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Umum ü~car arın ve üt ah r mesleki Organıdır 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden : 
'- a) M .. N:.~A~~"~ _____ L_.. _ _,,, _ _,,_ Muhammen bedeli 18,000 lira olan 100 aded sabit tel-
~ f k" 51• V "" hant sarıcı 20 10 939 cuma günü saat 15,30 1 _ gra ma me "" · : . l 
llş!l t T N f • \ · Malzeme-Harita da kapalı zarf usulile Ankarada idare bıuasmda satın a l-~ ... amirat-ı a ıa ış en, _ 

- nacaktır. . 
Bu işe girmek istiyenlerin 1350 liralık mu~ak~a~ temı· 

nat ile kanunuu tayin ettiği vesikaları ve teklıflerını . aynı 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermelerı 18-

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Eskişehirde yaptırılacak yollara muayyen. günde talip 
tulıur etmediğinden yeniden kapalı zarfla eksıltmeye konul· 
~~ttu~. Keşif bedeli 14826,42 lira olup ilk teminat miktarı 

1 lıradlr. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 19.9.39 sah günü saat 15 de 

lekilı:t satınalma komisyonunda yapılacaktır. . . 
Pro1' e şartname ve planlar 75 kuruş mukabıhnde alı· 

11•b·ı· ' ı ır. 

İsteklilerin ihaleden bir hafta evvel hava müsteşarlığı 
•ltıQcı şubesine müracaatla veaika almaları lazımdır. 

Ankara Valilığiadcn : 

l\e§if bedeli 38304 lira 90 kuruştan ibaret bulunan B--~
~eli evler mahallesinde yapılacak Leş sınılı ilk .okul in~aatı 
. l.9.939 perşembe günü saat on beşte Vilayet Uaımi Encüme

~ltıde ibatesi yapılmak üzere kapalı zart usuliyle eksiltmeye 
<ınulrnuştur. 

Muvakkat teminatı 2872 lira 87 kuruştur· 
İsteklilerin teklif mektupları, muTal.kat teminat mektubu 

:tya hıakbuzu Ticaret Odası vesikası ve eksilt~~nin ~apıla~sğı 
'tt;.ı .. ., "'"' Au 8 oiin evvel VilAyet makamına ıstıd~. ~!e. mu.~a-~ 
hı :deri buna ait keşif ve şartnameyi hergün Nafia Müdilrfff-

t görebilecekleri. 

le}' • • * Kııif be:leli 32248 liral l kuru,tan ibaret bulua~n Etlik· 
tın °Pılacak beş sımflı ilk. okul inşaatı 21 9 939 per§tımbe gü
te ~&at IS te Vilayet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üze-

8Palı zarf usuliyle eksıltmeğe konulmuotur. 
ruvakkat teminatı 2418 lira 61 kuru tur. 

~ey stekJilerin teklif mektuplan, muv< kkat teminat mektubu 
tiin: lllakbuzu Ticaret Odası vesikası ve eksiltmenin yapılacağt 
tlcalirıden en nz 8 gün evvel Vilayet makamına istida ile mü
leçe at e~erek alacakları fenni ehliyet vrsikalariyle birlikte sözü 
terltJn gnnde saat 14 de kadar Daimi Encümen Reisliğire 

el eri. 

de g~u işe ait ke~if ve şartnameyi her giin Nafıa Müdiirlüğüıı
orebiıecl'kleri" 

~ l(Iinik ve ispençiyari alit, Hasta~e Lev. 

Ankara Belediyesinden : 

~nd:u iıleri için alınacak olan 30 tiip klor gazı 45 gün 
~lle açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ Uhaınmen bedeli J 650 liradır. 
Ş Uvakkat teminat 124 liradır. 

l~ltıill a.rtoaınesini görmek istiyenlerin her gün Encümen ka
d, Q~ v~ isteklilerin de 20.10.939 cuma günü saat L0,30 

tdıye Encümenine müracaatları. 
ıt 

zımdır. l d · 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Ma. ~~me aı~e-

sinden, Haydarpaşadn Tesellüm ve Sevk Şefhgmden dagı· 
tılacaktır. 

Amasya Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Amasya garnizonu için satın almaca~ elektrik motö.' 
·· 28 8 939 eksiltmesinde talip çıkmadıgandan evvelce ı· 

rune · · 7 9 939 ·· lan edilen şeraite göre 26.8.9 39 dan itibar n 2 ~ . . gu-
nüne kadar bir ay içinde pazarlıkla satın alınacagı ılAn olu-

nur. 
• * * 

Gurebn bnetahnııeıinde kalorifer kazanlarının 
İ trınbul Vakıflar Direk. ilanlarına . 
1 ••• 

tebdili. Bak : 

Mattepe Enstitüsü gar.lama evi kelorlfor" t ~isatı ve gaz kapı· 

l t k 1 a l'i Bak • lnhinrlar Umum Mud. ıliolarıoa. arının o ı m • • 

M~nsucat-Etbise-Kundura-Çaınaşır v. s. 

Ankara Belediyesinden: 
.. . . . 

Muhammen bedeli 2328,05 liradır. 
Muvakkat teminat 17 4,60 liradır. 

AA t ,.;ft nnata l 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her güo encümen ka
lemine ve isi.eklilerin de 8.9.939 cuma günü saat 10,5 da 
encümen kalemine müracaatları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher çiftine tahmin edilen fiatı 19'.) kuruş olan 10.000 
çift yemeni kapah zarfla münakasaya konulmuştur. İhalesi 
16.9.939 cum rtesi günü saat 11 dedir. İlk teminah 1425 li
radır. Evsaf ve ~artoamesi hergün M. M. V. Satınalma Ko. 
dan alınabilir. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Ankara Belediyesinden : 

Beledi} daire ve şunbatı için alınacak olan 6825 lira kıymeti 
mubammincli 250-.iOO ton ıömıkok kömürü on beı gün müddetle 
kapalı znrf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 15.9.939 cuma güuü saat on birde Belediye Encümenin
de yapılncnktır 

Muvııkkat teminat 511.88 liradır. 
Şartnamesini görmek isliyenlerjn her gün Encümen kalemine 

ve isleklilerin de 15.9.939 cuma günü saat ona kndar teklif mek· 
lupl ruıı Belediye Encümenine vermeleri ilan olunur. 

~~~: • Su iıleri için alınacak olan l l 200 lira 
•-ı~ i~llleneli l(}Q ton şap 45 gila müddetle kapalı 

lh' 1ek~iltmeye konulmuştur. 
kıymeti 

160 ton Dizel yıığı ah acaktır. Bak: İnbiıarlar Umum Müd. 
ilanlarına. 

zarf u· 

c'ıtı,,.• •aı 20.10.939 cuma günü saat 11 de Belediye En· 
~ırıde Yapılacaklır. 

Müteferrik 

Askeri F'abrikalar Umum Müdütlüğiinden: 
I ş,u-v•kkat teminat 840 liradır. 
dtltıirıe rtaı~oıesioi görmek istiyenlerin her glln encümen ka· •t t,.~e ısteklilerin de 20.10.939 cuma günü saat lO ka· 

ıf nıektupluını encümene vermeleri ilan olunur. 

~1~kt . - ~ 

To.hmin cdi!rn bedeli 25 bin lira olan 5 ton feromoliptcn 
ve 6 ton silikonıangarı uskeıi fnbrikRJar umum müdürlüğü 
merkez satıııalına komisyonunca 19.9.39 sah giinü sa'Bt 14 de 
pazarlıkla ihale ediJecc•kıir . Şartnamesi parasız ~omisyondan 
verilir. Mııv kk at teminat 1875 liradır. 

~azı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

l l' Askeri Fabrikalar Umuın Müdürlüğünden: 
~tkttj~•hnıin edilen bedeli 34 bin lira olan 146 kalem e· 
I> 't ••tı lllalzenıesi aske~i fabrikalar umum müdürlüğü mer· 
~--tlı~al~a komisyonunca 22.9.39 cuma günü saat J S de 

~. k a .1hale edilecektir. Şartnamesi 170 kuruş mukabi
Otııııyondao verilir. Muvakkat teminat 2250 liradır. 

* • • 250 adet bakır tasfiye oceğına ait mesnet tuğlası 5 bin 
adet bakır tasfiye ocağına ait kemer tuğlası 1500 adet nörmal 
mağmızit tuğlı1::;1 8 tou şamol harcı 8 ton silıka barcı. 

Tahmin edilen bedeli 8 bin lira olan cins ve miktarları 
yukarıda yazıh 3 kalem tuğla ve 2 kalem harç askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez Eatınalma komisyonunca 22.9.39 
cuma günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edılecektir. Şartname 
ııarasız olarak k.oq:ıisyondan verilir. Muvakkat teminatı 600 li
radır. 

* Tahmin edilen bedeli 4500 lira olan 8 ton ip aakerl 
* * k . fabrikalar umum müdürlüAü merkez satınalma omuı~onun~a 

22.9.39 ouma günü saat 14 de· pazarhk.Ja ihale P.dılecektı~. 
Şartname para!lız olarak komiıyondan verilir. Muvakkat temı· 
nalı 337 lira 50 kuru§tur. 

• Tahmin edilen bedeli 4500 lira olan .5 ton antimon 
• • l k . 

8 keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satına ma . omıs· 
yonunca 20.9.39 çarşamba günü saat 16 da pazarlıkla. ~bale e
dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan Terılır. Mu· 
vakkat temi atı :-\37 lira 50 kuruştur. 

Ankara Belediye•inden : 

Otobüs idaresi için 8 adet onar gözlü çelik dolap pazar· 
lıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1280 liradır. 
Muvakkat teminatt 96 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün encümen k~le

mine ve isteklilerin de 8 9.39 cuma güuü Hat 10.5 da beledıye 
encümenine müracaatları. 

* Otobüs i leri için 30 adet diferansiyel kutu bilyası i
le 3Ô adet mahrut~ tek mıh ve 25 adet çift ııralı bilyalar pa
zarhkla alınacaktır. 

Muhıımmen bedeli 472,50 liradır. 
Temirınt 70,88 liradır. 
Nümunelerini görmek isteyenlerin her gün en~ümen ka

lemine ve isteklileriu de 8.9.39 cuma günü saat 10,30 da bele
diye encümenine müracaatları. 

..... uu uo•.:uıy~sınaen : 

Belediye havagazı fabrikası şehir şebekesi için 20 atmosfer 
tazyika mütehammil ve fenni şartnarnesinde yazıla muhtelif 
kuturda 1300 metre dökme maden boru n t~ferrüatmm ıatııı 
alınması başkAtiplikteki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuşJur. Muhammen bedeli 3712 lira 75 kuruş olup iha
}Psi 18.9 39 pazartesi günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 
278 lira 50 kuruşluk teminatı iş bankasına yatlrarak makbuıile 
encümene gf>lirler. 

• • • Belediye mezbahası için karoseri ile birlikte iki kım
ron şast si satın alınması başkıltiplikteki ıartoamesi veçlıile açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 4800 lira olup ihalesi 18.9.39 pazar
tesi günü saat 16 dadır. İştirak: edecekler 360 liralık teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

* • • Yeni yapılacak yollar ile tamirlerde kullanılmak üze
re 50 bin adet granit paket ta ı satın alınması baı mühendis
likteki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmu~
tur. Muhammen bedeli 6500 lira olup ihalesi 18.9.39 pazarteıi 
günü saat 16 dadır. İşlirak edecekler 487 lira 50 kuru~luk te· 
minııtı i§ bankasına yatırarak makhuzile encümene ıelirler. 

İıtanbul Levazım Amlrliti Satınalma Komiayonundan : 

Bin adet katlanır fener alınacaktır. Açık elrailtmHi 20.9.139 
çarşamba günü aaat 14 de Tophanede amirlik Satınahna Ko. da 
yapılacakbr. Tahmin bedeli 2500 lira, ilk teminat 187 buçuk li
radır. 

• • • 400 adet iapirto takımı alınacaktır. Açık elııiltmeai 20 ey
lul 939 çarşamba günO aat 14.30 ~. TophaHde imirlll. Satıoalma 
Ko. da yapılacaktır. Tahınin bedeli 1200 lira, ilk temlaatı 90 Ji. 
radır. 

Gümrük Mubafazn Genel Komutanlığı İltanbul Levazım 
Amirliği SatınamJa Komisyonundan : 

Satın alınacak 75 adet komple erat binek eğer takımı. 
nın 20.9.939 çarşamba gilnü •aat 11 de açık eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 4500 lira ve ilk teminatı 338 lira· 
dır. 

Fenni ve hususi şartnamelerile ntımune eğer takımı Ko· 
misyondadır. Görülebilir. 

İsteklilerin gfin ve saatinde kanuni vesika ve ilk t•· 
minat makbuzlarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar 
han ikinci kattaki Komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher kiloıuna tahmin edilea fi7atı 150 kunıı olaa 62000 ki· 



2 Mtinaka1a Gtzeteal 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Muhm bed. Teminat Müracaat yeri Gan Saat 

A) Münakasalar 
ın,aat, Tamirat, Nafia iflerl, Malzeme Harita 

Adana-Karataş yolunun arasında ,ose ta
miri: 890 m. (temd.) 

Ahşap köprü tamiri 
Karada(rdan Gömerek i.tasyonunda su isa· 

lesi 
İzmitte pavyon lnş. 
Ank. P.T.T. binasının dıvar izola ve ta· 

mir i•i 
Çankırı tuılaıında ambarlardan tünel aj'-

21na kadar 4 m. gec işlitinde kırma taş 

toae yap. (tart. 43 kr,.) 
Konya ova11 ıulama şebeke1inin tenii ve 

mevcud kıtna\larm tatbiri iti ile kC:S· 
prü, sulama ıınai imilatı ve itletme 
binalan İnf (tart. 33,44 L.) 

Su yolu ve rexervuar inş. 
Meyvacılık iılasyoounda işletme binası ve 

memur eyi int. 

aç. ekı. 

,, 
kapalı z. 

" aç. ekı. 

kapalı z. 

" 
" 

8155 45 

2550 53 
39128 17 

49000 -
7180 -

8686 80 

668827 -

16229 -
20972 50 

Seyhan Vilayeti 

191 28 İçel Nafıa Müd. 
2934 67 Sivas Ank, ve İ;t. İskan Müd. 

3675 - Eskitehir İst. ve Ank. Lvz. SAK. 
538 ~o Aok. p T.T. Müd. 

651 52 ,, inhisarlar Baımüd. 

30503 08 Nafıa Vekaleti Su İşleri Reiıli{ri 

1217 18 D.D.Y. 7 ci İşletme Afyon 
1572 49 Erzincan Nafıa Müd. 

14-9-39 

18-9-39 15 -
~0-9-39 15 -

20-9-39 16 -
18-9·39 15 -

13-9-39 16 -

6-10-39 15 -

20-9-39 16 -
18-9-39 14 -

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari alAt, Hastane Lvz. 

Klor gazı: 30 tüp aç. eki. t650 - 124 - Ankara Belediyeıi 20-10-39 10 30 
20-10-39 11 -Şap: 100 t. kapalı z. 11200 - 840 - ,, ,, 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer \tesisat ve malzemesl) 
~- ~ ---
Elektrik malzemesi: 146 kalem (şart. 170 pa:ı. 34u00 -

kurut) 
Sabi• telzraf makiııeıi \•e bant sarıcı: 100 kapalı z. 18000 -

adet 
llektrlk motörü (temd.) pu. 

Mensucat, Elblsb, Kundura, Çamatır v.s. 

Kuuuni kaputluk kumat: 15.000 m. (tart 4 L) kapalı z. m. 5 25 
Poıtal: 461 çift paz. 23'28 05 

Mobilya bUro ev eşyası, Mutamba -Hah v.s. 

Belediye binası mefrutah kapala z. 15706 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.e. 

Lave rekompoze kömürü 4 cü Vakıf han 
için: 200 - 3j0 t. 

Kr"ple maden kömürü Gureba hast. için: 
150 t. 

Atır dixel yatı: 160 t. (temd.) 
Marin llve kömürü: 200-300 t. - kok 

70-121 t. 
L.-- ·---:- ı.n ... :;.:;. t:\00 t . 
Benıia: 200 t. (temd.) 
Vakum yatı: 20 t •• valvalio: 5 t. (temd) 

Sömikok kömürü: 250-300 t. 

MUteterrlk 

aç. ekı. 

" 
paz. 
kapah z. 

. _ ,. 

" kapRh z. 

Kutur ölçüıü erkek ve dişi: 35 ad. . . aç. ekı. 
B anahtarı laır.ımcı kaxması, teıvıyecı " oru , ll • k d' r 

.. e i matkap kalemi, metrı ıt ı gony s, d 1 . klavuı., ba1ıa1 piyakuliı, mo e cı me· 
treai, torna aynuı v.s. hırdavat malze· 

meıi! 68 kalem • 

D 
.. e kazanının imal ve maballme vazı paz. 

•iazorv 1. 

d 
aç. e .. s. 

Çektirme: l a .. 
Çektirmeye konacak motor: 1 ad. 
Dökwe madıen boru ve teferruata: 1~00 m. 

Kamyon ıaseıi: 2 ad. 
Granit paket tqı: 50 000 ad. 
B nek eter takımı: 75 ad. 
Nıakliye, mekklrl ve binek hayvanı 
F l"pden· 5 t· - silikomanıan: 6 t. eromo ı • ~ 
Yün çorap ipliti: 60 t. (tart. 70:> krt.) 

" 
" ,, 
" 
" 

paz. 
kafahz. 

" Pamuk çorap ipliti: 52 t. (şart. 390 krş.) 
Onar aöılü çelik dolap: 8 ad. paz. 
Diferansiyel kutu bilya11: 30 ad: - mah· • 

ruU tek sıralı bilya: 30 ad. • çıft ıarah 
bilya: 25 ad. 

Katlatıır fener: 1000 ad. 
ispirto talumı: 400 o.d. , 
Kılıçlı köyü ile Beykoz arasında bır oto· 

büı itlelilmesi 
ip. 8 t. 
Antimon: 5 t. 
Mesnet tu~lası: 250 ad • • keme.r tuğla11: 

aç. ekı. 

" 

paı. 

" 
" 

5000 ad • • normal matnezıt tutlası: 
1500 ad - şamot barcı: 8 t. - ıilika harcı: 8 t. 

l!rzak, Zahire Et, ve Sebze 

Arpa: 224 t. 
Yulaf: 260 t. 
Erz.ak: 51 kalem 
Saman: 60 t. 
Patlıcan: 12 t,-domates: 11 ,5 t.-Aytekadın fa· 

ıulyası: 10 t.-kabak: 6 t.-bamya: 10 t.-
tau biber: 1,5 t. (temd.) 

Nohut: 33 t. 

a MUzeyedeler 

Ma1a, dolap, 18ndalya v.s.: 343 parça 
Ayakla diki• makinui Nauman marka 

aç. eks. 

• 
lupah z. 
aç. ekı. 

,, 

aç. art. 

" 

" Dükkin enkazları 
Binek otomobili Şevrole m~.rka .•~b ıilin· 

dir: ı ad.·Röne marka dort 11hnclir: 4 ad. 
" 

t. 13 -

t. 14 50 

11200 -
6409 50 

8750 -
6825 -

1478 -
3356 80 

7000 -
4t80 -
4200 -
3712 75 
4800 -
6500 -
4500 -

25000 -
k. 2 35 
k. ı 50 
1250 -
472 50 

2500 -
1200 -

4500 -
4500 -
8000 -

10080 -
14300 -

750 -
4870 -

2640 -

91 20 

1100 -
2000 -

2550 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK. Ank. 22-9-39 15 -

1350 - O.O. Y. Ank ve Hayclarpafa 

Amasya Ask. SAK. 

5187 50 M. M. V. SAK. 
174 60 Ankara Be'ediyeıl 

1177 9j Afyonkarahisar Beled. 

243 75 

163 12 

840 -
481 -

1200 -
656 25 
511 88 

110 .,5 
251 76 

lst. Vakıflar Direk. 

" ,, 
İnhisarlar U. Müd. 
lst. Telefon Müd. 

Rnreo. Tiin't••• : · ·- İ ... L .&. 

" " Ank. Belediyesi 

O. D. Y. H nydarp•t• 
,, ,, 

1 • 

2 •-10-39 15 30 

27 9.39 a kadar 

23 9-39 12 -
8-9-39 10 30 

19-9·39 14 -

20.9.39 15 -

20-9-39 15 -

8-9-39 10 -
21-9-39 15 -

i5.9-39 15 -
15.9.39 11 -

25-9-39 1 o 30 
2 )-9-39 l o 30 

52) -
330 -
315 -
278 50 
360 -
487 50 
338-

lıt. Elektr. Tram. ve Tün.it· U. Müd. 
İnhisarlar U. Müd. 

21·9-39 
22-9-39 
22-9-39 
18-9-39 
18-9-39 
18·9·39 
20-9-39 

15 -
14 -
15 -
16 -
16 -
16 -
il -

1875 -
8300 -
5150 -

96 -
70 88 

" . 
İzmir Belediyı ıi 

" " 
" • l Gümr. Mub. Gen. Kom. ıt. SAK. 

İr.mir Lvx. SAK. 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank 
M. M. V. SAK. 

" " Ank. Beledıyeıi 

" ,, 

187 50 Tophane Lvz. SAK. 

90 - " " 
İst. Belediyeıi 

337 50 Ask. Fabr. U. Mild. SAK. Ank. 

337 50 " " 
600 - ,, " 

756 -
1072 50 

56 ?.5 

Polatlı Alay SAK. 

Ant:kya Hasta~esi Baıtabipliti 
,, Seyyar Jandr. Alayı 

Adaııa Tümen SAK. 

198 - Balıkesir Aık. " 

19·9-39 
25-9-39 
22-9 39 
8-9-39 
8-g-39 

14 -
16 -
15 -
10 30 
10 50 

20-9-39 14 -
20-9-39 14 30 
11 -~9 a kadar 

22-9-39 14 -
20-9-39 16 -
22-9-39 15 30 

19-9-39 ·~ -
19-9-39 15 -
11·9-39 15 -
13-9-39 11 -
8-9-3~ 15 -

18-9-39 l 1 -

lst. Defterdarlı(tı 21-9-39 
İst. 3 (incÜ İera Mem. Kuımpaşa, 7, 12-9-39 

Venlçe,me mah. Şehveli Sok. No 13 
lzmir Belediyesi 18-9-39 

14 -
16 -

16 -
17 -82 50 

Antakya Milli Emlak Mild. 7-9-39 

IEıl~ 
lo pamuk çorab ipliti kapalı aarfla münakasaya konulmuftur ~ 
leıi 22.9.939 cuma günü saat 15 tedir. İlk teminatı 5150 lir•~~:ı; 
ıaf ve ısrtnamesi 390 kuru'a Ankarada M. M. Vekaleti Satır' 
Komis: onundan e!ınır, . ,, '111 

• • Beher kıloıuna tahmin edılen fiyatı 235 kurut ola• ı.al" 
k~lo yün çorap i~liğ~ ~apalı zarfla münaka1aya konulmuştur· 1 ı(• 
25.9.939 paıartesı Q'uou saat 16 dadır. ilk teminatı 8300 }irad1'',I" diı. 
1af ve şartnamesi 705 kuru'a Ankarada M. M. Vekaleti SabJI 
Komisyonundan alınır. 

• • • tJ. 
Tuı. çuu'ı ve beyaz kanaviçe ahnacaktır. Bak : lııblsarlıaJ' ı • ..ı 

Müd. ilanlanna. ~ 
• • * 

Hirduat malzeme.i alınacaktır. Bak : D. D. Y. U&oları••· . . . . ~ 

Degazör ve kazanın imal ve maballioe vau. Bak • f.t. Elek 
Tramny ve Tünel İtletmıleri U. Müd. ilinlarana. ' 

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

Marmara Üssü Bahri K. Sahnalma Komiıyonundao : 
~' Kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından 60000 kilo bulgur, 

palı zarf usulile ek11ltmeye konulmuıtur. ,,,,. 
Eksiltmeıi 14.9.939 perşembe günü saat 16 da İzmitte r·,,,., 

kapııındaki Komisyon bin&1ında yapılacaktır. Şartnamt1İ b 
Komisyonda görülebilir ve bedelıiz. ahoır. r 

Bulgurun bir kilosmnua tabmin fiyab 11,50 kuruıtur. İlk tt' 
nah 517,60 liradır, -" 

. Ek~ilmeye iştirak edecek istek.liler!n 2490 1ayılı kanunu• ~ 
dığı bu ışle alakadar olduklarına daır tıcaret vesikalarıoı ve 1° ~ 
da miktarı yaxıh teminatlarile birlikte bazırhyacakları teklıf "",. 
luplarını muayyen gün ve 111atten tam bir 1aat evvelin• kad•' 
miıyon Batkanlıtıoa vermeleri. 
~~~~~~~~~~~~ 

Müteahhitlerin Takvimi 
Çartamba 6.9.939 

Arpa (Merzifon Ask. SAK.) No 115:1 
Arpa ve yulaf ve sadeyağ (Dörtyol Ask. SAK) No 1152 
Karyola (YilkHk Mühendis Mektebi) No 1152 
Revolver fişeki , külçe kurtun (lnbuarlar U. Müd.) No 1153 eı 
Kalın ve ince makine yatı, grea ve vakum yajı (iahiı. U. al 

No 1153 
Odun (Balıkeıir Aık. SAK) No 1153 il 
Hu ekmek, koyun eti, 1adeyaj'1 pirinç vı. erzak (Kon7a -'il' 

Dir.) No 1154 
Mer1io Liman daire.i İaf. (İçel Nafıa Müd.) No 1155 
Moklıp pavyonu kiremitlerinin tebdili ve müteferrik İDf• (ti"" 

Gen. Dir.) No 1156 
Ekmek torbalık bez (M. M. V.) No 1153 
Sömikok kömürü (Türkkuıu Gen. Direk.) No 1156 
Kamyonet (Ye4i1köy Tohum. İslah İıtasyonu) No 1157 
Göçmen evleri inş. (Çorum lıkan Müd.) No 111'7 ~~ 

Harita tanzimi (Çanak. Beled.) No 1157 ırauivıı~· . (Oir. p1'f· 
Garaj in,. (Çorlu Kor.) No 1157 -·· 

No l j7 
Yulaf (Viııe Tümen) No 1158 
yol in• (Edirne Nafıa Müd.) No 1158 
Arpa veya yulaf (Afyon Kor) N~ 1158 11t8 
Etektrık laboratuvar malıemeai (lst. Bölge Sanat Okolu) No 
• Mete odunu (Kırrklareli Orman Müd.) No 1159 
Yataklık pamuk (Tophane Lvz,) No 1159 
• Köhne otomobil (Tophane Lvz.) No 1159 
Yoğurt ve ıüt (Balıkesir _Aık) No 1159 " • 
Öküz (Denizli Sıhhat ve içtimai Muannet Mud.} No 11'>9 

(Devamı 4 ncü ıayfada) / 

Çanakkale Jandarma Birinci Alayı ~: 
Satınalma Komisyonu Başkanlığınd• 

i lb-''~ 
Tutarı Muvak. te. hale t" 
lira kr. lira kr. ıünü s~ Cinsi 

Kilo ---- ;,; 
Ekmeklik un 705.000 86.36~ 50 6477 19 22.9.939 15 , 
Odun 1.060.000 10.600 - 795 - n 'I 
Sadeya(tı 24.000 24·()()() - 1800 - "" 31.S. ıl 

ı _ Çanakkalede J. Birinci alayının 1.9.939 günundeP 
3 
~~ 

ıonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan 7ukarıda 't~ılı. ~}bot f 
erzakıo hizalarında göıterilen günde Çanakkalede J, kıoc~lt..,,,ı 
rargabında teıekkül eden Sahnalma Komiıyonunda ekıı / 

pılaoaktır. . " 4) d•~ 
2 _ Te.ninat ve teklif mektupları ıbale gunü saat (1 / 

Komisyona teılim edilmit bulunacakhr. ~ 
3 - Şartnameler parasız olarak Komilyondan ted• ,'1 

bilir. h' dU it ol f 
4 - İç ve dı' zarflara ıabibi tarafından tem ar e oı 

(6602) 
tır. -~ 

İıin nevi 
Eksiltme ııtınü ıaatı 

a 

~I 

·------·~~----- -----~------------. --- 16.IX.939 11 .J ~ 
" ız 1, 

Cibali fabrikası aıçıhğı 

Kutu " " el• ı _ İdaremizin Cıbali fabrikası memur ve alD ~ 
tası kutu fabrikaıı aşçılığı yeniden ekıiltmeye koolll,,t >~ 

il _ Eksiltme Kabataşda Levazım ve Muba)' 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. oıa 

111 _ Şartname ve yemek fiat li4teleri her 1 , 
geçen Şubeden parasıı alınabilir. l ~ 

iV _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen I' 
saatlerde 300 liralık depozitolarile b;rlikto meıkO;_; 
yona aelmeleri illa olunur, (6869) 



Mtınakasa Gneteai 

·~~~~----------------------------------::=::::::::::: 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : (ti ırtl:llJ 1:t1 j Vıl fili 131ıjll!IM1Wılji 1 

1- Gureba hastahanesinde kalorifer kazanlarının tebdil" k 

l - Değiştirilen şartnamesi mucibince 160 ton ağır\ Cinsi 
Miktarı Mh. be. % 7,5 te. Eksiltmenin 

kg. ra lira krş. şekli saatı 
k · ıt ı · · ı ı açı e. ıı me uıu ı ı e münakaıaya koumuıtur. Bedeli ketif (454~ Dört 

hın beş yüz kırk bet) lira 20 yirmi kuruştur. Bu it• alt eluiltme 
evrail ı . fun~ardır. Ekı itme ıartnamea_i, fenni prtname, mukavele
n~me. lst~klıler bu evrakı bili bedel lstaabul Vakıflar Batmüdürlü
ğu BışaumarlıA'Jndan alabilirler. 

diı.ı Ytğl yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmukştur. . t 
ll b d ı· 11,,00 lira muvak at temıoa ı 

84() - Muhammen e e 1 6 

liradır 
IU -·Pazarlık 8.IX 939 cuma günü saat 10 ~a Kaba· 

ı..d, Ltvazım ve MubayaatŞubesindeki A'ım Komısyonunda 
'-Pılaca\ttır 

iV - Şartnameler her gün ıözü geçen Şubeden para-

•ıt •lııı b · ı· a ı ır. . d"l ·· ve sa-
'tt V - İsteklilerin eksiltme için tayın e ı _en ~un . 
t ~ ~ 7,5 güvenme parasile birlikte mezkur ~mı~yona 
a laıeı .. r· ·1~ 1 (6986) -"' ı ı an o unur. 

• * * 
M h b o/

0 
7,S te. Eksiltme 

U • e. / O 

lira krt· lira krş. tekli saatı 
..... _ -- ----· ----..... ----- ---~ -------- k 14 
'khahçe müskirat fabrikası 23755 84 1781 69 ap. z. 

~d\irlük binası inşaatı 

----------- ~----- --- -
T ' fil tahtası 30.000 450 67 50 paz. 14 
~~fes kapak taht. 25.000 750 112 25 ,, 15 
Düz ,, ,, 30.0~0 .1050 _157 50 ~ç. art. 15,30 

l _ İdaremizin Cıbabcutu fa\rıkasında bır sene zar
fında birikeceği tahmin ohan cins \e miktarJarı yaz ı lı tah· 
talar hizalarında gösterilerus~llerle satılacaktır. 

ll _ Muhammen bed lerı mu·akkat teminatları pa-

ıarhk saatleri hizalarınd~ österilmişi.r. 
lll _ Pazarhk 15.IX,}9 cuma pnü Kabataşda Leva· 

zım ve Mubayaat Şubesincld Ahın ~tış Komisyonunda 

yapılacaktır. f b · 
IV _ Nümuneler beıgün kutu a rıb,mda görülebi-

lir. . . o/ , •• me para\arİL. . l'l V - Isteklilerın ~o t guven 'tt·ur 1 de pa-

:~ E_ka~ltme 18.9.939 pazartesi günQ 1&at oa betde Vakıflar 
Baımudur!uğunde ihale Komiıyonunda yapılacaktır. 

~ lıt~kliler mühendis, mimar olmak veya bu itleri batarabile· 
cek~erıne daır. Nalıa Müdürlüğünün veıikuını bai:ıı olacaklardır. Bu 
ve11kahrı eksıltaıe gününden ür aün evv ... Jine k d B · 1 . . . r e ~ ı ar aımımar ıta 
te~du ıle ayrıca ınilnakasaya girmek için vHika alacaklardır. Te· 
mınalı muvakkata (340 üç yüz kırk) lira (89 1tkHa dokaz) kuruıtur. 

(6849) 

zarlık ı'çin tayin olunan ~n ve saatlerde yu 'ta adı ge· 

l l 
. (6800' 2-" Muhammen bedellerile miJ,""r ••o vaaıfJarı ata""ıda a 1 "k" 

K · ge me en gurup ı • Y zı ı ı ı çen Omtsyona ma zeme Ve t!fJ'a J, • .- SlUNp ayrı ayrı ihale ed•J k -

• • • ~ lt~pe enstitüsü gazlama evi 

1~10rifer tesisatı ~~gaz kapı- 99 
lOO 27 aç. ek. 15 . mucibince tde Çamalh 

2?.9.1939 Pazartcııi ., ... na saet ( I0,30) oa buçukta Ha d:r me /zere 
bınasındaJı: ... ..,mııyon tarafından arık k 'it y. pa14 a gar 
---.. a.ur. r e ıı me uıulıle aabn alı· 

~llın tak 1 ı•ı 1336 . . . 
ı ması " 'b' e ldaremızm 

l - Ke if şartname ··e plin\arı mucı ınc . .. 
~'tthahçe m~skirat fabrikasında mevcut yemekhanenın mu~ 

1- Keşif ve şartnmesı . · t kapalı zarf 
tuzlasınt Ç1ğhya Bağlayın şosenın tamır 
usulile eksiltmeye konmıştur. . kat teminat 

Bu ite girmek iıteyenlerin her . 
kat teminat ve kan t i gurup hızaııoda yazılı muvak-
nü saatine kadar K un.un ay n ettiği naailde birlikte ekıiltme g11. 

B . . omııyona milracaatlan laaımdır. 
ll- Keşif bedeli t'>0 \98.14 lıra il' 

u ııe aıt fArtnameler komi d 
tadır. •yon an paraaıı olarak dajıhlmak-d\rl6k b" t dT işile Maltepe enstitüsünde yapılaca a ınasına a ı ı k 1 lD takılması 

. ~l\anıa evi kalorifer tesisatı ve gaz ~pı arın k tur 
'fı l· ·1 11 le eksıltmeye onmuş . 

qızalarında gösterı en usu er . l k iltme 
5259.90 liradır . 13.ıX.939 çarşamb"ıü saat 14 de 

Ul- Eksiltme ,..., Al K 
M b t Ş bes' ım omis-

. J- 9,5-IO mm den 50 mm ye kadar 
bır takım erkek ve bir takım d· l k t - 35 adetten mürekkep 
1478 lira muvakkat teminatı J ı~'r u85urk<Uçuıa muhımmea bedeli 11 - Keıif bedelleri muvakkat temıoat arı e s 

''•Utri hizalarında yazılıdır. .. - K b taşda 
lU - Eksiltme 21.ıX.939 perşembe gun.u a a . 

lı'•ıını ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komısyonunda ya 

~ılllcaktır 't t a• 
lv . b h .. dürlük binası inşaatına aı şar n 

- Pata a çe mu 1 · A ka 
ltltler h ü Levaıım Şubesi veznesinden ve ımır, n -
t• B,,;~d~r~klerinden 119 kuruş mukabilinde vebga~lama 
~·· '- ı Levazım Şu esı vez· 
'tl•ı atılorif er tesisatına ait ıartname er 

t•inVden 8 k~ruşka alınabi.l;:~ekler mühürlü teklif mektupla· 
- Muna asaya gı kb ya tı'tlı k o / 1 5 .. venme parası ma uzu ve 

\ anuni vesaikle / o 1 gu . (F) fıkrasında 
'"lta teminat mektubunu ve şartnamenın . llnü 

"'4 8 üo .ı .. ,.ek kapalı zarflarını eksıltme g 
''t.Qı ~ .. ":-' A~ ~ "' . • - • • v -->aunn Bukanlı· t._ c. t'rı ~Wıtll'Veome paralarile ve şartnamesinin (t') fık-
Qı,;:~a. yazılı vesaikle yukarda adc geçen Komisyona gel-

rı ılln olunur. (6881) 1-4 

••• 
Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
azami lira lira şekli saatı 

~ 
10()1. ·----- -- ··----
3() ık tuz çuvalı 600000 ad. 288000 21600 kap. z. 14 

!Jnl b ,, 200000 ,, 5sooo 4350 ,, ,, 15 
I eyaz kanaviçe 100000 met. 15400 1155 ,, ,, 16 

)'lılı - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı 
\'tl ,

1 
tlç kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle sa· 
'nacaktır. 

'Utırı il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek
~1 ••atleri hizalarında gösterilmiştir. 

l.t~ - Eksiltme 20.IX.939 çarşamba günü Kabataşda 
)'~ıı:ı:tı ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

taktır 
ıv · ~ik - ( 100) lük tuz çuvalı şartnameleri ( 1440) kuruı 

8..~ tuz çuvalı şartnameleri (290) kurut mukabilinde ve 
~b'•i nıetre kanaviçe ıartnamesi parasız olarak levazım 
'lı~b·ı~'tneıinden ve Ankara, İzmir Başmüdürlüklerinden 

ı ır " . ~t'ı'tl I/..._ Çuval iıine girmek iıteyenler (İlan olunan mik· 
~'I t~kı~ Un~en az olmamak ıartile) daha az miktarda çu· 
''- te~· ettıkleri takdirde Yerebilecekleri miktar üzerin

t vı •nat yatırırlar. 
~'tlı k,

11 
........ Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektupla· 

~ t:n~ Vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
k.~~ •a,::n~t mekt~bunun ihtiv~ edecek kapalı zarflarını 
""'~•aıı.~ rınden hır ıaat evvelıne kadar mezkur Komisyon 

ııııa makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. 
(6853) 1-4 

~I l • • • 
)' -~ ~llf~edat liıtesi mucibince 21 1 kalem eczayi tıb

\'lı ll ......., ~ııltme usulile ı~tın alınaca~tır. 
(167 t5() uhammen bedelı (2233,45) hra muvakkat temi-

~b llJ ~ i li~adır. ~ 
>l)'-ll'~l<l, l kııltme l 1.IX.939 pazartesi günil ıaat 14 de 

~d, }' •vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
'11 V ......., 'P~lacaktır. 

'-bili ltıtel h ·· ·· ·· Ş b d , V t, er er gun ıozu geçen u e en parasız 

~ l 'İ•tek . 
"ı ,3 lılerı' k 'lt · · · d.l · ~'ti ~(l•e n e ıı me ıçın tayın e ı en gün ve saatte 

11411 ıı~e paralarile birlikte mezkur Komisyona gel 
o unur. (6652) 3-4 

Kabataşta levazım ve u ayaa u 

yonunda yapılacaktır. h .. L !Sİ veznesinden 
iV- Şartnameler er gun evazb k k 

'"d" 1-kl . c uruı mu a-
ve İımir, Ankara Başmu ur u erın 

bilinde alınabilir. . . k d 1ıürlü teklif mek· 
V M.. kasaya ı•tıra e ece - una .~ 0 1 ı:me parası mak-

2 B ıra uruıtur. 
- oru anahtarı, lağımcı kazmuı t l . 

kalemi, metrik ditli klavuz haN . k l~sv yecı g<Sny .. ı, matkap 
aynuı ve uire gibi 58 k 1 aa phıyaı· u ı~, modelci metreıi, torna 

1 a em mu te ıf cıaa ve b' tt h d 
~a z~me.i ınuhammen bedeli 3356 lira 80 e a a Jr avat 
251 lıra 76 kuruttur. kurut muvakkat temiaatı 

(897a> ı-• 
••• 

Muhammen bedeli 3000 Jl 1 
ları için 20 adet •omun ve 20 :~e~tn .25 tonluk lokomotif lr.riko
saat JS on brtdc Haydar d eb~ıda 18.9.9a9 puart .. i j'Gnü 

paşa a gar ınaıı d hT d k" 1. • 
rafandan kapah zarf uıulü il t 1 a ı ın e ı aomııyon ta· 

. e sa ın a anacaktır 
Bu 11e girmek iıteyenlerin 225 r l k ' 

tublarmı kanuni ves~ıkle ~tub~fartnamenia (F) 
buzu veya banka tem.ın.a~ ~ alı zarflarını ek
fıkrasında yazılı v~saıkı ıbtıva edıomisyon Başkaa
siltme saatinden bır . ~aat evvel 'dır. (6714) 4-4 
lığına makbuz mukabılınde verme 

• • • 
Miktarı 

Tem. Eksiltme 
Mub .• K kl" 

nunun tayin ettiği vuı kalarla tekJifJ _ır.a ı muv.akkat teminat ka· 
saat 14 on dörde kadar Koınlı on ;r~n~ ~uhtevı zarflarıaı ayaı gün 
işe ait fartoameler komiJıyo d y eıdıfıne vermeleri Jizımdır. Bu 

n an paraıız olarak Yerilmektedir. 
Cinsi 

t . • şe ı saah 
ırı -- ------ ------

Kamyon 3 adet 8712 50 kapalı z. 16 
Muhtelif 50000 kg. 7015 - pazarlık 16,30 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel lıletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

boy çivi 
1 - 8.VIIl.939 tarihin, yukarda yazılı muh· 

telif boy çivi ihale olunamıyeniden pazarlıkla ve 
yine yukarda yazılı 3 adet utnameleri mucibince 
kapalı zarfla eksiltmeye koıı 

il - Muhammen bedelıkkat teminatları, ek· 
ailtme saatleri hizalarında :y 

ili - Eksiltme 12.IX.9.nü Kabadaşda Leva· 
xım ve Mubayaat Şubesind~omisyonunda yapıla· 
oaklır. 

iV - Şartnameler her geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - Kamyon mubaya~cekler mühürlü teklif 
mektublarını kanuni vesaiklıüvenme parası mak· 
buzu veya banka teminat mı ihtiva edecek kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden evveline kadar Komis· 
yon Başkanlığına makbuz m~ vermeleri lAzımdır. 

İşin nev'i ve cinsi 

·---·------
Şemsipaşa Bakım evi 
işleme salonlarının ka 

(6721) 3-4 
• 

Miktare. % 7,~ te. Eksiltme 
adet,. lira krş. şekli saatı __ ._,_ ---....-....--·-

ra mozeik ile tefrişi t65 60 aç ek.14,30 
Pirinç etiket 31770 42 80 1 S 

" " 1 1 - Keşif ve ıartmımesıce İdaremizin Şemıi-
paıa Bakımevi iıleme salonla-amozaik ile tefrişi işi 
ve mikdarı yukarıda yazılı piet hizalarında göste
rilen usullerle eksiltmeye kotr". 

il - Muhammen bedellekkat teminatları ek
ıiltme saatleri hizalarında ya: 

1- Muhammen bedeli 7000 lira tutan Deıaıör ve kazanının 
imal ve mahalline vaz'ı kapalı zarf uıulile elulltmeye konmuıtur. 

2- Muvakkat teminat (525) liradır. 
3- Eksiltme 21.9.939 perıembe günü ıaat 15 de Metro han 

binasının betinci katında toplanacak olen arttırma ve ekıiltme ko· 
misyonunda yapılacaktır. . 

4- Bu ite ait ıartnameler idarenin Levazım MldGrliltGnden 
paruız tedarik edilebilir. 

5- Teklif mektuplarının ıartaamedeki tarifat daireıiade baztr· 
lanarak nat (14) e kadar 1 inci kattaki Komiıyon kitiplifia• imaa 
mukabilınde verilmiş bulunmaaı lbımdır. (6983) 

Teknik Okulu 
Müdürlüğünden: 

t - Yıldızda bulunan okulumuza aid 1:1.980 lira tahmin be
delli 14 kalem dolap, mua, eıra ve 1&ir Mobilya kapalı zarf uaa• 
lü ile ibaleıi yapılamak üzere 18.9.939 tarihint raatlayan panrteıi 
güoü ıaat 15 de ekıiltmeye konmoıtur. 

2 - lık teminat 974 liradır. lıteklilerln ilk teminatı yatırmak 
ve ıartaameyi görmek üzere ekıiltmeden bir rGn evnline kadar 
okula ve ıııezkür günde 2490 aayıh kanunun tarifata dairHinde v• 
şartname mucibi tanzim edecekleri teklif mektuplarını ekıiJtmenlD 
yapılaccıgı Yükaek Mühendis mektebi Muhaaebuindeki Komiıyoaa 
makbuz mukabilinde vermeleri lbımdır. 

Poıtada uki olacak gcolkmeler nazarı dikkat• ahnmaa. 
(6832) ~-4 

Yatı mekteblerine gelecek 1 
çocuklarınızın 

Yatak, ve 
111 - Eksiltme 12 9.39 s ı Kabataşda Levazım 

ve Mobayaat Şubesindeki Jomisyonunda yapıla- ı 
r•kbr , BURSA PAZARI 

iV -Karamozaik tefrişi ıartnameler Levazım ' 
Şubesi veznesinden (6) kuruf inde ve etiket şartna· 
meıi de parasız alınabileceği aunesi de her giln ıö· 
zü geçen Şubede görülebilir. 1 

HASAN HÜSNÜ 
Mağazalarından arayınız 

lıtanbul Sultanbamam cad.4 
Tele fon : 20625 

Beyotlu, İıliklil caddeıi 376 
Telefon :40007 

V - isteklilerin eksiltm(yin edilen glln ve sa· 
atte % 7,5 güvenme paralariyaramozaik işine gire
cekler de fartnamenin (F) fıkrr11ıh vesaikle birlikte 

mezkur Komisyona ıelmeleri Dur. (6720) a-4 ı ·---------------··----
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Tableau .Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujoui:l'hui 

Mode Prix Caution. Ueu d'a~udication t du 

Cahi~t" cles Charie Jours Heurea 
Objet dı .. l'ndjudication d'adjud.icat. Htimatif proYiaoire 

A) 
;:uıratlons - 'lr v. Publlce-Ma 

Rep. chauasee ı ro~te Ailııcl\·'K-.. ... '-'"8 (ıı.j) Publique 
,. ponl en bois " AdJuction eau de Karadot a la Station de hı ... r.h 

Gömc:nek 
Const. pavillon a l:ım\t ,, 
R~p. mu" et trav. separ. bat. P. T.T. Ank. Publique 
Cooıt. chaussEe en pierres cnssce• iı la sa- ,, 

lioe de Çankırı (cah eh 43 P) 
Agrand\aa. reseau irrigatlon plaioe Konya, Pli cacb 

nettoyage cansux, trav. d'.uts d'irriga-
tion et conet. bat. explolt. (c. eh 33,44 L) 

Conıt. reaervolr et trav. adduction eau 
,, bat. pr. explolt et fonctionn ıireı 8 " 
lıı Sta.ion deı fruita 

8155 45 
2-,50 53 
39128 17 

49000 -
7!80 -
8686 80 

668827 -

16229 -
2097l 50 

Produit• Chimlqu • t harm ceutlque -ınaıru nta 
--------~· --~-~-""'~,.. ----=- ---~ ~ 

Publiql'o 1650 -
Pli cach l l200 -

Gaze cblore: 30 tubea 
Alun: 100 t. 

-- '\f ı\. Seyhan ı.ı-9 a9 
nu ııA. Di_r İrav. Pub. lçel 18-9-39 15 -

2934 67 Dır ~\abli&S. lmm. Sivas\ nk. et ht. 20-9-39 15 -

ö675 - C: )ı lot. Eskişehir lst. e Ank. 20.9.39 16 -
538 50 Dır. .T. Ank. 18-9 39 15 -
651 52 Dir. Monop. Ank. 13-9-39 16 -

30503 08 Minis.rav. Pub. Prcsid. Aff. Hydr. 6- 10-39 15 -

1211 ıs 7~me B.. Cb. de fer Etat Afyon 20-9-39 16 -
1572 49 Dır.~ Tr Pub. Erzincan 18-9-39 14 -

nltalrea-Fournltu~ur Hoplteux 

l 24 - Municip. . 
840 - " 

20-10-39 IO 30 
20· 10·39 ı 1 -

El6ctrlclt6·Gaz·Chauff ag ntral (f nst llatlon et Mat rl 1) 

Articleıı elcclr.: 146 lots (cah eh P. 170) Gre iı gre 34001> 
Appareil telegraphique fixe avec appareil Pli cnch 18000 -

pr. eorou\er la baode: 100 p. 
Moteur etectr. (aj) Gr~ l gre 

Hablll m nl - Ch uaaurea - Ti aua - Culr 

EtoUe griıe pr. capotea: 15000 m. (c. eh 4 L) Pli cach le m. 5 25 
F===:==::=~~l&IBJnu!!r!_!t•!_'..:_!_4~6~1 paire• Gre a gre 2328 05 

Ameublcmeot bat. municip. Pli cach 15706 -

Combuatlble - Carburant - Hulloa 

Charbon ln~ recompo•' pr. 4eme Vakouf Publique la t. 13 -

Han: 200-250 t. 
Charbon de tcrre crible pr. b6p. Gureba: 

150 t. 
Huile epaisse Die1el: 160 t. (aj) 
Cbarbon lavemario: 800 t. 
Benıine: 200 t. (aj) 
Huile ncoum: 20 t.-valvalino: 5 t. (aj) 
Semi·coke: 150-300 t. 
Cbllfbon marlnlav~: 200-300 t.-coke: 70.121 t. 

Oiver• 

Tuyaux en foote avec acceas.: 1300 m. 
Cblsııiı de camion: 2 p. 
Pieıres parquela de granit: 50000 P• 

Harnais: 75 p. 
Aoimaux de monture et de transport 
F erro·moliptain. 5 t.-silico·maoga n: 6 t. 
loatrumenta de muure de diamctrc: 35 P· 
Clef pr. tuyaux, pioche de mioeur, ~quer-

re d'ajusteur, burio de perforateur, gui
de denle metrique, metre dı modeleur 

" 
Gre a gre 
Pli cıacb 
Gr' iı gre 

" Pli cach 

" 

Publique 

" 
" 
" 

Gre i gre 
Publique 

" 

et autre1 arliclu de quineni leric 
Derageur et ·fabr. d miıe en place de sa Pli cach 

chaudiere 
Remorqueur: l P• Publique 
Moteur pr. remorqueur! 1 P• " 
fi\ en laioe pr. cbe.usaettca: 61 t. (c. eh 705 P) Pli cach 

,. n cotoo n • 52 ,, ,, ,, 390 n " 

" 
14 50 

112(}0 -

46000 -
8750 -
6~25 -
6409 50 

3il2 75 
4800 -
6500 -
4510-

250f0 -
1478 -
3356 80 

7000 -

Armoirea en ncier de 10 tirdrs: 8 P• Publique 
Billcı pr. boite differencielle: 30 p.-id. cônl· Gr6 n gre 

niques ıi aimple ranıee: 30 p.-ld. iı 

4;t80 -
42C0 -

le k. 2 3.5 
n l 50 

1280 -
472 50 

double raoaee: 25 p. 
Lanter.ıea pliantes: 1000 p. 
Lampe i .-lcool: 400 compldı 

Fil: 8 t. 
Antimoine: 5 t. 
Briquea pr. appui: 250 p.-id. pr. arc: 5000 

p.-id. mago•aİe normalos: 1500 p.-mor· 
tier: 8 t.-id. ıllico: 8 t. 

Provlalons 

Pı.ıbllque 

,, 
Gre a ıre 

,, 

" 

Orge: 8760 k.·paille d'orge: 19050 k. Publiqu 
Viande de bocuf: 46 t. Pli caeh 
Viınde de mouton: 4,5 t. Publiquo 

.. ,, boeuf: 23U20 k. ,, 
Ble concaue: 12 t -riz: 7 t.-th6: 50 k.-hari· 'Pli cach 

cot• aecı: 12 t.-pols-chiche: 3,5 l.· len· 
tilles: 1,5 t.·ıuore en poudre: 3 t.·pom· 
me1 dı terre: 12 t.-oiınon1: 4 t.-ralıin 

ec: t, 

2500 -
1200 -
4500 -
4500 -
8000 -

- -
le k. O 30 

" 
o 40 

" 
o 30 

8860 -

2550 -
1350 

5187 50 
174 60 

ate. 
1177 91 

243 75 

163 12 

840 -
1200 -
3450 ~ 

656 25 
511 88 
481 -

278 50 
360 -
487 50 
338 -

1875 -
110 85 
251 76 

525 -

330 -
315 -

8300 -
ti150 -

98 -
70 88 

187 50 
90 -
3~7 50 
337 50 

600 -

1012 50 
135 -

5268 -
664 50 

Com. Ach. Ctıı. Fab. Mil Ank. 22-9-39 J5 -
A.dm Gen. • 'tr Etat Ank. 20-10-39 15 30 

Bur. ExJ. 1. paşa 
Com. Ach. h luaaya Jusqu 'ııu 27-9-39 

Com Acb. lV1 I:et Nat. Ank. Zi-9-39 12 -
Muaicip. Ank 8-9-39 tO 30 

Munlcip· Afyon 
19-9-39 14 -

Dir. Vakoufıt ltt. 20-9-39 15 -

20-9-39 15 -,, " 
Ach Ecoıı~ono'• Kabatache 8-9-39 10-

Com 
Div· Burta et Jnlst. ~ Aı:ık. 22-9-3~ 11 -

Com. Ach. Placfoıte~a~akkale 15-9-39 ıo -
15-9-39 15 --

n 15-9 39 1 l -
Municip. Ank. 

21-9-39 15 -Dir. Telepbop-::st. 

Municip. lzroir 18-9-39 16 -
18-9-39 16 -

" 18-9-39 16 -,, 
11 -Com. Ach Coın~. Su~. Douan. ht. 20-9-39 

" Iot. Iu, --
Com. Acb. Dit• ~o. f Ar. Mil. Ank. 19-9-39 14 -

1 ~re Expl. Ch. ' fer ftat H. paşa 25-9-39 10 30 
25-9-39 10 30 ,, 

Dlr. G. Expl. E,lec Trıııllet Tunnel ht. 21-9-39 15 -

Corn- Acb. Econ Moll"ı>. K butache 22 9.39 14 -
22-9-39 15 -

" " ~ 25-9-39 16 -Com. Ach. l\fiıılt ot Nat. Ank. 
22-9-39 15 -

n ıı 10 30 
Municip. Ani'· 

8-9-39 
8-9·3~ 10 30 

" 

Corn, Ach. lot l'opb~e 20 9.39 14 -
20-9-39 14 30 

" " 14-= 
Coın. Ach. Dir. G. f'~ Mil. Ank. 22-9-39 

20-9-39 18 -,, ~ 2l-9-39 15 30 

" -

Munlcip. Bolu 
11-9-39 15 -

Coınm. Rei· Gepclr· lııt Edirne 19·9·39 10 -

,, \8·9-39 il -

" 1 l-9-39 16 -
Com. Ach. DiT. f.dUlle 
C. A. Cornm· Geo· <leııdr. Ank· 20-9-39 ıo -

( 2 inci sayfadan deYam) 
Harita hnzimi (Bornova Beled.) No 1160 
Mualece Ye edevatı (KayHri Vil.) No 1162 
Sömikok (Kayseri Ask.) No 1160 
Mercimek (Sivas Tümeni) No 1162 
Erzak (Konya Bölge Sanat Okulu) No 1162 
Koyun eti (Kony Kor) No 1167 
Elbise diktiriJmui (Gümrük ve inhisar Vek.) No 1168 
Bakır yemek kablım (Gümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1168 
Melbuıat (Edirne Vil.) No 1167 
Çubuk lcurşun (İıt. PTT. Mnd.) No 1167 
Ka111yonct (Adliye Vek.) No 1167 
Bulgur (Gozi ntep Aık.) No 1165 
Posta nakliyatı (Lüleburgaz PTT. Müd.) No 1165 
Dcvelopman makinesi tlzmir Beled.) No 1164 
Molör yağı ,, No 1164 
* H •- " aıı anKazı ,, No 1164 " 
• K""k " ıt•'" o n~r ve çam tomruğu (Devlet Orman İtletmeai Karam.Ok 

Amar.) No 1163 
Çelık kantarma (fophııne Lvz.) No 1163 
Çam kereste (Bolu Nafıa Müd.) No 1163 
Bakır pulu çivi ve halka (Topbaoe Lvz.) No 1163 
Hutane ve fose tamiri (Tekirdaj' Vil.) No 1170 
Patiska ve amerikan bezi (İıt. Sıhhi Müeue1eler) No 1170 
Odun (Killahya Jandr. Okulu) No 1170 
S•m•a (Aok. Lvz.) No 1170 
Hükumet konağı inş. (lzmir Nafıa Müd.) No 1169 
~.,akol binası ioş. (Isparta Emoiyet MGd.) No 1189 
Meşe odunu (Isparta Orman Müd.) No 1189 

Memento des Fournisseurs ______________________ __.-/ 

Orsre (C. A. Mil. Merıifoo) No 11~2 
~ıge ou avoine et beurre (C. A. Mil. Dörtyol) No 1152 
lt\\f,JFtrp~<\ıı~ J~·'l.oftı.t.!\!~J,U'R.- -_- • ----- ,, " ,, ..d 
Bois (C. A. Mil. Bahkeıir) No ll:ı3 ,) il' 
Paiıı viande de mo ton, bcurre, sucre, riz ete. (Dir. Cul. K-;J ti~ 
Con~t. bat. prefecture port Menin (Dir. TraY. Pub. lçel) . 

0 rJ" 
Remplncemen t tuilea pnvillon 6cole el d.lveraea conıt. (Dır· 

Cartogr.) No 1156 
Toile or. sac · pain (Mln. OH. Nat.) No 1153 
Semi-~oke (Oir. G~n. Türkkuıu) No 1156 . . f 
Camionnelte (St~t ~mellor. ~omencea _Yeşılköy) No 11~7 • Q,,
Constr. mııiaonı ımmıgres (Dır. Etablı11ement lmmlır~ 

No l 157 
Oreaaement oarte (Muaicip. Çanak.) No 1157 
Conıtr. gııragc (Corpı arm~e Çorlu) No 1157 ~ 
'f rompe ot rnccordı (Muoicip. Ödemiş) "o 1157 fil' 
lmpreasion billets Tram. (Dir. Gen. Espl. Electr. T. T. lıt.) 
Avoinc (Div. Vi:ıe) No 1158 
Conııtr. routo (Oir. Trav. Pub. Edirne) No IISS 
Orge ou avoine (Corpı armee Afyon) No 1158 
M teriel etcctr. de laboratoire (Etole Met\~ u Iıt.) 1158 
Coton pr. mntel ı (lnt. Tophane) No 1159 
Yoghourt et lait lCom. Ach. Mil. Bahkuir) No 1159 
Breu(a (Dır. Hygiene Denizli) No 1159 
Dıessemeot carte (Municip. Bornova) No 1160 
Medıcameots et inatrument• (Vil. Kayaeri) No 1162 
Semi·coke (Com. Acb Mil. Kayuri) No 1160 
Lentıllea (Dıv. Sivaıs) No U62 
Proviaiona (Ecolo Metiera Konya) No 1162 
Viande de oıouton (Corpı armee Konya) No 1167 ı6S V 
Confection d'habits (Miniıtere Douanu et Monop.) No 

1p,ıı; 
Rccipieııte en cuivıe pr. meta (Command. Gen. SurV• 

No U68 
Habita (Vıl. Edirne) No Il67 
Plomb en barre (Oir. PT l'. Iıt.) No 1167 
Camionette (Miaiııtere Juılice) No 1167 
Bli cooca11e (Com. Acb. Mıl. Gaziantep) No 1165 
Tr~nıport postaux tDir. PTT. Lulebarıu) No 1165 
Macbine da dcveloppement (Muaieip. lsmir) No UM 

No U64 
Huile pr. mot ur ,, " 
RcHort en acier (lat. Tophane) No 1163 63 eJ 
Boia de conılr. en eapin (Dir. Trav. Pub. Bolu) No il rı!O il 
Roadellc1 en coivre, elouı et aoneaux (lnt. Tophane) 
Repar. bôp. e• ebau11eo (Vil. Tekirda~) No 1170 ıtfO 
Batiıte et toile aınericaioe (Etabli11. HyıUıoe lat.) rlfo 
Boiı \li.cole Gendarmorie Kütahya) No 1170 I~ 
Pallle tlnt. Ank.) No 1170 1 ) ~' Conıtr. konak srouvernemental (Dir. Trav. Pub. bıll ~o ııei 

batb•e corpı de garde (Dir. Sureti bparta) 

• Boiı de cb~o (Dir. Foritı Isparta) No 1169 

- Glr' 
lmtiyııa aahibl •• yazı itleri Direktötl : ı.ıo•'1 

B ııltbtı yer : Merkeı Ba11m .. l, Galat• 
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