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Umum rl arın ve r n mesleki Organıdır 

A AL 
1 -
~-Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
~tı6

1 
.. 8·9,g39 pazartesi günü saat 15 te İstanbuldn Nafıa Mü

~,1~6 eksiltme komisyonu odasında 9.696,86 lira keşif 
~Qı• •1 

Gureba hastahanesinde dahiliye Anfisi tesisat bağ-
~ıleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

ftııııi ukavele, eksiltme, bayındırlık işleri gene], husus! ve 
dilet 'artnameleri, proje keşif hulisasile buna müteferri 

Pdt'trak dairesinde görülecektir. 
l uvakkat teminat 728 liradır. 

iııı, ~t~ldilerin en az 9000 liralık bu iıe benzer iş yaptı
~t.tıb aır idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
'••eı ul VUayetine müracaatla eksiltme tarıhinden 8 gün 
k,ı_riı'lınnııı ahliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesi· 

e gelmeleri. 

İstanbul Defterdarlığmdan : 

lsı,11b25·9.939 tarihine mus:ıclit p1zaıtesi güon saat on beşte 
tk,itı ltl D fterdarlığı Mılli Emlak Müdürlüğünde müteş~kkil 
lıbtda;e I<omi::ıyonunda 69974 lira 40 kuruş keşif bedelli V d

~'rf 1 Talebe ve Öğretmen Sanatoryomu ikmal in~aatı kapalı 
~ Ulile eksiltmiyc konulmuştur. 

ili ~lr tıkavele, eksiltme, b·ıyırıdırhk işler.i genel husu~i ve fen
•tr8t ~nameleri, projC', keşif hulasasife huna müteferri diğer 
lt~iıı · SQ kuruş mukabilinde dairede verilecektir. Muvakkat t 4749 liradır. 
~,Ooote~lilerin teklif mek tublarını ve en az bu işe benzer 
•ı~•la lıralık iş yaptığına d~ir idarelerinden alınış olduğu ve
tıh:ndra istinaden lstanbul Vilayetine müracaatle eksiltme ta· 
tet o;n ekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılma aid Tica
tOrıu a ı \esikalnrını havi kopah zarflarını 25.9.939 pazartesi 
lı.ıPlarısaaı 14 e lladar Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde 
'~hrk au Komisyon Baıkanlığma vermeleri ve saaı 15 te zarflar 

en hazır bulunmaları. 

Yozgaz Nafıa Müdürlüğünden : 

İa._~;7355 lira 40 kuruş keşif tutarh Vilayet merkezinde 
"-tı tına okuluna ilave edilen iki dershaneli pavyonun İn· 
~~lltı~·8.Q39 gününde kapalı zarf usulile yapılan eksiltme 
't• \t ' Verilen fiyat haddi layık görülmediğinden pazar· 

ı •ttdilmiştir. 
~-~t~tkYenler bu evrakları Nafıa dairesinde görebilirler. 
•ı~t 1 

7.9.938 perşembe günü saat lO da Nafıa daire-
. t~~Pılacaktır. 

~'"•tı sıltnıeye girebilmek için isteklilerin % 15 kati te· 
~lld\l" olan 4103 lira 30 kuruş yatırması bu işin ehli bu· 
~}itı lunu havi vesika ibraz etmesi mecburidir. Taliplerin 
ıı, tdil~n ·· t k · ·· t t 1 . il oj gun ve saa te omısyona muracaa e me erı 

tınur. 

€ Samsun Valihğiııden : 

d,ııı ~:siltnıiye konan iş : Samsun Vi11yet merkeıinqe yenı
l\:1.1rılacak istiklal ilk okulu binası ingaatı. 
~uoıf bedeli 40404 lira 6 kuruştur. 

b . lba~akkat teminatı 3030 lira 30 kuru§tur. 
''Q:ıi L' e eylulün 21 inci pcr~ernbe günü saat 16 da Vilayet 

l:.Q •• 
~ 1 t' cuoıeninde kap::ılı zarf usulile yapılacaktır. 

'fıll ~:nlcr §artnamcyi Vılayet ve Ankara, İstanbul, İzmir 
d ~k ~dütiüklerinde görebilirler. 
~ 8 'tıda ~ tıniye girmek istiyenlerin cari sene içinde Tıcaret Ü· 

~geç b· ayıdlı bulunduklarına dair vesika ifo ilrnle tarihinden 
ti nr'cta:r hafta evvel Samsun Vilayet makamına istida ile 

ht'~ d•ir ederek talimatnamesine tevfıkan bu işi yapabilec"kle-
r t 11c .. alacakları ehliyet vesikannı teklif mektubfarite bera· 

Uı:nene vermeleri warttır. 

lıtanb 
) let ul Komutanlığı Satmalma Komısyonundan: 
'~tı •nbuld · k · ı· ·b· 1 ·· ~~ tılac k a oeraıt ve eşıf cetve ı mucı mcc p Anına gorc 

tlı~ıa'. olan bir hangara ihale günü talibi çıkmadı~ından 
lhaleııi 20.9.939 çar~amba günü 11at 15,30 da yapila· 

# m _ııaa•e e±u • e• 

taktır. Mnlıammen kPŞif bedeli 25800 l:ra 47 kuruştur. İlk t4"· 
minatı 1915 Jırı:ıdır. Keşif cetveli \'e planı in~aat şubrsiuce be
deli mukalJilıııde v rilebilir. 

De iz L'!v zım Amirliği S:ıtınnlm:ı Komisyonnndau : 

Tahmin fdilen bebeli 1mı1 Jıra olan Taş Kızakta kain· 
binanın tamir ve tadilinin ihale .. i 18 9.939 pıızartesi günü saat 
14 de kapalı zartla }apılacaktır . 

ilk lt>mınall 973 lira B3 kuruş olup şartnamesi her gün 
KouıİS} ondan para ız alınabilir. 

lstt!klilerin 2490 sayılı kanuaun tnrifatı d!lhiiinde tanzim 
t decekleri kopalı tel lıt mektuplarını bet ı i giin ve ssatten bir 
saat evveliııe kadar Kas.nıp ışada bulunan Komiı.;yon ba§knnlı· 
ğına makbuz mukabıliııde vermeleri. 

Abideleri Koruma Heyeti fstanbul Relöve Bürosundan: 

19.9.39 salı gllnü saat 15 te Yüksek Mektepler Muhase
beciliğinde 1439·79 lira keşif bedelli Sultan Mahmut Tür
besi müştemilatından bir dairenin tamiri açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri 
evrak dairesinde görülecektir. Muvakkat teminat 108 lira
dır. İsteklilerin en az bu işe beuzer 100 liralık iş yapmış 
olduklarına dair İstanbul Vilayetinden 8 gün evve1 almış 
oldukları mütcahhidlik ve 1939 yılma aid Ticaret odası ve· 
sikalarile gelmeleri ilan olunur. 

Haymana Kaymakamlığından: 

Haymana kazasında mevcut plan ve şartnamesine göre 
yeniden yaptınlacak jandarma dairesinin inşaatına talip 
çıkmadığından eksiltmesi 10 gün uzatılmış ve ilin edilmiş

tir. Bu kere yine talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 
43 üncü maddesi mucibince aynı şartlarla l ay içinde pa
zadıia bırakılmıştır. İlan olunur. 

Haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

lstanbul Vılayeti Veteriner Müdürlüğünden : 

31.8.939 gtinü açık eksiltmiye konulan 4 kalem veteriner
hk alflnoın muayyen güo ve saatte verici çıkmamış bulunma
sına nazaran eksıltme 14.9.939 perıembe güuu saat on be~te 

tehir edılwıştır. Muhamınc:n fıall 1445 lira, muvak.kat teminat 
1U9 lirııdır. Şartnamesi Vilayet Veteriner ~lüdırıyetıııdedir. 

Ankara Nümune Hastanesi BaıhekimJitinden : 

Cinsi ve miktarı 
1 - 200 Kv. leveltüre dayanan atır ve 1&bit derjn tedavi .ta· 

tıfi ampul mahf dzası yükıck tevettür ve şua noktasından tam dere
cede koruyan tertibatı hnız 6 metre kablo ayrıca ampul soğutucu 
tertıbatı ile eJcktriklı şüzgeç sigortası buluoacak ampul mahfaza11ı 
son modern tedavilerde kullanılmağa başlanan yüksek m A. ile ça
lışmııia müsoit olacak ve bütün tertibatı en son esaslara uygun o· 
larak imal edilmiş tipte ve iyi çalışması iki seue garantili olacaktır. 

2 - lOO Kv. aıgari 15-20 mA'e dayanan derin tedavi ampulü, 
3 - Döıt ııdet tedavi tübüsleri : 
20X24 ve 50 sm cilt mihrakı meıafeli 
6X 8 ,, 40 1, ,, ,, 

9X l 2 ,, 40 ,, " ,, 
ıox ıs ,, 40 ,, ,, ,, 
4 - Altı adet muhtelif aju •e hafif tedavi ıüzreçleri 

1-2-3 Al, 0.3-0.5-1 Cu 
işbu alat iki sene garantılidir. 
Muhammen bedeli 3500 lira Muvakkat teminata 262 lira, 50 

kurut İhalesi 18.9.939 pazartesi uat 15 de yapılacaktır. 
1 - Hastaneye lüzumu olan, yukarda müfredatı yazılı dört ka

lem Röntgen malzemesi açık eksıltmeye konulmuştur. 
2 - Talipler ihale günü muvakkat teminatlariylo birlikte bas· 

tanede müteşekkil Komisyon müracaatları. 

3 - Şs.rtnameler bergün Ankara Nümune hastanesinde 1rörü
lebilir. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. İdaresinden : 
Muhammen bedeli bin lira olan elektrik motörlti ıan· 

trifilj pompa, komple elektrik te1iıatı, yangın ve patlama 
t9hlikesine korşı lAum olan emniyet tesisatı malzemesi, 
hortum, boru vesaireden mürekkep benzin boşaltma tesisa. 
tı malzemesi 27.9.39 çarşamba günü saat 15 de Haydarpa· 
şada gar binası dahilindeki komisyon tarafindan kapalı zarf 
usulile satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 75 liralık muvakkat temi· 
nat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi 
zarflarını aym gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da· 
ğıtılmaktadır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

lıtanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komiıyonundan : 

5 bin çift terlik alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
19.9.39 salı günü sacıt 14,30 da Tophanede Amirlik satınal
ma ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli beher çifti 210 ku
ruş ilk teminatı 787 buçuk liradır. Şartname ve nümunesi 
Ko. da görülür lıteklilerin kanuni veaikalarile beraber tek· 
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko. na ver
meleri. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Leyli Tıb Talebe yurdunun 3500 metre patiska 2000 
metre Amerikan bezme istekli çıkmadı~ındın 6.9.939 çar§am
ba günü saat 15 e bırakılmıştır. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü
dürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fıat 3220 lira muvakkat teminat 241 lira 50 
kuruştur. 

lstekliler 939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka
nunda yazılı veeikıılar ve bu işe yeter muvakkat teminat mak· 
buz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Ko

' misyona gelmeleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 250 ton k1trpit 20. 
I0.939 cuma günü saat 15 de kapalı zarf uıulile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1762.50 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliiine vermeleri 
lAzımdır. 

Şartname parasız olarak Ankarada malzeme daireıin· 
deu, Haydarpaşada tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtıla
caktır. 

• • • 
Ağır Dizel yağı alınacaktır. Bak : İobi1arlu Umum Müd. llln-

1.ırına. 

Müteferrik 

lstaubul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 

Şerait ve evsafı dahilinde satın alınacak olan bir motör ve 
dinamoya talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihalesi 7.9.39 
prrşrmbe günü saat 10 da yapılacaktır. isteklilerinin belli güa 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna ıel· 
mel eri. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

Harta Gn. Drk lüğll ihtiyacı için Ağfa fabrikası ma· 
mulatı 19X 19 Sm. ebatında 150 düzine normal Diyapozitif 
camı pazarlıkla mübayaa eüilecektir. 

Pazarlık 18.9.39 pazartesi ırilnü saat I0,30 da Ankara 
Cebeci Harta Gn. Drk. lüğü binasında satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli tutarı 787 lira 50 kuruş muvakkat 
teminatı 59 lira 06 kuruı olup banka mektubu veya maliye 
makbuzu kabul olunur. 

Taliplerin yaıclı gUn ve ıaatte teminatlariyle birlikte 
komiıyona aelmeleri. 



2 Münakasa G zeteıl 

Bugü ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mnhm bed. T minat Müracaat yeri Gen Saat ----------------------- --- ---

A).. Münakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, alzeme Harita 

----~-----~--
Tat kızakta kiin binanın tamir ve tadili 
Gureba hast. yap. tamirat 
Vıılidebağı Talebe ve öğretmen sanato· 

ryomu ikınol inş. (şart. 350 krş.) 
Ha gar inş (temd.) 
Samsunda İstiklal okulu inş. 

Jandr. okuluna ilave edilecek iki dersha· 
neli pınyonu inş. ltemd.) 

Sultan Mahmut türbesi müştemilAtından 

bir dairenin tamiri 
Bahçeli evler mahallesinde yap. 5 sınıflı 

ilk okul inş. 
Etlikte yap 5 ıımfh ilk okul inş. 
Eıkiş~hirde yap. yollar (tıut. 75 krı.) 

(temd.) 
Jandarma dairui inş . (temd.) 
Memleket baat. tamiri 
Tekirdağ·Malkara yolunda tamirat 

,, Muratlı ,, şose tamiri 
Konya·Beytehir yolu üzerinde ıilindraj işi 

" ,, ,, ,, baraka in· 

ıası: 3 ad 
Aktebir·Afyon yolu üzerinde menfez İn· 

şuı: 4 ad. 

kapalı z. 
aç ekı. 

kapalı z, 

paz. 
kapalı z. 

paz. 

aç. eks. 

kapalı z. 

n 
,, 

paz. 
aç. eks. 

" 
" 
" ,, 

,. 

13011 -
96~6 86 

69974 40 

25800 47 
40404 06 

27355 40 

1439 79 

38304 90 

32248 'l 
14826 42 

1ou2 29 
3999 90 
2000 -
64ı7 eo 
5149 32 

1086 89 

975 83 
728 -

4749 -

1935 -
3030 30 

4103 30 

108 -

2872 87 

2118 61 
2121 -

80 --
·300 -

150 -
4 1 35 
386 20 

81 52 

Deniz Lvz. SAK. Kasımpaşa 
İst. Nafıa Müd. 
fst. Defterdarlığı 

fst. Komut. SAK. Fındıkh 
Samsun Valiliği ile Ank. İıt. ve 

İzmir N.ıfıa Müd. 
Yoxgnt Nafıa Müd. 

18.Q-39 14 -
15.9.39 rn -
2j-9-39 15 -

20.9.39 15 30 
21-9-39 16 -

7-9-39 14 -

Abid lnl Koı uma Heyeti İst. Relöve 19·9-39 I~ -
Büıotu 

Ank. Valiliğı 21·9·39 15 -

" " M.M.V. SAK. 

Haymana Kaymakamhiı 
Tekirdağ' Vilayeti 

" ,, 
Konya 

,, 

n 

" ,, 
,, 

" 
,, 

21-9-39 15 -
19.9.39 15 -

1 ay içinde 
6-9-39 15 -
6-9-39 15 -
6·9·39 15 -

14.9.39 15 -
14-9-39 15 -

14-9-39 15 -

lliçlar, Kllnlk v tane Lvz. 

Veteriner alalı (temd.) 1445 - 109 - fst. Vil Veteriner Müd. 
Ank. Nümune Hast. 

14.9.39 15 -
18.9.39 15 -Rantge:ı malzemesi: 4 knlem aç. eka. 3500 - 262 50 

Elektrik-Hava azı-Kalorifer \te isal ve malzemesi) 

Elektrik mo.örlü santrifüj pompn, kom· kapalı z. IOOO -
ple elektrik telilaah yangın ve patlama 
tehlikesine karşı lazım olan emniyet 
teıi1atı malıemeii hortum boru v.ı. 

Mensucat, Elbls11ı, Kundura.!..-Çamafır v.s. 

Patiska: 3500 m. ·amerikan bezi: 20CO m. 3220 -
(temd) 

Yemeni: 10.000 çift 
Terlik: 5.000 çift 

NakUyat Boşaltma - Yükletme 
- -~ ı:mrr 

Posta nakliyatı 

" " 

kapalı z. 

" 

aç. ek• 

" ,, ,, ,, 
Ü ,, " 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. . 

Karpit: 250 t. 
Benı.in: 20.000 litre 
Odun: 125-150 t. 
Çam oduon: 15 t. • m şe odunu: 23 t. 
Kok kömürü: 60 t. • mete köıı.ürü: 1,7 t. 

çam odunu: 23 t. 

MUtelerrlk 

Motör ve dinamo (temd.) 
Müdafaa tipi mahruti çadır: 50 ad. (temd.) 
Hayvao kıh: 300 k. 
Motopomp 
Diyapozitif cemi Agfa marka: 150 düzine 
On adet çelik dolapın alınmasından sarfı 

nazar edildi 

kap.tlı •· 
aç. eks. 

,, 
,, 
" 

paz 

nç. ekı. 
,, 

pa.ı. 

ıifti 1 90 
,, 2 10 

180 -
2520 -
600-
600 -

23500 -
3734 -
2625 -
555 -

921-
1900 -
787 50 

Atır makinah koşum semeri: 855 ad. • 
mahfe: 2280 ad. (tart. 270 krt.) 

kapalı z. beb. 52 90 
ve 3 80 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Sadeya{rı: 5 t. 
Bulgur: 60 t. 
Pirinç: 10 t. 
Bulgur: 12 t.-pirinç: 7 t.-Çay: 50 k.-k. f •· 

ııulya: 12 t.-Nobut: 3,5 t.·mercimek: 1,5 
t.-toz teker: a t.•patates: 12 t.-k. soğan 
4 t.-kuru Qzüm: 2 t. 

Sıtır eti: 27 t. 
Zeytinyağ: ı ,8 t.·zeytin: 2,5 t ·sabun: 2,5 t. 
Sadt yağı: 5 t· 
Saman: 904 t. 
Arpa: 385 t. 
Ekmek: 14 t. 
Yulaf: 
Susam küsbesi: 12 t.-kepek: 22 t. 
Yulaf: 30 t. 
Kuru çayır: 30 t. 
Sıtır eli: 45 t. 
Koyun eti: 4,5 t. 
Sığır eti: 234120 k. 
Arpa: 8760 k. • arpa 1ama111: 19.050 k. 
Koyun eti; a t.-:ıeytin danesi: 120 k.-sade 

yat: 800 k.-pirlnç: 1,2 t.·sakız kabağı 
ıoo k. 

Ekmek, et, pirinç, zeytinyaiı, sebze, sa· 
bun v.s. 43 kalem 

Sadeyağı, zeytinyaiı, peynir, Un, tu:r:, H· 

bun, ıirke, zeytin tanesi v.•. 
Fındık içi, kuru incir, limon, kotar peyniri 

vanilya v.ı. 
l ebze, taıe me1va, süt ve yoj'urt. 
~t: 7 kalem 

aç. ekı. 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

,, 
aç. eks. 
kopala z. 
paz. 
kapalı z 
aç. kı. 

pnı. 

aç. eks. 
paz. 
,, 

kapalı z. 
oç. ekı. 

n 

" ,, 

,, 

" 
,, 

,, 

" 

k. o 95 
k. o l 1,50 
2615 -
8860 -

9990 -
2955 -
5500 -

18080 -
16362 50 

1330 -
500\.I -
1445 -

k o 30 
k. o 40 
k. o 30 

3688 -

626 50 
1781 -

75 - O. O. Y. Hıtydarpııf 27.9.39 15 -

241 50 İst. Sıhhi Müesıescler SAK. 6-9·39 15 -

1472 - M. M. V. SAK. 16-9-39 11 -
19·9-39 14 30 787 50 Tophane Lvz. SAK. 

13 50 
J89 -
45 -
45 -

1762 50 
288-
197 -
41 70 

69 es 

59 06 

Kırklareli P. T. T. Müd. 

" " Mersin P.T.T. Şefliği 
,, n 

O.D.Y. Ank. ve Haydarpaşa 
Aıık Belediyesi 
Jandr. Gen. Kom. Ank. SAK. 
Kütahya 6 Sayılı j. okulu Komut. 

n Liıeıi Dirk. 

lst. Komut. SAK. Fındıklı 
İst. Orman Çevirğe Müd. 
O.O. Y. Haydarpaşa 

Sutehri Belediyesi 
Harta Gen. Direk. 
Ziraat Vekaleti 

15.9.39 16 -
15-9-39 14 -
11-9-39 13 -
11-9-39 13 -

20-10-39 15 -
19.9.39 1 O 3U 
21-9-39 lC -

6-9-39 10 -
18-9-39 14 -

7.g.39 10 -
11.9.39 15 -
l 9-9-39 1 O 3U 
25-9-39 
18-9·39 10 30 

4042 - M. M. V. SAK. 20-9-39 1 l -

3j6 25 
517 50 
392 25 
664 50 

749 25 
221 63 
412 50 

13j6 -
1227 20 

99 75 
750 -

1012 50 
135 -

5268 -

174 -

Marmara ÜSiü Bahri K. SAK. 

" n 
Deniz Lvz. S~K. Kasımpata 
Jaı:ıdr. Gen. Komut. Ank. SAK. 

14-9-39 15 -
14-9-39 16 -
5-9-39 11 -

20-9-39 ıo -

,, ,, n n 20·9-39 15 -
n n n ,, 21-939 l~-
n ,., n n 22·9·39 10 -

Ank. Lvz. SAK 6-9·39 15 -
Merzifon Aık. SAK. 6-9·39 15 -
O. O Y. 6 cı işletme ı\ dana 16-9-39 1 ı -
Tophane Lvz. SA.K. 5-9-39 11 -
Halkalı Ziraat mektebi İ.t. Ziraat Müd.17-9-39 15 -
Tekirdağ Vilayeti 9·9-39 a kadar 

n n 
Edime P. Jandr. Alay Komut. 

" Edime Tümen SAK. 
Bolu Belediyesi 
Bolu Kültür Direk. 

Kiltahy11 Lisesi Direk. 

" 

9-9-39 n 

19-9-39 10 -
19·9-39 1 l -
11-9·39 16 -
11-9-39 15 -
5-9-39 15 -

18-9-39 

306 - O. O. Y. 6 cı İşletme Adana 16-9-39 l 1 -

69 52 
133 57 

,, 
,, 
n 

,, 

,, 
n 

,, 

" 

16-9-39 11 

16-9-39 11 
ıe.e-aa ıı -

Suşelıri Belediyesinden: 
Açık ekıiltme ile bir motopemp alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1900 liradır. 
ihale günü 25.9.39 gün .. dür. 
Diğer şeraiti öğrenmek isteyenlerin belediye 

mllracaatları. 

l~tanbul Orman Çe\irge Müdürlüğünden : 

Orman umum müdürlüğii teşkilatına dahıl orman ıs~! 
komisyonlarına dağıtılmak üzere 1.9.939 ıüııüne müsadif cıı ~ 
günü müoakasnsı yapılacak 60 adet müdafaa tipi wahrutl ç~ 
rın t-ksiltuıesi 11.9.939 pazartesi güııü saat 15 e kadar JO ~· 
müddetle temdit edilmiştir. 

1 alıplerin belli gün ve saate İstanbul Orman müdirİ)eP 
de n.üteşekkil komisyona müracaatları, 

Devet Demiryolları ve Limanları İşlelme U. ldaresinde!l: 

Muhammen bedeli 921 lira olan 300 kilo hayvani !ı 
19,9.939 salı günti saat l0,80 da Haydarpaşada gar binası 
hilindeki Komisyon larafırıdan açık eksiltme surt':tiyle satııı 
nacaktır. ~ 

Bu işe girmek istiyenlerin 69 lira 8 kuruşluk rnu\'aı 
teminat ve kanuoun tayirı ettiği vesaikle birlikte cksiltıne F 
nü saatine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartrıameler Komisyondan parasız olarnk 0 
tıluıaktadır. 

M. M. Vekileti Satınalma Komisyonundan : o'I_ 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 53,893 lira 50 kuruf bf' 
855 adet ağır makinah koşum semeri ile 2280 adet ılleİ 
kapnlı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Semerlerin beb f t 
52 Jira 90 kuruş ve: mnhfelerin beberine 380 kuruş fı ,J S 
tah~in edilmiştir. Hk teminatı 4042 lira olup şartoıı~,. S 
270 kuru~a Ankarada M. M. V. Satınalma KomisyooU ~ 
alınır. Eksiltme 20.9.39 çarşamba günü saat 11 dedir. 

• • • 
Bulaşık yıke.nıa makinui tulumba ile çivi 

İohiaarlar U. Müd. ilinlerıoa. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Halkalı Ziraat Mektebinden: 

Ziraat mektebi hayvanları için alınaçak olan 12 biO ~ ' 
susaıı küsbesile 22 bin kilo tek&ıfır ince kepek açık ekei!1~, 

ı konulmuşıur. Halkalıya teslim rnretile muhammen bedelı ~ 
liradır. İhule 17.9.939 paıartcsi ıant 15 de Halkalı ziraat~ 
lehinde yaµılactıktır. 1 h:kliler farınıtmeyi İstanbul Zır~at ~ 
dur1uğıiııde görebilirler. isteklilerin % 7,5 teminatlarıle 1 Jıkte ıhale günü, saatinde mektepteki komisyona müraca•' 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 261 S lira olan 10.000 kilo pii 
5.9.939 tarihine ra tlıyan sah günü saat l l de pazarlıkla • 
caktır. 

Knti teminat 392 Jira 25 kuruo olup §ırtnamesi be' 
Komi~yonda görülebilir. 1 

İı:ıtekhleriıı Lelli gün ve &datte teminat makbuılarife ' 
cap edcu vesil-alarla birlikte Kasımpa~ada bulunan Koııı1 

na müracaatları. 

lı:ıt.ıııbul Lc~·azım Amirliği Satınalma Komiıyonundall: 
·ıı 

Brş bin liralık kadar yulat alınacaktır. Pazarlıkla ek'1
11 

si 5.9.939 salı günü saat 11 de Tophanede Amirlik 5'.1 
ma Ko. da yapılacaktır. Kati teminatı 750 liradır. lsre~lı 
bf Ui saatte Komisyona geln.ıeleri. 

Marmara Üssü Bahri K. Satınalma Komisyonunds11 : 

Deniz erleri için 5000 kilo adeyağı, açık eksiltme ;Je 
bir partide sAtın ahnacaktır. 1 

Eksiltmesi 14.CJ 939 perşembe günü saat 15 de lzrniıte f 
sa.ne kapı :ndaki Komisyon bion ında yapılacaktır. Şı:ırtfl9 
her gün Komis} onda görülebilir ve bedelsiz olarak alıoıf· ·ı~ 

Ye ğın bir kilo3uuuıı tahmin fıyatı 95 kuruş olup 1 

ınioall 356,25 lırad11. ıı 
lsteklılerio 2490 sayılı kanunun iıtediği, bu iıle ;, 

dar olduklarına dair ticaret veeikası ve ilk temiuatlarile ,ı 
te muayyen gürı ve saatte komi yon başkanlığına mürac' 

Erzincan Askeri Satıaalwa Komisyonundan : 

Bayburt garnizonunun 1 teşrin başından •f, 
sonuna kadar ihtiyacı olan 250000 kilo un kapalı ı•1 

siltmeye konmuştur. Jit' 
Muhammen bedeli 36250 lira, ilk teminatı 2718 

kuruştur. ~ı t 

Eksiltmesi 11 eylul 939 pazartesi günü saat 16 f 
zincanda Askeri Satmalma Komiıyanunda yapılaca"t;~ 

Şartname ve evaafı kolordunun tekmil garniıoıı 

y 
d 



1 , 
llıtv 

cutt d h - ··ı b"l' Yenı ur ve aynıdır. Her yer e er giin goru e ı ır. 
de . 1er~ bir dedi 18 ı kuruş mukabilinde komisyondan 

tı tcekt· 
ır. 

isti· 
gön· 

* ~ tad • ! Trabzon garnizonunnn 1. teorin başından eylfil sonuna 
~o ır ıbtiyacı ol n 27S bin k\lo un kapalı zarfla eksiltmeye 

llQıu tur. 

kıı ~Uhsoınıen benelli 87.12S lira, ilk teminntı 278ı lira 38 
ruştur. 

lsker~k iltmcsi 11.9.939 pazartesi günü saat 11 de Erzincamla 
ı ~ Saıınalma Komi youuuda yapılacaktır. 

ı:ı Rttnanıe ve evsafı kolordunun tekmil garni:r:onlarında 
bi:\'cuıtu ve avnıd r. Her yerde her ırün görülebilir. İstiynılere 

Bdf'd" d .. d 'l kt' ı 186 kuruş mukabılinde komisyon nn gon erı ece ır. 

Müte hhitlerin Takvimi 

Karagümrük Orta Okulu Satınalma 
Komisyonundan : 

İşin cinsi Mikdan Tahmin bedeli 
------ -- --- --------

L. K. 
Sıra IOO 1400 
Küraü 9 126 
Yemek masa11 15 150 
iskemle 10 70 
Tabure 60 2IO 

Okulumuz için yukanda cinsi, mikdarı ve muhammen bedel
leri yaz.ılı eşya ayrı şartnamelerle 8.9.1939 günü saat onda Liseler 
Muhasebeciliğinde açık ek iltmeye konulacaktır. 

Taliplerin, 939 yılı ehlıyet v sikesı ve yüzde yedi buçuk te· 
minat makbuzlarile mezkür gOn ve saatte Komisyona gelmeleri 
il!n olunur. (6627) 3-3 

Değirmen Taşı imalathanesi 
. .. .. .. . .. . .. . . . . ....... . 

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

sa senelik tecrübe ve ihtisas sahibi 

BEYlıER USTA BAKLtACJ 
tarafmdan gayet ehven ve itinalı olarak imal edilir 1 . .. .. .. . . . .. .. .. . .. ____ ____.. 

Adres: Sirkeci, Ebüsüüd Caddesi No. 60 1 

1- 4450 ton Paşabahçeye ve 750 tonu Tekirdağına ait 
olmak üzere 5200 ton maden kömürü nakli münakasaya 
konmuştur. Ton başına nakil ücreti Paşabahçe için 230 ve 
Tekirdağ için 255 kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

11- Her iki işin muhammen bedeli 12147.50 lira mu· 
vakkat temioab 911,06 liradır. 

111- Eksiltme IUX.9J9 pazartesi günll saat 16 da Ka
bataşdn Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para 
aız alınabilir. 

V- Münakasaya iştirak edecekler mühilrlü teklif mek
tuplarını kanuni vesaikle % 1,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla-
rını ihale günü eksiltme saatinden evvel mezkur Komisyon 
B!!şkanlığına makbuz mukabiliude vermeleri lazımdır. 

(6ti79) 3-4 
• • 

Muh. bed. % 15 te· 
Miktarı beb. tut. minat Eksiltmenin 

Cinsi adet kr. lira lira kr. şekli saalı --
Aygır depo u 

kilo yulaf 
hayvanatı için alınacak 43,500 Boş bobin sandığı 1500 65 975 146 25 açık art. 16 

845,00 Şehir tiyatrosu 
Mecmua 

1 - 31.Vlll.939 tarihinden 1 mart 940 tarihine kadar 
için tab ettirilecek 28.000 adet idaremizin Ciba1i Fabrikasında birikecek l 500 adet boş bo 

2
272,70 Üsküdarda açık türbe okağın parke kaldırım 

')tı l' llbtlı. inşaatı 
')t1 

111 
b d ileri ile ilk teminat mikdarlnrı yukardıı yazılı işler 

11 ' t ı:Ç•k eksiltmeye konulmuştur. İhal 11.9.939 Paıarteıi gü· 
fi ~' tltt de Daimi EncDmende yapılacaktır. .Şarln meler Zabıt ve 

~~tı )> r.tUdürlOğü kaleminde görülebilir. Üsküdard.ı açık türbe t' tt ~tke inşaat eksiltmesine iştirak edeceklerin 939 yılına ait 
'~'U, ~',81 Ve ihaleden 8 gün evvel Fen işleri Müdürlüğüne mÜ· 
t~blıt t lıYet vesikaları almaları lbımdır. Teliplerin ilk teminat 

tlldt ~bYe. tııektupları ile ihale ıünü muayyen saatte Daimi En-
lllunıoalrm. (6617) 

bin sandıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 
il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasında 

yazılmıştır. 

IH - Arttırma 5.IX.939 salı günü saat 16 da Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV -Numuneler her gün Cibali Fabrikasında görülebilir. 
V -İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıa· 

atte % 15 miktarındaki güvenme paralariyle birlikte mer.· 
kur Kamisyona gelmeleri ilin olunur. (6482) 4-4 

Cinsi Miktarı 

3 

M•la. be. % 7,5 te. Eksiltme 
lira krş. lira krş. ıekli aaatı 

----------- -----------
Ağır dizel yağı 
Bulaşık yıkama ma· 
ki nası tulumbası ile 

24 ton 1680 - 126 - aç. ek. 14 
l adet 950 - 71 25 paz. 1S,30 

Çivi muhtelif boy- 90000 kg. 12262 50 919 68 kap.z. 16 
da 

I - Şartnameleri mucibince y11karda yazılı (1) kalem 
malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksilt• 
me saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 19.IX.939 ıalı günü Kabataıda Leva· 
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır 

iV - Şartnameler her gün ıöztı geçen Şubeden para .. 
sız alınabilir. 

V - Bulaşık yıkama makinaıı mtlnakasasına iıtirak e
decekler mühürlü teklif mektuplarını bir hafta evvel tllttln 
fabrikalar şubesine tetkik edilmek illere vermelidirler. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan günde 
% 1,5 güvenme paralarile ve çivi mtinakasasına girecekler 
mühfirlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunun ihtiYa e· 
decek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel me z 
kür Komisyon Başkanhğına makbuz mukabilinde Yermeleri 
lAzımdır. (6880) 1-4 

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

Kg. lira krş. lira krı. şekli ıaatı 
----------· -----· ---------- -------• 
Kalibre çeliği 435 15 456 90 34 26 aç. ek. 14 
Simantasyon çe. 1964~ 6875 75 51~ 68 kap. z. 15 
Karbon ,, 2335 15l5 75 173 68 aç. ek. 15,30 
Krom sipasyol ı;e. 1024 1382 40 l03 68 ,, ,, 16 
Üstüpü 5000 1474 50 110 58 ,, ,, 16,30 

1 - Şartname ve liıteleri mucibince yukarda yasılı (ö) 
kalem muhtelif malzeme iıizalarmda gösterilen usullerle ıa· 
tın alınacaktır. 

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

Ill - Eksiltme 14.IX.939 perşembe günü Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

iV - Şartnameler her gOn sözü ıeçen Şubeden pa· 
rasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf münakasuına girecekler miihlirlü 
teklif mektublarını kanuni vesaikle % 7,5 gllvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ibtiya edecek ka· 
palı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evyel meskür Ko· 
misyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, diier 
eksiltmelere girecekler teminat akçeleriyle birlikte yukarda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (6799) 2-4 

••• 
1 - Keşif, şartname ve pi Anı mucibince Kastamonuda 

yaptırılacak idare binası inıaatıoa 7.VIll.939 tarihinde ta· 
lip zuhur etmediğinden yeniden pazarlıkla ekıiltmeye kon· 
muştur. 

il - Keşif bedeli 23691.45 lira muvakkat teminatı 
1776 93 liradır. 

111 - Pazarlık 5.IX.939 salı gUnü aaat 14 de Kaba· 
taıda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun· 
da yapılacaktır. 

iV - Keşif, şartname ve plAnlar her gün Levazım 
Şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara, Kastamonu Baıml• 
dürlüklerinden 118 kuru§ mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasa3ra girecekler pazarlık için tayin edilen 
gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte meskar 
Komisyona gelmeleri. (6625) 4-4 

Cinsi Miktarı 

• •• 
Muhamen % T,rl 

bedel teminat EkailtmeDİa 
lira kr. lira kr. ıekli ıaatı 

---·--- ----- --- - --- ------
Revolver fişeği 15.000 adet 310.- 23,25 açık elu. 14.SO 

kısa ve uzun 
Külçe kurşun 6.4ro kilo 1856.- 139,20 ,, ,, 14 
Kalın makine yağı 5.000 ,, 1323.- 99,22 ,, ,, 16 
inçe ,, ,, 2.500 ,, 600,25 45,01 " ,, 15,30 
Gres yağı 2.500 ,, 486,25 36,46 ,, " 16 
Vakum yağı 4.000 ,, 920,- 69,- ., ,, l 6,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cinı ve miktar-
1.uı yazılı 5 kalem malzeme açık ekıiltme uıulile satın a
lınacaktır. 

il Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ekailt· 
me saatleri hizalarında yazılıdır. 

HI - Eksiltme 6.IX 939 çarşamba günU Kabatafta Le· 
vazım ve Müba1aat Şubesindeki Alım Komiıyoıauada yapı· 
lacaktır. 

IV - Şartnameler her iÜn söd geçen Şubeden para· 
ıız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen güa ve la· 

atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
ııelmeleri illa olwaur. (6'11) 4-4 
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AD HNISTRATION 

Yogbourtchou Han 
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Galatn, l'rrchemhe Uaıar 

Ponr la Publicite s'adresser 
a l' Adminislration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

lfoitf~ Postııle N. 1261 

'f elephone : 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouverte Aujourd1hui 

Objet d·~ l'adjudication 
Mode Prix Caotion. Lieu d 'adjudic tion e t du 

Cabier deı Chargu 
Jours Heur 

d 'adjudicat. oıtimatif proYiıoiro 

A) Adjudications au Rabais 
Conatructlona - R6par tlana - 7rav. Publfcs-Mat6rlal d 

R~p. bit. ıe trouvant iı Tat Kızak 
Rep bat. bôp. Gureba 
Aclıh. eonat. au uoatorium ValidebaA

(cah eh P. 350) 

Pli erıch 
Publique 
Pli cacb 

13011 -
9596 86 

69974 40 

Conıt. hangar (aj) 
,, ~cole İıtiklal i Samıun 

Gr6 iı gre 25800 47 
PH caeb 40404 (6 

,, pa-.illon de 2 claısea comme annexe Gre a ıre 27355 40 
a l'ecole de l'endarmerie (aj) 

Rep. un pavillon du Türbe de Sultan Mah- Publique • 1439 79 
mut 

Rep. b6p; Regiona! ,, 
,, ı route Tekirdağ-Malkara ,, 
• ebau11ee s route Tekirdat-Muratlı ,, 

Trav. eylindrage s /roule Konya-Beyşehir ,, 
Coost. bar ques 11/ route Konya-Beyşehir: 3 p. ., 

n dalotı ı/route Akşehir-Afyon: 4 p. n 

,, ecole prim de 5 cluses au quarlier Pli cacb 
Bahçeli Evler 

Cout. ico1e prim. de 5 classea A Etlik 
,, route1 a Eıki~ebir (c. eh 75 P) (aj) 
,. bAt. gendarmerie ( ııj) 

n 

" Gre iı rre 

1002 29 
3999 90 
2000 -
6417 60 
5l49 32 
l08S 98 

38304 90 

82248 11 
14826 42 

COn•tructlon-Cartographl 

975 83 Com Ach. lnt. Marit. Kasımpaftı 18·9-39 15 -
728 - Dir. Trav. Pub. lst. 18 9.39 15 -

4749 - Dcfterdarııt lıt. 25-9-39 15 -

1.935 - Com. Aclı Comm. Mıl. ht. FlDdıklı 20-9-39 15 30 
3030 30 Vil. Samsuo et Dir. Trav. Pub. Ank. 21-9-39 16 -

lst. et Jzmir 
41(13 30 Dir. Trav. Pub. Yozg t 7-9-39 14 -

108- Bureau Rele\'h ii l.t. de in Com. de 19-9-39 15 -
Prot~etion deı Monumenta 

80 - Vil. Tekird ağ 6-9-39 15 -
300 - ,, 6-9-39 15 -
150 - n 6-9-39 15 -
481 35 Vil. Konya 14-9-39 15 -
386 20 n 14-9-39 15 -

81 52 n 14-9-39 15 -
2872 87 Vil. Ank. 21-9-39 15 -

2418 61 
" 

21-9-39 15 -
2121 Com. Ach. Mioiıt. DM. Nat . Ank. 19-9-39 15 -

K11ymakomat Haymana Dans l mois 

Produlta Chlmlqu a el Pharmac utlquea·lnatru nt• Sanllalr •Fournltur pour Hopltaux 

lnıtrumentı de vethinaire (aj) 
Materlel Roentg~ n: 4 lot11 

E16clrlclt6·Baz-Chauffap 

Publique 

ntral (fnstallatlon 

1445 -
3500 -

Pompe eentrifuge a moteur ~lectr., inıtall. Pli eaeb 1000 -
~lectr. eomplete, materiel tel quc trom-
pe, tuyaux ete. pr. inııtall. •ervice ıü-
reU contro leı danıers d'exploıion et 
d'lncendie 

Hablllement - Chau•aure• - Tlaaua - Culr• 

Batiıte: 3500 m.-toile americaine: 2000 m. 3220 -
Cbauuuru: IOOOO pairee 
Pantouflea: 5000 pairea 

Pli caeb la pair~ 1 90 
,, 

Tranaport - charg m nt -d chargeme!!!_ 

Traoıportl poıtaux 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

Combuatlble - Carburant - Hullee 

Carbure: 250 t. 

Benzine: 20000 litres 
Boiı: 125-150 t. 
Boiı de sapio: 15 t.-bt-iı de ebene: 23 t. 
Coke: 60 t.·eharbon de boiı de ebene: 1,7 

t.·boiı de 1apin: 23 t. 

Dlvera 

Publique 

n 

" ,, 

Pli cacb 

Publique 
,, 

" 

Moteur et dynamo (aj) Gr~ i gre 
Tente eônique type d~fenae: 50 p. (ııj) 1 

Crins d·ınimaux: 300 k . Publique 
Motopompe • 
Verre dinpoıitif marque Agfa: 150 douzaioea Gre ıi gre 
L'ajudiealion concernant l'achat de IO ar· 

moiru en cier a ete annulee 

n 2 10 

180 -
2~20 -
600-
600-

.23500 -

3734 -
2625 -

555 -

921 -
1900 -
787 50 

Selle pr. attelare artillerie: 855 p.· id. pr. Pli each lap 52,90-3,80 
attelaıe mitrailleuıeı: 228G p. (c. eh 270 P) 

Provl•lona 

Avoine 
Tourteau de hame: 12 t.-ıon: 22 t. 

Gre a gre 5000 -
Publlque 1445 -

Reurre: 5 t. ,, 
Ble eoneaue: 60 t. li caeb 
Riz: 10 t. Gr.; iı ııri 
Viaode de mouton: 3 t.-oliveı: 120 k.-bear- Pu~lique 

re: 800 k.-riz: 1,2 t.-eourl'es: 200 k. 
Paio, -.iande, riz, huile d'olivu, legumH, 

ııavon, ete.: 43 lotl 
Beurre, hu ile d 'olives, fromage, farine, 

ıel, HYOO, vioaiıre, olive1 ete. 
Noiaettea deeortiquhı, fiıueı ı~cbe11, cit· 

ronı, fromage kacher, vanille ete. 
L~gumu, fruitı, lait et yoahourt 
Vlande: 7 lota 
Pain: 14 t. 
A.-oine: 30 t. 
Herbe dehe de prairie: ao t, 

,, 

,, 

,, 

" 
" • 

Gre ' gre 

" 

le k. O 95 
,, o 11,50 
2615 -

3688 -

626 50 
1781 -
1330 -

109 - Dir. Veterinaire Vil. Ist. 
262 50 Hôp. McdMe Ank. 

14-9-39 15 -
18-9-39 15 -

75 - l~re Eıı:pl. Ch. do fer Etat H. paşa 27-9-39 15 -

241 50 
1472 
787 50 

13 50 
189 -
45 -
45 -

Dir. Hyg. et Assıst. Soe. Cağaloglu 
Com. Ach. Mln. D~f. Nal. Ank. 
Com. Ach. lot Tophane 

Dir. P.T.T. Kırklareli 

• ,, 
,, Menin 
,, ,, 

1762 50 Ad:n . Gen. Ch. fer Etat Ank. 

288 -
197 
41 70 

69 08 

59 06 

Bur. Exped. H. paşa 
Municip. Ank. 
C. A. Comm. G. Gendr. Ank. 
Comm. Ec. Gendr. No 6 i Kütahya 
Dir. Lyeee Kütnhya 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Dir. Fuetı Iat. 
lbe Expl Cb. de fer Etal H. paşa 
Municip. Suşehı i 
Dir. Gen. C rlol'raphie Ank. 
Miniıtere Aıriculture 

4042 - Com. · Aeb. Min. Def. Nat. Ank. 

750 -

356 25 
517 50 
392 25 
174 -

306 -

69 52 
133 57 
99 75 

Com. Ach. lot. Tophane 
Ec. Agr. Halkalı et Dir. Agr. lıt. 
Com. Aeh. Bue Nevale Marmara 

,, ,, 
n Int. Marit. Kaıımpafa 

Dir. Culturo Bolu 

Dir. Lycee Kütahya 

6lıme Ezpl. Gh. fer Etat Adana 

" ,, 

,, " 
,, ,, 
" " 

6-9-39 15 -
16-9-39 11 -
19-9-39 14 30 

15-9-39 16 -
15-9-39 14 -
11-9-39 13 -
tt-9-39 13 -

20- ıo-39 rn -

19-9-39 
21-9 39 

6-9-39 
18-9-39 

7-9-39 
11-9-39 
19-9 39 
25.9.39 
18-9-39 

10 30 
10-
10 -
14 -

I0-
15 -
10 30 

10 30 

20-9-39 11 -

5-9-39 1 l -
17-9-39 15 -
14-9-39 15 -
14-9-39 16 -
5-9-39 11 -
5.9.39 15 -

18-9-39 

16-9-39 11 -

16-9-39 l 1 -

16-9-39 11 -
16-9-39 11 -
16-9-39 11 -

VU. Teklrdat .. Juıqu'au 9-9-39 

" " . 

1 

1 OFFICIELS 
De l' Administration Generale des CheJJli~ 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
7~-15000 tonnes de Jignile d·une valeur estimative de "b 

Ltqıı. Sf'ront nchetees pnr voi t- d'adjudication sous pli cııc 
lr Vrndredi 15 Septembre 1939 a 15 h. au locnl de ı·Adrıı' 
trntion Generale ıl Ankara. ı 

C"ux qui desirent y prendre part doivent remettre 
Pıesidenc • de la Commission le jour de l'adjud icati0~ 
qu 'ıl 14 h. lrurs offre~, uııe garantie provisoire de sooO 
et Jes ceı tifi ca ts exiges pnr la loi. f 

L~s cahiers des charges sont en vente au prix de 375 4 
aux Caisses d' Ankartt et de Haydarpa~a. (6829) 3 .... 

Mernento des Fournisseurs 
Mudi 5.9.939 

Ditersc• proviaionı (Ecoles Normale Sivas) Mo 1167 
Beurre (Corps armee Konya) No 1167 
Trompe (Muoicip. Trabzon) No 1166 

0 
Chargement e t decbsrgemet cbnrbon (Cb. Fer Etat Malatya)~ 
Benzine (Muoicip. Afyoa) No 1165 
Extraetion et trnaıport pierre (Vil. Afyoo) No 1165 
Pail ıe (Command. Ist.t No 1163 
Motopompc (Corps armee Konya) 1163 
Ruban et bride (lot. Tophane) No 1163 
Linoleum,serge, lo ı le pr. bandage et capoleı (Vil. 
Ble concu se (Dıv. Sivu) No 1162 

Çorudl) rJo 

Repartition consouımation des n:aohintıı HEetr. (DJr. 
No 1161 

Chıu1B1ettua (Command. Geo. Surv. Douan. lıt.) No 1161 

~ 
p'f1'· 

Chnmbre a air et pneux (Div. Kırklareli, No 1161 il~ 
Fıl en lain pr. chaussettea (Gendormerie lıt. ıi Taxim) No 
Bollineıı (F ub. Mil.) No 1160 tJ 
Vinode de breuf, f arioe et ble eoocaHi (Div. lıparta) No il 
Bane (Dir. Culture KayHri) No 1160 
Conatr. chnuuee (Dir Tr•v. Pub. Bursa) No 1159 
Repar. konak gouvernemcnlsl (Dir. Fiıe Çatalca) No 1157 • 
Bı:. ncı pr. ecolierı (Dir. 3-~me eeola Hcond. Ankara) No J15• ~ 
Chnrb.)n d 1.err et ıemi-eoke (Office Sanit. Littoral port 

No 1157 
Lils a doubl~ rangee (lnt. 'J opbane) No 1156 
Constr. adduetion eau potable (Municip. Besni) No 1158 
Paille (Command. lııt.) No 1167 
Tr nsport sel (Dir. Pr. Monop. Sivaı) No 1167 
Foin (Comm nd. lst.) No 1167 
Transport cbanbou (Cb. fer Etat Malatya) No 1156 
Materie l de constr. (Command. lııt.) No 1125 
Etuve pe.ııant automaliqu ment (lnt. Tophane) No 1155 
Lits a double ranJiee ,, ,, No 1154 
Orge (Com. Ach. Mil. Merı.ifon) No 1154 
Bougie sperma ebette l Ch. fer Etat) No Il54 
Habite golf (Com. Acb. Eeoleı Seeond lzmir) No 1154 
Tapie (kilim), loil pr. doublure et bottines pr.uoldats (r.fill' 

Nal) No 1154 
Medieaments (Hôp. Malad, Contaı. lzmir) No 1134 
Semi·coke (Min. OH. Nat.) No 1153 
Paille (Com. Ach. Mil. Balıkesir) No 1153 53 
Fromagc, ıavoo, the ete. (Ecoles Seeord. Balıkesir) No 11

1
53 

Cons\ r. paviUon et depôt munilionı (Min. DH. Nat.) No 1
11

53 
Lioge pr. soldats (Command. Gen. Surv Douan. lst.) No )~' 
Conııtr. deı.ôt et g arage (Com. Acb. Garniıon Mil. Kütab11 

Farine (Oiv lıpatta) No 1153 
Beurre (lııt Tophane) No 1153 Jl~ 
Conııtr. m ııiıoo manipulation tabaes (Dir. Gen. Morop.) N° 
Broyagc ble, viande de breufs (lnt. Diyarbakır) No 1152 ıl 
Benzine, huile pr. machine, etoupe ete. (Corpı armee 8' 

No 1149 
Avoine (Oiv. Vize) No 1149 
Pompe eeotrıhıg (Ch. fer Etat) No IU7 J~ 
la1trall. electr. et eooıtr . btiti111e centrsle (Munip. Zile) N° ., .,, 
Con•tr. biteau pr. march. et voyageur• (Dir. Gen. yoı 

lst.) N" 1140 
Wagoa:·poıte (Dir. Gen. PTT.) No 1126 
Conıtr. poot (Min iarere Trav. Pub.) No ll25 
Mıehine·outıl a tour (Min. DH. Nat.) No 1119 
Traoıport ~el (Dir. Pr. Mon. Erzurum) No 1156 
Petrole (Commaod. lat.) No 1167 
Beurre (lot. Maritime) No 1168 ı1' 
R~par. bati11e Universit' (Com. Acb. Univer1lt• lıt.) No 

imtiyaz 1abibl -.e yau lfle-,1 Direltt8ttı : lamatl aırtt 
Baaıldıtı yer : Merkez Ba11111e.I, Galata 


