

elektrik te.sisatı 30 kalem 404.59 
malzemui 

282 -

30.34 

açak ek. 16 

11 " 16,30 

1 - Şartname ve müfredat listeleri mucibince yukarda miktarı 
yazılı 2 kalem malzemeye 2S.IX.939 tarihinde talip zuhur etmedi· 
fıİnden c kıiltmesi şeraiti sabıka dairesinde Hl gün temdit edilmitlir. 

il - Eksiltme 6.X.939 cuma günü Kabataşda Levazım ve Mu· 
bııyaat Şııbesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartname ve liıteler her gün ıözü geçen şubeden parasız 
alınabilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 
7,5 güvenme paralarile birlikle yukanda adı geçen Komiıyona gel· 
meleri iliı:ı olunur. (7767) 

• • • 
I - Şartnamesi mucibince muhtelif eb' atta 24.000 kilo çivi pa· 

zarlıkla sahn alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli (4800) lira muvakkat teminatı 360 U

radır. 

111 - Paı.arlık 2.X.939 pazartesi ıünü aaat 16.30 da Kabataı· 
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapıla· 
caktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paraaız alına• 
bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve 1&alte % 
1,1\ güvenme paralarile birlikte mezkQr Komiıyona gelmeleri ilin 
olunur. (7792) 1- 4 

* * * 
· 1 - Şartnamesi mucibince 12.IX.939 tarihinde kapalı zarfla 

ibale olunamıtyac 3 adet kamyonun muhamm~n bedeli dttitlirile 
rek yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli (9450) lira muvakkat teminatı (708,75) 
lirudır. 

111 - Paurhk 7.X.939 cumartesi ıfinü uat 10 da Kabatıatta 
Levazım ve Mubayaet Şubeıindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her güo ıözii ıeçen Şubeden para1ıı ahna• 
bilir. 

V - İı\eklilerin pazarlık için tayin olunan gtln ve 1&atte 
0 

0 7,5 güvenme paralarlle bh·llkte mukür Komiıyona ıelmeleri 
ilin olunur. (7581) 2-4 

• • • 
J - Çogul tuılasında dört teraküm havuzu İofaah işioio kapalı 

zarf usulile yapı:an ekıiltmesine talip çakmadıtandao ber mucibi ka· 
nuo bir ay müddetle açık pazarhia konmuıtur. 

il - Açık pazarlık ve ihale 12 X.939 tarihinde aaat 16 da An
karada Bankalar caddeıinde kiin inhiaıırlar idareıi blnuında ve b8f 
müdür odasında toplanacak komiıyonda yapılacaktır. 

ili - Muhammen bedel 42789 lira 70 kuruı Te muvakkat temi
nat 3209 lira 23 kuruttur. 

iV - İsteldiJerin diplomalı yüklek mübendlı nya yökıek mi
mar olmaları olmadıkları tnkdirde ayın evaafa haiz bir müteba1111ı 
inşaatın S.inuna kadar daimi olarak İf başında bulunduracaklannı 
noterlikten muaaddak bir teahhüt kağıdı ile ilk evvel temin etme· 
leri ve en az otuz bin liralık intaat işlerini muvaffakıyetle yapmıt 
olduklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

V - Yukarda yaı.ılı vesaik asıllarlle birer nretlerini açık pa· 
zarlık ve ihale gününden ıekiz güıı evveline kadar Ankara lobiıar· 
lar Baş Müdürlütüne veyahut İstaobulda lnbiıarlar Umum Mldilr
lüğü tuz fen şubesine bizzat veya bilvuıta tevdi etmek ıuretiyle 
ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - Bu işe ait keşif, proje, fenai ve idari tartnameleri lıtan· 
bulda Kabateşda inhinrlar Umum Müdürlüğü Lenzım MQdQrUltün· 
de ve Ankarada İnhisarlar Baş mQdürlüğG tuz fen tubesind• bulun· 
ma\da ve isteklilere 214 kuruı mukabilinde verilmektedir. 

(7386) 3-4 ..... 
l - Şartnamui mucibince 4.IX.939 tarihinde kapalı zarfla iha

le olunamayan 1 adet Vinç yeniden pazarlıkla ekıiltmeye konmut· 
tur. 

il - Muhammen bedeli ıif 6500 lira muvakkat teminatı 467.50 
liradır. 

ili - Pazarlık 29.lX 939 cuma günil saat 14 de Kabataıda Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler heı gün ıözil geçen şubeden para11z alına· 
bilir. 

V - isteklilerin pazarhk için tayin olunan gün ve .aatte % 7,~ 
güvenme paralarile birlıkte mezkur Komiıyona ıelmeleri illa olu-
nur. (7452) 4-4 

Taksim - Ayazpaşada İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

l - Seksen dört bin metre astarlık ve çamatırlık beyaz ve • 
on bin bcşyüı. metre aatarhk kurşuni yerli boz. kapalı zarf ekıllt· 
mesile aalın alınacllk ve ekailtmeai 5.Birincileşrin.939 tarihine rast
layan perşembe günü saat on beşde Takıim-Ayazpaşada on Hki· 
ziııci Jandarma mantaka komutanlıtı binasındaki Komiıyonumuzda 
yapılacaktır. 

2 - Her iki cinıin bir istekliye ihalesi mukarrer olan bu bezlerin 
muhammen bedeli yirmi üç bin dokuz yüz kırk ve ilk temiaatı bin 
yedi yüz doksan beş lira elli kuruftur. 

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

4 lıteklilerin iatanbul Levazım AmirJiti Muhuebeciliti vez· 
neıine yatıracaklan ili; teminat makbuzu veya banka kefalet mek· 
tubu ve şart klğıdıoda yazılı sair belgeleri de ihtiva edecek olan 
teklif mektuplannı eksiltme saatinden bir ıaat evveline kadar Ko· 
mİlyonumuzda buluDdurmalan lbımdır. (7308) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet d, .. l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 
Constructlons - R6par tlons - l'rav. Publlca-Mat6riel d 

Demolition toit Publique 
Conıt. konak gouvernem. Nahiye Karacoğlan 

de Babaeıki (aj) 

2j0 -
1891 37 

Cun.t. bit. ~cole a Etlik ( j) Gre a ır~ 32248 ı t 
Acbev. cooıt. bat. uoatorium pr. eleveı et 

profeueurı a Validebıığ (oj) 
n 

Con•t. reseı voir a eau et pose tuyaux d'une Pli cach 
loaıueur de 1892 m. pr. adduction eau 

69974 40 

9581 -

de 1:ı ville de Suıurluk a la Static-n 
Cor.1t. bat. ecole prim. a Samıun (aj) Gre a gre 40404 06 

Rep. fondam route 404 m. entre Üsküdar-Şile Publique 
Conıt. de 2 pavillons, d'une ecurie et d'une 

cuiıine ıi Kutada (rectif ic) 
Conıt. dıalotı · 3 p. 
Rep. au konak milit. 
Modif. et conı;t. bat. PTT a Etimuaut a 

Ank (aj) 

Publique 
Gre iı 2r6 

1045 17 
984t7 37 

32?9 26 
1584 50 

Gonıt. konalı gouvernem. Polath (3 ~me 
partie) (aj) 

Gre a gre ı 0693 32 

Conat. bit. icole de 5 danca au quar· 
tier Bahçelinler (aj) 

Produlta Ch mlquas t Ph !:_m c utlqu 

.. 

Produitı et erticle~ de laboratoire: 113 lotı Publique 
Filı:ıuı Roentgen et medicamenll pr. baln: 

426 douzainea (aj) 
Materiel de Roent2eıı: 7 lotı (aj) 
Gaz hydrophile: 30000 m.-tarlatane: 4500 m. Gre it gre 

pr. bôp. Modele Haydarpaşa 
Inıtrumenta m~dicaux et articlea aanit. pr. Publique 

hôp. Ha&eki: 23 lota (aj) 
Medicamenta et rliclu sanit. pr. hôp. ma· 

ladieı veoer. et diıpenaairea (aj) 
n 

E16ctrlcll6·0az·ChauHap• Central C•natallallon 

Materiel pr. inıtell. ~lectr. (aj) Publique 
loılall. 'lectr. et telephone central a la eli· 

nique de traitementı (aj) 
Dre11eaıent projet 4ılectr. 

" 
n 

Hablll ment - Chauesur • - Tlssus - Culr• 

38304 90 

1100 -
2270 24 

717 -
2850 -

1649 50 

1357 15 

404 59 
6125 50 

Uniforme d'He pr. ıoldatı: 4000 compl. (aj) Pli c~ch 
Habilı d 'homme: 30 cmp.·babit. pr. dame: 1 cpl. Gre i gre 

2l000 -

Bola d• ConstructlonPlanch•• Poteaux tc.,, 

Boiı de conılruction: IO m3 

Combu•tlble C rburanl - Hulle• 

Semi·coke: 1 10 t. 
Boiı: 40 tcb~kiı cbarbon de bois: 2 t. 
Boiı pr four: 50 t. 
Huile tine pr. machine: 500 k.-id. epaiue: 

500 k. 

Dl ver• 

Gre a gre 

Gre a gre 

" 
" 
" 

Brouell a en boiı: 1000 p. Pli cacb 
Clouı: 24000 k. Gre a gre 
Pierro a aiguiser de 60 centim.: 250 p. (aj) Publique 
Navette en car ton: 1,000,000 p. (aj) Gre ıi gre 
Deı No en laitoo et oxydes: 4000 p. ,, 
Clef pr. tuynux, pioche de mineur, equcıre Pli cacb 

d'ojuıteur, burin de perforliteur guide 
ıenıible Pipeaooulia iı navelte dente, 
mltre de mod~leur et autres articlea 
de qu:ncııillerie: 58 lota 

Meaure de diametre Publiquo 
Dinu inıtrumenta de musique pr. la bande 

de la Division MU. 
Camion pr. Comite Central lutte maladleı Publıque 

contag.: 3 p. (aj) 

186 -

270 -

6 o -
4800 -
3760 -
2500 -

120 -
3356 80 

1478 -
523 -

7350 -

Camionaette Ford d'uae toone typo A,.mee: 1 p. Gr6 a gr6 

Provl•lons 

Fariııe: 690 t. Pli cacb 
Pain: 1162 t. n 

Viande de boeuf: 195 t. n 

Beurre: 22,4 t.-foio: 887 t. n 

AToine: 1133 t ,, 
Huicota aecı: 130 t.-ııuc e: 15 t.·poiı-chicbe: Gr6 a gre 

70 t.·raıaio aec: 30 t. 
Diverau proviıion• tellea que lentiJles, riz, 

haricota ete. 
Viaode do boeuf: 18 t. (aj) 
f oia: 1530 t. 

n 

n 
Pli caob 

86250 -
104580 -
390fı0 -
6.t5sS -
61315 -

4500 -

Caution. 

proviıoire 

141 38 

2418 61 
4749 

7 8 58 

3030 30 

78 39 
6718 45 

242 20 
2'7 70 
l 13 63 

802 IO 

2872 87 

82 50 
270 27 

53 77 
2 3 75 

123 7l 

101 79 

30 3ı 

157:> -

40 50 

450 -
360 -
282 -
187 50 

251 76 

1 lO 85 

551 25 

6468 75 
7844 -
2930 -
4092 -
467.C -

338-

• 

Lieu d'odjudication et du 

Cabier dcs Chargeı 
Jours Heures 

Defterdıı rat lst. 
Dir. Fi s~ Babaeski 

16-10·39 
29-9-39 15 -

Vıl. Ank. 
Defterdarat ht. 

1 moiı i partir du 22-P-39 
25-10-39 14 -

3emc Expl Ch. fer Etat Bahkeair 13-'0 39 16 -
et 9emc E"Xploit. Sirkrci 

Vil. Snmsun·Dir. Tr. Pub. Aı.k. Iıt. l:ımir 1 moiı ıi par 

Com. Perm. Muo. Ist. 
Com. Ach. Mıli t. Bornova 

Vll. Matıiaa 
Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 
Dir P.T.T. Aok. 

tir du 21.').39 
9- ı o-;ı'l 4 -
16-10-~!:l 11 

5-10 39 11 
30-9·19 1 ı 
5-10·39 15 -

Vil. Aok. moiı ıi parlir du 12-9-39 

n 

pour Hoplt ux 

Dir. Vakoufı Iıt. 

,, " 

" " 
22-9-39 

16-I0·39 15 -
2-10-39 15 -

n n 2-10-39 15 -
Dir. Hyg. et Afliat. Soc. Cağaloğlu 4. I0-39 15 -

Com. Perm. Mun. bt. 

,, " 

Com. Ach. Ecoo. Monop. Kabataş 

" 
Univerıit6 Iıt. 

9-I0-39 14 -

9-10-39 14 -

6-!0-39 16 30 
5-10-39 15 -

Municip. Adıyaman Juıqu·au 11-10- 39 

C. A Comm. G. Surv. Douan. ı.t. 17-10-39 15 -
Dir. Gen. Cada lre Arık. 5-10-39 14 -

C. A. Comm. Mıl. Iat. Fıodıklı 29-9-39 10 -

C. A. Prot. Forets Sirkeci Demirkapı 3-10-39 14 -
Oir. Pr. Douanes lst. 5-10-39 10 -
Com. Ach. Mı!. Selimiye 2-10-39 11 -
Com. Ach. lnt. Tophane 3-I0-39 14 -

1he Expl Ch. f r Etnt H. paşa 
Com Ach. Econ. Monop. Kabatache 

,, ,, ,, 
Dir. Ecoııom. P T. T. Ank. et lıst. 

DJr Pr. Dounou lst. 
ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

" n 
Com. Acb. Mıl. Kırklareli 

Com. Perm. Municip. I&t . 

Com. Ach. MU. Kırklareli 

13-10-39 
2-10.39 
6-10-39 

23-10-39 
5. ıo.a9 
6· 10-39 

15 -
16 30 
16-
11 -
IO -
10 30 

6-J 0-39 10 30 
30-9-39 

9-10-39 14 -

30-9-39 

C. A. Div. lzmit 17-10-39 15 -
,, Rea. lskenderun lot. lst. et Ank. 23-10-39 9-

11 -
t4-16 
9-

" " ,, 
" 

" " C. A. Place Forte Ça:ıakknle 

" 
n 

" 

Corpı ArınEe Edirae 

Mil. Borno•o 
MU. Lilleburgaz 

23-10-39 
23-10-39 
24-10-39 

3,4-10-39 

~ıo.39 14 -

4-10-39 11 -
16-10.39 11-16 

Memento des Fournisseurs 

Vcndredi 29.9.939 

Farine, viand , beurr , paille et foin (Reg. Gead. Amb. Mameki) ııs.5 
Paille (Place Forte Ç nak) No 1185 
Grue (Dir. Geo. Mon.) No ll85 
loıtall. paratonnerre (Di r. Mon. Malatya) No 1186 (ı 
Fabr. couverlure en laioe et toile pr. liaıre (lrıl. Tophane) No JI 
Conıt. konak gouv rııem Dır. Fiıo. Solhan) Fo 1187 
Rep. mur (Dir. P.T.T. Ank.) No 1187 
Avoiae (Oiv. Vize) No 1187 
Tuyııux en fonte (\1un. lzmir) No 1188 
Reıvplacem. chaudıere calorıfere (Dir. Vakoufs ltt.) No 1188 
Rep. roule Bor-Aksaray (Vil. Niğde} No 1188 
lnstell. amphi dans hôp. Gureba (Dir. Tr. Pub. Ist.) No 1188 
Graistage toıles cirees (Dir. Gen Voies Marit. Etat) No 1189 
Sable et caıllouı (Mun. Iat.) N? 1189 
Medic rueots (Vil. Tekirdağ) No 1190 
Harıcots aeca (C. A Mil. Bayramiç) No 1191 
Toile (Vil Tekirdağ) No U9J 

lmpıe ısion quıttanceı (Comite Cent. ligue Aviat. T.) No J19l 1~ t-.e~ lam ı, fer rond, cerceau en fer. et tôle (Dir. Fab. PTT Jst.) ~ 
Caı8'e de labor. et veler. et bouteılleı de serum (Min D. Nıt) 
Toile de bıınd .. gc pr. veter. (Mio. Def Nat.) No 1192 ıt91 
Cotoa, gu, gaz. pr. bandoge et gu bydr. ıterilid (lnt. Tophane) 
Conıt. W.C. (Muo, lzmir) No 1183 t 
Plaque d'accumulateur et eparateur (Dir. Telôpb. lzmir) No Jl 
Machine a imprimer (Ch fer Etat) No 1150 
Tuyaux en acier avcc cccu. (Ch. fer Etat) No 1150 
Tuyaux a g z (Ch. fer Etat) No 1151 
Araeniate de ıoude et de plomb et vert de Scbveiofurt 

(. ın. Aıı:nc.) No 1151 
Gazoil (Dir. Gen. P fT) No 1151 
Pro1oogem. canal pıin. plainc Itdir (Min. Tr. Pub.) No 1164 
Avoioe (Div. Vize) No 1175 
Foin (Com. Acb, Mıl. Urf ) No 1175 
Oııro, foıo et raiaiu l Com. Acb. Mil. Gire1on) No 1177 
Thermoı et lunettea pr. neige (Min. Def, Nat.) No 1177 
Avoine (Dıv. Vize) No 1178 I~ 
Constr. etable et eçurie a Konya et a Antalya (lnt. Konya) r.Jo 

n pavıllon (Place Forte Ç oak.) No 1178 (Cİ 
Charbon formnt pr. lampe et cbarbon cylindrique et circulalr• 

Fer Etat) No 1178 
No 1178 / 

~etti en • 

Habitı d bıver, casquetlea et auetru (Municip. Aak.) 
loıtr. basole de metaboliımc, pidiaacope et articles 

laboıatoire tUnivers ıte iııt) No ll79 'İ' 
Euuıe maiu, paotouftea et armoire friıorifique (Uoiverıit6 

No H79 
Cinıent, motocyclelte et ıemi· coke (Mun. Ank.) No 1179 
Con&tr. u ban Temiılık • n No 1179 
Farıuc pr. paıo (.Oiv. Adaaa) No 1179 
Avoıne tlut. Aok.) No 1179 
Conıtr. eh u11ee (Vil. Nitde) No 1180 
Savoo DOİre, alycerıne et THeline (Min. 
l'~oın, paille, el pr. fourrage et avoine 

Def. Nat.) No U80 f 
(Dir. Geo. Cartof'' 

No 1180 
Dıverses builcıı (Min. Def. Nat.) No U80 
Provi111ons et combuatible (Dir. Ecole Polıce) No 1180 
Armoıre en tôle pr. outillage (Cb. Fer Etat) No 1180 
Armoire en tôle tDir. Gen. Cadaatre) No 1180 
Ampoule (Muuicıp. Eıkıtebir) No 1180 
Arlıclea de corr~spondancca (Mın. Def. Nat.) No 1180 fi 
Sav on, oliveı, huıle d' olıvea et ıucre carre (Etable Karac•b' 

No IISt 
Avouıc (Com. Acb. Mıl. Balıkesir) No 1181 ıl 
Conılr. batiı ı & forae et fonderie (Com. Ach. Fabr. ArıD•' 

No 1161 
Tôle en fer ıalvanise et fılı de fer (f ab. Mıl.) No 1181 
Habitll d'ete lCommand. Gen. Sıırv. Douan lıt.) No 1181 rJO 
Dressement carln et projetı tFabr. Fer. et Acier de fur·) 
.Bois (Com. Ach. Mıl. Balıkesir) No 1181 
Boiı de ınpin (Portı Etat Suc. lzmir) No 118ı 1-#, 
Ble concaue et haricota aecı (Com. Ach. Mil. Kayseri) N° ~ 
Batiıte et toile pr. capotea et doublure (Dir. Gen Türkkuıo) 
Lentıllu (Com. Acb. Mil. Çorum) No 1184 

ŞEHiR TiYATROSU 1 
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