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Umum üccarların ve .Müt ahhitlerin es le ki rganıdır 

SALAR 
==--

2a Mutki MalmüdUrlüğünden : 

' ·~1939 tarihinde ihale olunmak üzere kapalı zarf 
Uç t .. •tlt?1iyı konulan Hükumet Konağa in~a:ıtının otuz beş 

1 
Yuı Yırmi bir lira yirmi yedi kuru~a tdcabnl r.deu 

a~:~n. in~asına talih zuhur e.tmemiş olduğundan 28.:3 939 
i ılıale i yapılmak üzere eL:.sıltıncnin pazarlık l:ı icrası 
kt~ır~lmıs oldutundım isteklilerin ve bu iwe aid evrakı 
,/•byenJerio mezliir tarihe kadar Mutki Malmüdürlil· 
Uracıatleri illn olunur. 

t Samsun Villyet Makamından : 
tks-ı 
~~ 1 tn:ıeytt konan i§ : Samsun - Bafra yoluRun kilom t-tre 

la ..... sıxooo arasına ihzar edilecek 538 metre mik'ap 
l ~. 
l6g ..... }(e~if bedeli 3393 lira 81. knru, ve muvakkat tdmi-
< ıra 54 lrnrıı~tur. 
'~ '{, l~ale Martın 2~ üncü per~embe (.!;ünü sas.t 15 de 

aıını l!;noümeniude açık eksiltme sure tile yapılacak· 

l,B 

• * * l-ı Pulatanrcle tiitün bakımevi önünde şa rtname ve 
projesi mucihince yaptırılacak islinat dıva rı açık d.~1ltme ko· 

tt 
uulıuu~tur. 

2- Keşif bedeli 5082 lira 8 kuruş ve muvakkat güven 
381 Jira 16 kuruştur. 

3- Eksiltme 28.3.939 tarihine raslayaıı salı güniı saat 
15 de Hd§mildüclük makamında Komısyonu huzurunda yapıla
caktır. 

4 - Şnı tname ve projeler 25 kuraş mukabilinde Baı
uıiidüı lü.k nı uhasebesiudeıı alınabıhc. 

5.- .b:k.ııhıgeye iwtıra tc dwek. i cıtiyenlanıı Villyet Nafıa 

Mtidiirhı&ıuıcııu alııımıf tenai ehliyet vesıkuı ibraıı: etmeleri 
lflzımdır. 

Kütahya ViUiyt>.tiuden : 

Vilayet merkezindeki aygır depo:ıu ilivssi in~ııat ve tawi· 
ratı a'ıiık ıksiltınt:ye konulnıuştur. 

!edch ke~fi d002 lira 45 karu~tur. 
Mu vak.kat teminat 226 fü adır. 

t.kıiltme 4 4 939 sah saat l f> <.!c umumi meclis veya mec· 
li~in selihiyettnr kılacağı .heyet huzurunda yapılauakur. 

Keıif evrakını arzu edenler her gün daimi encümen ka
leminde görebılirler. 

lstekJilerin mezkur gün ve s11atte muvakkat temiııatlarile 
vilAyet makamına müracaat eyJemeleri ilan olunur. 

~ a işe ait evralc ıunlatdır : 
Q' l(f'fif Ç. kale Mat. Mv. Sa. Alma K. Baş. 

t' Ferıui ııırtgame l - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için açık eksiltme 
u' Eksiltme ıaıtnaıiıeai 1 ile yaptırılacak olan bir top hımgarınn talip çıkmadıgından 
1' ~ukavelename ı<ur~ti j ou gün uzatılarak pazarlığa bırakılmıştı. Pazarlık tarihi 
~Eksiltmeye girmek için cari sene içinde Ticat et Oda· olan 10 mart 939 tarihinde talip zuhur etmedığindeıı 2490 
~ 'Yı~lı bulunduğuna dair vesika ile bu huıutaki talimat 1 s~yılı kanunu~ ~.S cO maddesine göre 10 mart 939 dan 10 

ı,c:; •hale tarihinden sekiı gün evvel Samsun Vil&yetine nıaan 939 tarıbıne kadar bir ay müddetle pazarlığa bıra~ 
S lla istihsal edilmiş ehliyet vesikası . kılmıştır. 
6 'hıale 2490 ıayılı kanunun hükümlerine göredir. · 2 - Son pazarlık günü 10 nisan 939 pazartesi günü 
'-~istekliler bu işe ait evrakı p!lrasıı olarak her gün saat 10 olarak tesbitine ve taliplerin komisyona müracaatları. 
rı,:.dGrlütiınrle ve Vilayet daimi encümeni k.ale[Jlinde gö· 3 - Muvakkat teminatı 141 liradır. 

Üt Samıun Nafıa Müdürlüğünden : 

li!r'-Alaçam ) olunda Çetinkaya köpı·üiüııde yapılaca~ 
· t\e\~ keıit bedeJli auroıuıan iuşaau eksiltmeye konulmtış-
11 ıj h~rn~ 22.3.1939 çar§amba ıünü saat 11 de Samsun 
~ . kuın t:. t kooağındu Nafıa Komisyonunda yapılacaktır. 

~t ait bayrndırlık i§leri genel ~artnarııı~i, eksiltme 
hr:ı, lcsviyei tilrabiye ve ~ose ve kargir inşaata ait 
telıı rıacne ve kevit cetveli V<' projt! ve hıısusi şartname ve 
~ilttıanıe projesi Nafia Müdürlügünde görül •bilir. 

~llıi:ı Qleye ittirak etmek iıteyenlerin 225 liralık muvak· 
ı.: «tt ev ı... • • • d 'k "lt y rar..ı " e carı ~eneye aıt tıcaret o ası ve l"ı ·ası ve 
•t •e'~abileceAine dair Nafıa Müdürlüğtinden alırıacak 

•1kaa1uı vermeleri lazımdır. 

l Üıyarbakır ln9işırlar Ba0ıııtidiirliiAügden : 

~l!i~ P11lataae tÜlüa balumevi önünde Şartname ve proje' :ec Japtırılaoak yol ve iskele kapalı zart usulile ek· 
~....,. ''11•lmuoıur. 
lita ~Cfİf bedeli 10139 lira ~9 kuruş ve muvakkat güven 
a. ...... kuruııur . . 
~ttle ~ksilta-ıe 28.3.939 tarihine raslayan ~alı günü saat 
~ltt fllıildürlük ınakamrnda Kor.nieyonu huzunıada ya· 

~ ....... ~ 
~u~tnıme ve projeler 51 kuru§ mukabilinde Ha§mü· 

8' t~ 9:hesindr.n alınabilir. 
"~t~ b sıtrneğe i~tirak etmek istey~ulerin ehliyet ve a~
~'t iu liralık bu aibi inıaat yapmı§ olduJdarına dair ve· 

" ;lllleleri liz~w<lır. . 
~ ~:kında yazılı veıaikın ihale gününden iekız giln 
~~ ar BaımüdOrlük makamına ibraz edilmek sun~-
~ ~ •se.ya i~tirak ioin ayrı bir fenni ehliyet veıiltası. 

''ttit,:barı~ t~klif mektupları kanuni vesai.k . ve ekailt
~Ptl Yesıkasıle % 7 .5 güven paruını ıhtıva edecek 
~ li~ ~rfla eksiltme gltnü en ıeç aaat on nçe kadar 
~'til .... ~ ıeçeo Komiıyon riyuetine makbuz mukabi· 
~ olaQ&k&Jr. 

Samıun Defterdarlığından : 

Samsun HükCımet konaiında yapılacak 5000 lira keıif 
bedelli mcrdiyen tadilat ve tamiratı 15 gün müddetle açık 
ekıiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme 24.3.939 tarihine möıadif cuma g"Ünii saat 
14 te viliyet defterdarlığı odaaında yapılacaktır. 

Bu işe ait bayındırhk genel şartnamesi, eksiltme şart
namesi, yapı işleri umumi, fenni şartı:amesi, keşif cetveli 
proje ve hususi fenni .şartnamesi ve mukavelename projesj 
nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 375 lira muvak
kat teminat makbuzu ve cari sene için ahnmış ticaret oda
sı yesikası ve bu ifi yapabileceğine dair nafıa müdürJUğün· 
den alacajı ehliyet vesikasını haiz olması ıarttır. 

İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte aranılan Ye· 
sikalarla vilayet defterdarlığında bulunması ilAn olunur. 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Balıkesir Vilayeti dnhilinde bulunan Kocaçay 

ıslah ve sulama işlerile Mürüvvetler deresi ıslah ameliyatı 
inıaatı kefif bedeli 443,639 lira 61 kuruştur. 

2 - Eksiltme 14.4.939 tarihine rastlayan cuma gilnft 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Sular Umum müdürlüğü su eksilt
me Komiıyonu oda:ıında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, 
bayındırlık işleri genel ıartnamesi, fenni ıartname ve pro
jeleri 21 lira 69 kurut mukabilinde Sular Umum Müdürlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 21095 lira 
60 kuruşluk muyakkat teminat yermesi ve eksiltmenin ya· 
pılaoağı gUnden en az aekiz gün evvel ellerinde bulunan bü
tün vesikalarla birlikte bir iıtida ile Vekalete müracaat e
derek bu işe mabsuı olmak ftzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri ıarthr. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar ekıiltmeye ittirak edemezler. 

5 - lıteklil•rin ttklif mektublarınt ikiııti maddede 

yazılı Hatten bir saat evveline kader Sular Umum Müdttr· 
lüğftne makbuz mukabilind vermeleri lazımdır. Poıtada 
olan gecikmeler k abul edilmez:. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. -
1 tanbul Üııiversilo A. E. P. Komısyon undan : 

Tıb Fakülte i kliniklerine 7240 kilo birinci mal Maydoz 
pamuğu açı k ek~iltme ile alınacaktır. J~teklılerin muhammen 
bed lı olan 3620 liranın muvakat teminat ı 269,50 li ralılc mak
buz vP Tıcttrr.t O faıH kiğıdı ile 3.4 939 p ızarte i günl saat 15 
t\: Rektörlükte toplanacak Komisyona gflmeleri liste ve şartna
me hergun Rektörlükte görülür. 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Ba§hekimliğinden : 

Hastane)'e 1!123 lira 65 kurııt tahmini fia tla 25 kalem 
eezayi tıbbiye açık eksiltme ile alınacaktı r. istekliler şartname 
ve listeyi t~ınnbulda Sıığlik DirektörlOğil Ade ve lzınirde hasta· 
ne llJ.ihekimli~inJe gü ebilıı ler. Eksiltnıe 5 nisan l 939 çar· 
§amba günü saat l l de Tepeciklv Emrazı Sariye ha tanesinde 
toplanan komisyorı husurunda yapılacaktır. Kıymeti muhamme· 
nin % 7,5 u ni bctirıdeki muvakkat teminata mukabil para 
veya kıymetli evrak Komısyonca alınnmıyacağından isteklile· 
rin iha le g"inünden evvel teminatlarınr lz:nir veya lstanbul 
Malsandıklarına yatırmaları liz ımdır. 

Asken Fabrikalar U. Müdürlü~ünden: 

Tahmin edilen bedeli 59.000 lira olan 110 ton Teleol 
Askl'ri Fabrikalar Umum Müdı.irlüğü Merkez Satrnalma Ko
misyonunca 6 '5. 1939 cum rtP ı günü sarı l 1 l de kapalı •adin 
ihale edılecekıir. Şartname 2 lira 95 k uruş mukabilinde Kornis· 
yond n verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 4425 lirayı 

• havi teldit mf'ktuplarım mezkOr gündı> aat 10 a kadar Komis-
yona vermeleri ~e keııdilninin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 
ı üncii maddelerindeki vesaikle mezku r gün ve saatte Komis
yona gelmeleri. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

İzmir Enternasyonal Fuar Komitesinden : 

1 - Fuar sahasında yapılacak bir kısım yeraltı tenvi· 
rat kablosu t esisat malzemcıi alınma11 işi 22.3.939 çartam
ba günü saat 16 da Fuar komitesince pazarlık mtınaka· 

aasile ihale edi lecektir. 

Bedeli keşfi 8373,50 liradır. Şartname ve projesi bele• 
diye elektrik mühendisliğinde görülebilir. 

2 - Fuar için 37 adet Mannesmann tipi direk 22.3.939 
çarşamba günü saat 16 da Fuar komitesince pazarlık müna• 
kasasiie alınacaktır. 

Bedeli keşif 2456 lirndır. Şartname ve keıifname be· 
lediye elektrik möhendisliğinde görülebilir. 

Bandırma Belediyesi Elektrik. lıletme idaresinden : 

İdarenin tahminen 800 kadar elektrik sayıcı ayar ve 
damgası 40 kuruş, ayar, damga, temizleme ve tamiri 60 
kuruş muhammen bedel üzerinden açık eksiltme suretile 
ihaleye konmuştur. Muvakkat teminat miktarı 30 liradır. 

Talib olanlar 3.4.939 pazartesi günü saat 15 te Bandırma 
Elektrik İ~letme İdaresine miiracaatleri ilAn olunur. 

M. M. VekAleti Satınalma Komisyonondan : 

1 - Bir adet elektrikle işler et makinesi pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 Pazarlığı 2~.3.9~9 çarşamba günü saat 14 de 
vekilet Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kataloğu komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin aynı gün ve saatte komiıyona gel

meleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürl(jğü Merkez Satın Alma 
Komi yonundao : 

2500 adet elektrot 2 mm. St. 4 2 A) 
5000 ,, ,, 4 ,, ,, 42 A) veya mu. dill 
300 ,, ,, 2 ,, ,, 52 A) 
350 ,. ,, 4 ,, ,, 52 A) 
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Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Mür1tcııat yeri Gün Saat 

Harita 

Samsun hükQmet konağı tamiri. Aç. eks. 
Samsun-Bafra yolunun arasında ham taş · 

5000 - 375 - Samaun Defterdarlığı 24-3-39 14 -
3593 84 269 54 Samsun Vilayeti 23-3-39 15 -

ihıan : 538 m 3 
Çetinkaya k()prfüOnde y p. anroşman 3000 - 225 - Samsun Nafıa ·Mad. 22-3-39 10-

l0139 29 760 45 Diyarbakır İnhisarlar Baş Mfid. 28-3 39 14 -
in atı 

Pulatan tütün bakımevi önünde yap. yol Kapalı z. 

5082 08 381 16 " " 
28-3-39 15 -

Çanak. Mst. Mvk. SAK. 10-4-39 IO-
35321 27 Mutki MalmUd. 28..3-39 

443639 61 2lllH.'i 60 Nafıa V~k. Sular U. Müd. 144-39 15 

ve iskele (şart 51 kr.) 
Jatinat davarı inşaatı (şart 25 kr.) Aç. eks. 
Top bangan inşaah (temd) Paz. 
HükQmet konağı ınşaatı (temd.) Paz. 
Kocaçay ıılah ve ıulama şi ve MürGvet- Kapalı z, 

ler deresi ııl h ameliyatı. (şart 212 69 L.) 
Bolu Tiirk Hava Kurumu binası inf. Paz. il 989 88 899 24 Türk Hava Kurumu Bolu 11·3-39 dan itib 1 oy 

ve Ank. 
Hl55 - 79 13 Maliye V kileli 5-4-39 16 

(temd.) 
Devlet Şurası ve İstatistik Um. Müd bina-

sı harici ıva tamiratı 

Aygır deposu ilavei inşaat v tnmirah Aç. eks. 3002 45 226 - Kütahva VilAyeti 4-4-39 15 
Eskişehir garnizonunda dekovil hath inş. Paz. 17907 36 1344- Eskişehir Lvz. SAK. 27-3-39 15 

ilaçlar, Klinik ve_! pençlyari _!llat, Ha t ne Lev. 

.Maydoı. pamuğu : 7240 k. 
Eczayı tıbbiye : 25 kalem 
Toleol : 170 t. 

Elektrlk-H v azı-K 

Yeraltı tenvirat kablo u tesiut malz.em si 
Mannesmann tipi direk: 37 adet 
Elektrikle işler et makinesi : 10 ad. 
füektrot : 7150 ad. 
Elektrik s yıcı ayar ve damgası temizle

me ve tamiri 800 ad. 

Yerli patiska : 1500 m. 
Yataklık keten bez: 300 m. 
Battauiy "Hereke,, : 60 ad. 
Yatak kılıfı: 1000 ad. 
Branda bezi:30 ad. 

ndura, Ç 

Aç. eks . 
Aç. eks. 
Knpalı z. 

Paz. 

" Aç. eks. 

" 

Aç. ekı. 

" ,, 
Paı.. 

Aç. k. 

3!>20 -
1523 65 

5900J -

8a73 50 
2456 -

1600 

1050 -
195 -
840 

2500 -
6120 -

Matbaa lerl - Kır iye Yazıhane Levazımı 

"Türkiye Buğdayları,, adındaki kitab bas- Paı. 995 
bnlması 

Mobilya ve bUro e yası, ~u an1ba - Hah v. • 
Talebe karyolası: 60 ad. 
Talebe yat .. k dolabı: 60 ad. dors sırası : 

50 ad. oturma 11ır ı: 100 d. 
Yazı Maıaaı: 96 ad. 

NakUyat o al ma- - YUkletm 

Ac. eks. 

n 

" 

780 -
4685 -

2397 -
• 

Buğday nakli: 1000 t. Pa:ı. 

Mahrukat, Benzin, _Makine yağları v.s. 

Motör yağı : 1 O t. Gres yağı 200 k. 
Kok kömilrü : 80 t. 
Çamaşır odunu : 15 t. 

Uteferrlk 

Sakarya pamuğu : 600 k. 
Boğaz taşı : 400 m 3 
Külçe kureun : 30 t. 
Açık fa&e kamyonu : 1 ad. 
Yataklık pamuk: 10 t. 
Demir maden ve ataç vidalarJ, civata 

pirinç ağaç vidalan, demir ve yaylı 
rondela 

Mubrelıf çivi 
Sondaj b lonu : 4200 ad. 
Zımpara taşı toxu ve kağıtlan : 75 kalem 
Alurit : 42 t. 
Yaylık Çelik : 5 t. 
Tuğla : llıO 00 ad. 
Ferro Molipt n: ti t. ilicoamanıau : 6 t. 
Kavak fidanı : 2000 ad. 
Yol kaıya a acı : 900 ad. 

Erzak Zahir , Et, Sebze v. • 

K. fasulye : 8 t. 
Çay: 100 k. 
Sabun : 13,5 t. 

B) Müzayedeler 
Bina nkadan 

Aç. ekş. 

" Paz. 

Ac. ekı. 

" Kapalı 2. 

Aç. ekı. 

,, 
Aç. eks. 

" ,, 
" ,, 

Kapılı 11. 

Aç. c ı. 

" 

2000 -

300 -
m3 4 -

9000 -
2350 -
4500 -
1540 -

518 ıo 
4200 -
3800-
7089 -
4750 -

15000 -
15()(1 -
900 -

Aç. eks. 1120 -
Paz. 
Kapalı z. 5400 -

Aç. art. 

Tahmin edilen bedelı 1600 Hm olan yukarıda y zıh 4 
kalem elektrot Ask~ıi Fabrikalar uınum müdürltiğil merkez 
11alınalma komisyonunca 5A.93Q çnr~ama günü saat 14 te açık 
eksiltın~ ile ihale ~dılecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 120 lira ve 
2-190 numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki ve aikle mezkur 
gün 'e saatte komisyona müracaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
lstaubul Levazım Amirliği Satıoalma Komıı:;yonundao: 
1000 adet yatak kıldı 24.3.939 cuma günti saat 14 de 

269 50 İst. Üniverıitesi A. E. P. Kom. 
İz.mir Emrau Sariye Hast. 

4423 - Aık. Fab. U. Müd. SAK. Ank. 

1) 

120 -
30 -

70 50 
15 -
63 

187 50 
459 -

149 25 

58 -
ı 14 -

180 -

330 -
150 -

22 50 
120 -
675 -
176 25 
3.37 50 
ı 15 50 

38 86 
315 -
285 -
208 20 
356 25 
108 75 

1125 -
112 50 
67 ~o 

84-

405 -

İzmir Enterna yonal Fuar Komitesi 

n " 
M. M. V. SAK. 
Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 
Bondırına Belediyesi Elektrik iş-

letme İd. 

Bolu Orta Orm n Okulu Direk 

" " .. " 
Tophane Ln. SAK. 
Çanak. Mat. Mvk. SAK. 

Yeşilköy Tohum İs•aı. ve D -
neme İ tasyonu SAK. 

Bolu Orta Ormım Okulu Direk. 

n " 

lıtanbul Deft rdarhQı 

Ank. Lvz. SAK. 

Devlet Havayollan U. Müd. Ank. 
Ask. Fabrikalar U. Müd. Ank. 
Selimiye Aık. SAK. 

Bolu Orta Orman Okulu Direk. 
İıtanbul Bel diyesi 
D. D. Y. Hayd rpa a 
Manisa Valiliği 
Tophane Lvz. SAK. 
D. D. Y. Haydarpaşa 

,, ,, 
M. M. V. SAK. 
Aık. Fabrikalar U. Möd. Ank. 

n " 

" ,, 
O. O. Y. 2 ci i,letme Ank. 
Aık. Fabrikalar U. MQd. Ank. 
Ank. Belediy ıi 

" " 

Samsun Ask. SAK. 
ist. l(omut. SAK. Fındıklı 
Samsun Ask. SAK. 

Auk. Valiliğ-. 

3-4-39 15 -
S-4-39 l 1 
6-5-39 11 -

22-3-39 16 -
22-3-39 16 
23-3-39 14 -
6-4-39 14 -
3-4-39 15 -

4-439 15 
4-4-39 15 
4-4-39 15 -

24-3-39 14 
30-3-39 10 -

23-3-39 14 ,J() 

4.ı&,.39 15 -
4-4-39 15 -

4-4-39 ı4 30 

24-3-39 11 -

4-4-39 11 -
4-4-39 15 -

24-3-39 14 -

4-4-39 15 -
3-.t-39 14 30 
5-4-39 15 -

30-3-39 l l -
27-3-39 14 -

7-4-39 10 39 

7-4-39 10 30 
20439 l J 
8-5-39 14 -

10-5-39 14 -
5-5-3B 15 -
4-4 39 15 
5-5-39 14 -
4-4-39 1 cJ 30 
4-4-39 10 30 

25.3.39 10 -
23-3-39 15 31.l 
27-3-39 10 -

31-3-39 15 -

Tophanede Isttınbul Levazım amirliği HUnnlnın Komisyonunda 
pazarlıklo. ek iltnH'qi yapılnciiktır. Tahmin bedeli 2500 lira, ilk 
teminaıı 187 lirn 50 kuruştur. Şarlnnme ve nümunesi koıniı
yonda göriilür. isteklilerin belli gün ve saatte komisyona ~el 
mel eri 

Çanakkale Mst. Mv. Satınalma Komisyonundan 

1 - Çanakkale Müstahkem mevki inşaat komisyonu 
ihtiyacı için açık eksiltme suretile aşağıda cin , ab'at ve 
mıktarları yazılı branda bezleri sabn alınacaktır. 

2 - ihal ri aıaiıda hizal rıod yazılı gün v saatte 

Çanakkale müst hkem mevki Satınelma 

yapılacaktır ' • 
3 - Taliplerin mezkur tarihte ihale kanununun 

maddelerindeki vesaik ve bizalarmda yazılı teJJJ.İl18tı 
vakkatelerile birlikte ve Sabnalma KomisyonuP8 

caatları. . I tJ~ 
4 - Branda bezlerine nit fenni sartn me ı 1 t 

İzmir Lv. amirlikleri satın almalarile Ç nakkale 1\1• 
ve Balıkesir koı-, Ezine garnizon, Gelibolu ıarniı011 

ima Komisyonlarından görülebilir. .. 
Cinsi Eb'adı Tut•rı Mv. tem. İhale giinu 

Lira Lir 
------· - -- ııı 
15 adet branda bezi Sx 12 4320 324 30.3.939 perşeııt 
15 adet branda bezi 2x20 1800 l 35 " 

Matbaa işleri - ırtasiye Yazıhane L~ ~ 
, ,ı~' t 

Yeşılköy Tohum hlah \e Deıwnrn ta )Oııu ~atııı . 
Komisyonundan : \ 

) tşilköy l'ohum lsla.h ist syonu tarafından Zirbtıt IJ 
lrıi namına Türkiye Buğda~ ları adındaki kitab pazarlı~ .. 
hrılacakllr. Pazarlık 23. ~.939 perşembe gümi saal 1 l 

1 ranhul Dı>ftt•rrlArlığı Muhusehe Müdürlüğünde topJansC~ 
mi ... yon tırahnd n yspılac ktır T hminen 40 torma ıutB 
taba nid yazılar " ' şartname ·i \ e~ilköydt> mü,,. t'!;eıl· ~o 
lır. Ba ıın ı ıııin trıhmini fııttı 995 lirn olup kat'i temi118 

lira ~5 kuruştur. Puzarlı~a iştirı:ık erler~klerin muonrıı 
~ıııtte l.oıni. 'ona nıiiraC"antleri. 

Mobilya, ve Büro E~ya-Muşamba, Hah v· 

fsıaı.bul Dcfterdurlığmdan: 
Kadıköy !\faliye Şube ıle 3 üncü Tetkiki 1tiraı 1\0 

ııu ve dığer daireler ıçiıı rmıht~ht eh· ddıı 96 adet Y''1 

sasının )Aptınloıa~ı rıçtk eksiltmeye konulınu tur. 
Keşif bedeli 2397 Jirnt.iır Mu·rnkkat tPminat t80 t 

Talıb olanlar niimunr, rt' im \'e :.nrtnamesini b'r 
Millt Enılak Mudiirlüğunde görPbilırler. 

~ksiltmeye girmek iotiyeoleıirı teminat 
likte 4.4.939 salı günü saat 14,30 da Milli 
ğünde topJanaıı Komisyona rnüractıatleri 

Müteferrik 

·ıt 
makbuzlaC' 
Emlak ~1 

Devlrt DP.mi°ryolları VP; LimanJarı fşletme Umum ldareSl k, 
Muhammen bı•dclleı ile miktnr 'e t:V afı n ağıda}' tt 

gurup ım.lzerue ve e~yıı her gurup tı}rt ayn ihale edilıP 
zere 7.4.l939 cuma günü nat 10,30 Ha darpa§ada ger 
dahilindr.ki Komi yon tnrnfından açık eksiltme usulile 
alınacaktır. 

Bu i~c gf "mek isteyeı lcrin her gurup hizasında f 81 

vakknl teminat ve kaııunun tayiıı ettiğı vesailde birlik1r, 
tme guuü ::aıı.tıne kudar Komisyona muracaatları IAzlılld\ 

Hu işe aıt şartnamelt r Komisyondan parasız oJsı1 
ğıtılmaktadır. 

l - Muhtelıf eb'atta demir maden ve ::ığaç vidlll•~ 
ta, pirmç uğaç vidaları, dewir rondeld \'C yaylı rondela l' 
muhammen bedeli 1540 lira ve muvakkat teminatı l 
50 kuı uştur. 

2 - Muhtelif f"b'ntt.:ı camcı ve modeki çivi~İ, 
ıçin çatal çivi, dört köşe dipli kura döşemeci çivısi b~~ 
§emeci çivi i, kabara çivisı, galvanize tavan örtüsü çı 1 
saire muhammen bedeli 5 L8 lira 10 kuruş ve muvakk' 
uatı 3886 kuruştur. 

Ankara Belediyesinden : 
d 

1 - Bahçeler Müdürlüğü için lın cok 2000 1 

vak fid uı on b ş gtin mUddctl açık ekıiltrneYe 
mu9tur. 

2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 112,50 lir dır. ~ 
4 - Şartname ini görmek istiyenlerin her 1, 

işleri kalemine ve i tcklilerin de 4.4.Y39 salı gunfi 
1 

buçukta belediye Encümenine müracaatları. 

Devi t Demiryolları 2. ci İşletme Arttırma ve El''i 
Komisyonundan : I 

Ç nkırı .. Zonguldak ra ındaki ist youlard•? )~ 
gi birisinde v gon içind te lim artiyle idareııı11 ti 
için 100.000 adet tuğla satın alınac: ktır. 4.4.939 
rastlıyan salı günü saat 15 de Ankara'da ikinci jşl'J 
nasında toplanan komisyonda ihalesi icra edile' ı 
isteklilerin kanunun tayin ettiği vesaikle 108.76 lif~ 
teminat makbuz veya mektuplarını hamilen mus)') 
ve saatte kadar komisyonda hazır bulunmaları il!~~ 

Şartname ve mukavele projeleri Ankara'ds 1 ~ 
letme kaleminden ve Çankırı, Zonguldak, Haıık6f 
rabük i ta yonlarınd n p rasız d ğıtllmakt dır, 



--------·-...·------------..-.--.--~~~--~~--~-·-----------------~kerr Fabrikalar U. Mftdtırltiğli Merke:ı Satmalma 

?.ıı . Komisyonundan : 
~ın edılen bedeli 4750 lira olan 5 ton yaylık çelik 
t ilanı ve heaabına askeri Fabrikalar Umum Mli

"-t ~trkez Satmalma Komisyonunca 5.5.939 cuma gü-
91 

1
4 te açık ekıiltme ile ihale edilecektir. Şartname 

'1° lrak Komiıyondan verilir. 
'•kkat teminat 365 lira 25 kuruş. 

• .•. 751( 
il be ~lem ınuparn ta«ı, zımpara tozu ve kağıtları tahmin 

lstan bul D fterd nlığından : 
Edirneknpıda Çakı 11~a ) avuz ok l nu ıaralı B kkalköylü 

Ale ·sandırm yedı r.m rıetinde hulunan bir çurnJ un 72 kılo u 
muhammen be lira b •dı·l üz rındPn 10.3.9 '9 larıhinden iti
baren bir ay içinde pazarlıkla satı1acaktır. • 

1steklılerin 11 .4.939 alı günü saat 14,30 a kadar Milli 
Emlak Müdürlüğünde toplanan komısyoııa müracaatları. delı 3.800 lira olan yukarıda mıkdarı ve cinsi yazılı 

l ı\~kerı fahriknlar U ınum Müdürlüğü Merkez Satın

en: 
. 

111 
Otrıısyonunca 8.5 l939 pazartesi günü saat 14 te açık 1 

~·.~;u\~~'· edilecekıir. Şartnaıne para iZ olarak Ko'>i' • İstanbul elediyesin 
,''•kkat teminat 285 li rnd ı r. .._ ______ .. KJIDJ~~~Ui:W:'i=.:iiitr;:;::::::h::;;::;;::ır:z:;a:::a:~ 

'1 'tıTa~rııin edilen Ledeli 7089 lira olan 42 ton Alurit 
y01111 brıkalar Cmum Mtidürlüğü Merkez Satmalma Ko 
.ıhtı 11

Ci. 10.5.1939 çarıaııılıa giınii ~ant 14 te açık eksiltme 
. e cdılecektir. Şartname parasız olaı ak Komisyondan v 6 

M 
ll\'a~kat teminat ~08 lira 20 kuru:.lur. 

1 
P.t. M. Vekileti Salınalma Komisyonundan : 

; Hava birlikleri için 4.200 adet sondaj balonu alı
• Muhammen bedeli 4.200 lira olup ilk teminat 

2 315 liradır. 
•tJt~ Açık ekıiltmesi 20.4.939 perfembe günü saat 11 
3 et Sabnalma KomiJyonunda yapılacaktır. 
"' Şa.rtnamesi her gün komisyonda görülebiıir. 

A.keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 

s Satınalma Komisyonundan : 

e :•a Ferro Molipten 
l'-ı.0". Silico • Manıan alınacak 
~ lllın edilen bedeli 16000 lira olan yukarıda yazıh 

lll lllalzeme Aıkeri Fabrikalar Umum Miidilrlüğü 
dt k S.lıQalma Komisyonunca 5.5.933 cuma günü saat 
-~ k•Palı zarfia ihale edilecektir. Şartname parasız 

0rniıyondan verilir. Muvakkat teminat 1125 ~iradır. 

bc\'ll't ).) 
Pıt ht enıiryolları v1,; Limanları hlelmc U. İdb.tesinden : 

U-11~ ~uıen bedeli 1 0000 lira olaıı 10000 toıı yerli 
~'rf Çırnentvsu S.4.939 Çarıamba güoü saat 15.30 da ka-
8u .u•uliıe Ankıradı İdare binaıında satın alınacaktır. 
~il 1~ girmek istiyenlerin 8750 liralık nıınakkat teınirıet 

-U~Un tayin ettiği VP.sikaları ve tek.lifü rİnİ aynı &ün rn~t 
ş,rt adıu komisyoo Rdsliğine vermeleri lazımdır. 
" 

11•ıntler 750 kuru~a An.kara ve H1tydarpa~a veznelc· 
lthııtt k tad ır. 

t . 1-ıaubul Belediyeıiuden : 

ıtı:1"0oü Kaymakamlığı yolları için lüzumu olan ve bc
lt01 ~e lllıkibına .. ı lira bedel tahmiıı t!dılen 400 metre 

'1 °t.az taşı açıkieksıltmiyc konulmuştur. ~11rtnamesi Le
~ıl Ü<lfirlüğıindc görülebilir. lıteklıler i4YO sayılı kanun
~ \'t11ika ve 120 liralık ilk teminat makbuz veya ınck· 

ııı rıber 1.4.939 pazıntesi günü sııal lt. buçukta Daimi 
tııu h 

e ulunmahdırJar. 

Manisa Vahliğinden • l,v· 
ılayeı afıası için 939 modelı bir adeıl açık şase 

2 ••tın ahaacaktır. Muhammen bedeli 2350 Jira<lı r. 
3" Ş1artnamesi Villyet Nafıa Müdünüğünden alıııabilır. 
4:: Lalesi J0.3 939 ıaat 11 de yapılıu.:alttır. 

Mu\•akkat teminat 176 lira 25 kuru~tur. 

'·ı. lollbtıı Levazım A mirlıAi SatıııalmR Koıuisyonundaıı : 
. ,:~n }'ataklık pamuğa istekli çıkmadığından lel.raı uc;ık 
l.\' 1 27.3,939 pazartesi günü saa. l4 <lf': Tophanede 1 tan
"ıiıı 

11

~nı Amirliği Satınalma ~omisyonundn yapılacaktır. 
)~ tı"' d~tı 4500 lira ilk teminatı 337 lira 50 kuruştur . Şar
\ıltt~Qıuoeai Komisyonunda görülür. lsteklileriu kaııurıi 

1 
e beraber belli saatte Komisyona gcluıd1Jri. 

ltQ~•leı Demir Yolları işleme U. ldaresiudeıı : 
·~ ç llırnen bedeli 9000 liıa olan 30000 kilo külçe kurşun 
~l'-ı llrhrnba günii !aat 15 ti! Haydarpaiada gar hina:,ındaki 
~·.' l<oıniıyonu ıarafından kapalı zarf u•ulıle ,,ıın alı-

4r-ı.t Gİrrnck istiyeıı1erin knnuoun tıtyiıı etiiği veHik vt 
e~, 1 llluvakkat t"minatlaıile teklifıerini mulıtevi zarf· 

dıt, 1 
trne giioü saat 14 e kadar Koınisyoııa vermelf'ıi 

'il . Qıı :: •id oartnameler Haydarpa~ada gar binasındaki Ko-
"aftndan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 ""' .. • •• ~ V ltt1ı.111e cihazı ile seıyar taş kıran cihazı alınacakhr : 
•klleti ilinlarına. 

l"'ti - ~ ., ... t_, labibi ye yaD itleri Direktclrü: lamail Girit 

a..ıchtı yer : Merkt1 BaaımeYi Galata 

Bakırköyünde Zeytiullkte Halkçı 
.sokafı kaldırımı tamiri 

523,40 39,26 

Yeıilköyde KulDp .sokağı şosesioin tamiri 539,35 40,45 
Yukarda keıif bedelleri yaaılı yolların tamirleri ayrı nyrı açık 

ekıiltmeıi 27 3 939 fÜııftne uzahlmışhr. Şartnamesile keşif evrakı 
Levazım MödürlQğüude görül~bilir, İstekliler 2490 snyılı kanunda 
yazılı vesikadan baska Fen işleri Müdürlüğünden alı.ıcaklan fen 1 
ehliyet ve Tıcaret Odası vesikalarile ve bizalımnda gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 
L4 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1745) 

5.5.»3~ cuma günü saat 15 de Ank rada Nafıa Veki\leti binas 
içinde malzemcı.,müdürlüğü odns nda toı: lauaıı mnb:eme eksiltme 
Komisyonunda 720001,,lira ınuhnınmen bedeli 6 adet traktör 6 kar 
k'ilıeme cihazı ile .. iki seyyar taş kıran cihazının~ kapalı zıırf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 36 ! kuruş 
bedelle .. malzerue müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4850 lıradır. İ teklilerin t:eklif m l ıuplaran1 

muvakkat teminat ve şartnamesinde yaulı vesaik ile birlıkte ayn l 

giln saat 14 e kadaı mezkur Komisyona makbuz mukabilinde ver-
meleıi lazımdır. (9.>7) (l8J9) 1 4 

V üksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebimiz. okurlarına yaptınlac11k olan "31h" çıft iskarpin açık 
.:kıiluneye konulmu:itur. liehcr çıft iskarpiuin wuııamıneıı bedeli 
"5,, lira olup ılk teminatı .. l ı6n lıradır. Ek.,iltmesi l .4.~J.i::) tarihine 
rnslıyan Cu .... art~si günü, saat "W,, da Guınuşsuyunda Yü sek ıü
hc:ndiı Mektebinde ynpılacwdır. Ş rtnawe.1ı111i srorm~k iıı;leyculerın 
her a-ün ve eksiltm ye g1recokJerın belli ır(ın ve saatle mektep bİ• 
uuı dahilmde topl,.ııan arttırma ve eksıltme Komıııyouuun müra· 
caatları ılan olunur. (1706) 2- 4 

-
İstanbul Erkek Oğretmen Okulu Satınalma 

omisyonu liaşkanbğından: 

Ciaıi Mıktarı Muhammen bedeli Tutara İlk teminatı 

Elbise dikişı &70 kut 6J0 1105 83 hsa 

Okulumuz.un ıbtıy a~ı 1çin lbisc dıkı'i t:kr.ıltrueyc koıııı:ıuflur. 
Eluihnıe 27.,:Mı.i~ pazıırlasi aunu s at 14 de Lııel r L'uubuebecılıaı 
bınatında yapılacı.ktır. Talıp!..,rın nuınuu~ ve Şdrln nıcl rı görm k 

uzere okula ve \:kr.ıhrue> • ilrm\:k ıçıo de meı.kur xün v ıaatte 
% 7,ö tc:mıuat mektup veya m•kbuzlaııle Kumıı:;yuu würacaadıar 

uaa olunur. (156ö) ~-4 

lstanbul Nafıa Müdür üğünden: 
2~.3JJJ9 çartambu gunu aat I..> te İstanbulda Nnf14 Mudurlü

{Cünde, Eksiltme komisyonu odasıad (3-17 l.u7J lira kt: ıf bcddli Pen· 
dik Bakteriyoloji enstıhiıü tamiratı açık eks,ltnıeye konulmuljtur. 

Mukavele, E.lhoilluıe, 1Jayındırlık işleri genel, lıususf ve fenol 
.tjı.rlnamelerı, proj .. , k\,,,f hulasa.sile buna miltcferri di~er evrak 
()4iresind• aörülecektir. 

:vıuvakkal tewiuat {2tH) lıradır. 
İıteklıleriıı "n az (2000) liralık bu işe b~nı. r iş yaptıtına dair 

ıdareleriuden almıf olduğu vesikalara ııtinaden İstanbul Vila,> etinden 
ekıiltmeJ taribinden "8,, iCUn evvel alınmış, ehliyet ve 93l:J yılına alt 
Ticaret Oda.sı ve&ikalarile gelmeleri. ( 1441) 

1 • ,, ,, _, ... ,1 
0.0.YOLLARI iSLETME U. MUDU~LUGUNOEN • 

Muhammen ~ı.;,delterıl mi ~tar ve ev~fı ai!_A"ıd9nzılı ki gu
rup wal.ıemc her gurup ayrı ayrı ibııle. edilmek 'ılartıic 2J.,j, ıtı:ın 
Perşembe ıÜniirnt:tTh,.so) on 6uçuki'&"Haydarpnıada.a:g rAA Wn~ 
daki SabnalmM Komısyonu tarafından açık. eksiltme .,.uaulile..,ıaatın 
alınacaktır.1 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her 
guruba ait hizalannda yazıla muvakkat tcminat)arile birlikte ekıilt
me günü saatine kadar komi yona wiiracaatları lazımdır. 

Bu işe ait fartnnmel\;r Haydarp::ışoda gar binasındaki Sa.tınalma 
Komisyonu tarafıudan parasız ol rak dağıtılmaktadır. 

1- 1200 kilo bakır çıplak tel muhammen bedeli 1370 lira 
muvakkat teminatı 102 lira 75 kuruştur. 

2- 7000 metre harici çift telefon lrnblosu wuharumen bedeli 
la60 lira muvakkat teg:ıinatı 94 Ura 50 kuruttur. (14951 4-4 

3 

l n his a r1 ar U. MÜ d Ü rl Ü ğ Ünden: 1 

Cinsi Miktarı Muham. %7,5 
B teminat 

Lira 1... kr. 

Eksilt. 
şekli 

Saatı 

Baskül 5000 kg. 1 ndet Sif 750 56 25 pazarlık 14 

" 
" 

Haydarpaşa 
2000 ,, 2 adet 
1000 ,, ı ,, Sif 5000 

İstanbul 
375 - açık eks. 14,30 

1- Şartnameleri mucibince yukarda miktarları yazılı 
basküller hizaların 'a gösterilen usullerle satın alınacal<tır 

il Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek~ 
siltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 4.4.939 tarihine rastlıyan salı gQnQ Ka
bataşda Levaz1m ve Mubnyaat Şubesindeki Alım Komiı
yonunda yapılac ktır. 

iV- Şartnameler herglln sözü geçen Şubeden para
sız olarak alınabilir. 

V- 5000 kg. lık baskfilUn münakasasınn iştirak ede· 
cekier 7 gün evveline kadar fiatsız tekliflerini Tuz Fen Şu
besine ve 1000,2000 kg. lık baskül münakasasına iştirak 
edecekler de fiatsız tekliflerini bir hafta evveline kadar 
müskirat fabrik. lar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI- El<siJtmeye iştirak edecekler eksiltme gftntl .ka
nuni vrs aikle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gel
m kri ilan olunur. ( l704) 2-4 

• • • 
Metre 3 Cinsi Mu bam. Teminat Sa atı 

Fiatı bedeli Lira 
Kr. Lira 

67 Cürgen 36 2412 180,90 ) 14,30 
3 Ihlamur 55 165 12,38 ) 15 
6 ,, Kutuluk 80 480 36 ) 
4 Karaağaç 65 260 195 ) 

(Dağ) 

1- Şartname ve Eb'at listeleri mucibince y..ıkarda 
yazıh kerestelerden gürgenler açık eksiltme ve diğerleri 
pazarlıkla 27.111.939 tarihinde ahnacaktır. 

II- Eksiltme ve pazarlık Kabataşda Levazım Müdü
riyeti binasında Alım Komisyonunda yapılacaktır. Muham
men bedelleri, teminat akçaları, ihale saatleri hizalarında 
yazılıdır. Şartname ve listeler hergün LeYazım Şilbesinden 
alınabilir. 

III- isteklilerin pey nkçalarile belli 
Komisyona müracaat etmeleri 

• • • 

gün ve saatlerde 
(1583) 3-4 

t- Mevcut şartname, proje ve keşfi mucibince Ma· 
latya tü~ün fnbriknsındn yaptırlıacak tretuar, asansör teıi· 
satı, bahçe toprak tesviyesi drenaj bahçe dahili yollan ve 
ihata divarları işleri ve bunlara ait imalih sınaiye kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

11- Keşif bedeli 36.796 lira 97 kuruı olup teminat 
akçası 2.759 lira 77 kuru~tur. 

HI- Eksiltme 27.3.939 pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname keşifname ve projeler 184 kuruı mu
kabilinde Levaz1m Şubesinden ve Ankara İzmir Malatya 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

.V- Bu işe girmek isteyenlerin yüksek mimar veya 
yüksek mühendis olmalan veyahut mukaveleyi birlikte 
imzalam~k üzere bu evsafda bir mühendis veya bir mi· 
marla iştirak etmiş bulunmaları ve şimdiye kadar bu ka· 
bil 50.000 liralık bir işi muvaffakiyetle yapmış ve bitir· 
miş olmaları şarttır. 

VI- Taliplerin ksiltme glintınden ıekiz gön evveli
ne kadar bizzat Umum MildürlUk inşaat Şubeaine mllra· 
caat ederek fenni ehliyet vesikası almaları IAzımdır. 

VII- İsteklilerin şartname ve projeler ve yukardaki 
maddede gösterilen ehliyet vesikası ve ayrıca kanuni ve
sika almaları teminat akçası veya banka mektuplarını ve 
mühürlü fiat teklif mektuplarını ihtiva eden kapalı ıarfla .. 
rını eksiltme gününden nihayet saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde mezkur Komisyon Riyasetine vermeleri lA· 
zımdır. 

Cinsi 

Tela 

Postada vaki olacak teahbürler kabul edilmez. 
(1489) 4-4 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden ; 
Miktara 

J000 metre 

Tahmini Tutan 

875 L'ra 

% 7,5 Muvakkat 
teminat akçesi 

65 lira 62,5 Kr. 

Evsafı ~artnnmeainde yazılı 5000 metre telanın açık ckıiltmeıi 
2~-3-1939 cuma gilnü &ant 15 te basımevimizde yapılacağından iı· 
teklilerin eksiltme saatinden evvel muvakkat teminat akçelerile 
baaımevi idare Komisyonu Reiıllğine müracaatJeri. 

Şartname pıraaaı olarak verilir. (1M'71 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'ndjudication 
Modc Prix 

d·adjudleat. eatimatif 
C u.tion. 

proYllOlre 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier tles Charıea Jours Heures 

-------------------~--------------------~----·~·----·--~..,...•-=-u~ 
A) Adjudicatio~ au Rabais 

Con tructlons -

R~p. bat. Konak gouYemementel 
Fourniture pierreı brute ı route Sam

san-Bafra: 538 m3 
Trnv. enrocherrent pont Cetintrnyn 
Constr. ~chellc et route pres diıpen ire 

tabacs (Cah eh. P. 51) 
Conıtr. mur de ııoutainemcnt (Cah. eh. P. 25) 
Constr. hangar artilleric (aj ) 
Constr. konak ıcouvornemontal (ııj ) 
Constr. annexe et rcpar. dup6t chev ux 

d"6tnlon 
Trav. amelioration et lrrlgalion rivi res 

Koeaçay et Mürüvvetdere (Cah. eh. 
21,69 L.) 

Con tr. bıitiıse ligue Avi tion Bolu (nj } 

Repıır. enduit oxter. bitlS1e eonı 11 d'B
tat. et Dir. Gen. Statlatique 

Conatr. voie Deeauville iı la rarniıon 
d'Eskitehir (aj) 

Publique 

" 

" Pll cach. 

" Gr ' a ırre 
" 

Publique 

5000 -
3593 84 

3000 -
10139 29 

5682 08 

35321 27 
3002 45 

Pil each. 443639 61 

Gr6 it gre 11939 88 

" 
1055 -

" 17907 38 

375 -
269 54 

225-
760 45 

381 16 

~26 -

21095 60 

899 24 

rtographi 

Defterdarat Samsun 
Vilay t Samsun 

Dir. Trav . Pub. Samsan 
Dir. Pricıcip. Monop. Diyarbakır 

" " 
Com. Ach. Place Forte Çanak. 
Dir Ffsc Mutkı 
Vil. KGtnhyu 

24.a 39 14 -
23.a.ag 15 -

22-3-39 ı 1 -
28-3-39 14 -
28-3-39 15 -

10-~-39 10 -
28-3-39 

4--4..39 15 -

Mlniıt. Trav. Pub Dir. Gen. Aff. 14-4-39 15 
HyJrauliques 

Ligue Avıatidn Turque 
Bolu et Ankara 

moiı İl parlir du 11-~39 

79 13 Minist. Financea Ankara 54.39 16 -

1344 - Com. Ach. lnt. Eskişehir 27-3-39 15 -

Produlta Chlmlq~!__t Ph r!!!_ ~-~u_o -ınotrum nt Sanltalr ·Fo'!rnlturo pou~pllaux 

Coton Maydoz.: 7240: k. 
Produits phnrmaceutiqueı: 25 loll 
Toleol: 170 t 

Publique 
Poblique 
Pli caeb. 

3620 -
1521 65 

59300 -

Central (in tallatlon ec Mat6rlel) 

Materiel d'iost il. de cable d'eclairage 
ıous terrnin 

Poteaux type Manneamann: 37 p. 
M chine a hiicber la viande a l' ~l~etr. 
Eıeetr..>dc: 7150 p. 
Ajust ment, eıtampillagc, neltoyagc et 

rlıpar tionı Compteun electrıqueı : 
800 P· 

Grc a gr6 8373 ~O 

" 2456 -
1 P· • 

Publique 1600 -

" 

sue-Culr& 

Batiste: 15UO m. 
Toilo pour lit: 300 m. 
Couvcrture1 en laine "Hereke" 60 p. 
Houıse pour lit: 1000 p. 
T o ile branda : 30 P· 

Publique 

" ,, 
Grc a grc 
Publique 

1050 -
195-
840 -

2500 -
6120 -

269 50 Com. Ach Universite lıt. 34.39 l~ -
Meıl. Cbef Hôp MGlad. Contag. bmir 5-4-39 11 -

425 - Coru. Aeh. Dir. G~n. Fab. Mil. Anlr. 6-5-39 11 -

120 -
30-

70 50 
15 -
63 -

187 50 
439 -

Comit Foire lnternat. İzmir 

" ,, 
Com. Ach. Mioist. Def. N t. Ank. 
Com. Aeh. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Expl. E.lf:tr. Muoicip Bandırma 

Dir. Ecole Second. Forreat. i Bolu 
,, 

" " Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Ach. PJace Forte Çanak. 

2~-3-39 16 -

22.3.39 

22..3·39 
5 4-39 
J.4-39 

4-4-39 
4439 
4-4-39 

24-3·39 
30.3..39 

16 -
14 -
14 -
15 -

15 -
15 -
15 -
14 -
10 -

Ameuble~_o_u~r~H_a_b_l_ta_t_ıo_n~---..--------~..:....~~~.,_.---

Lita en fer : 60 p. 
Armoir-.: : 60 P• - bucı: 15U p. 
Pupllres : 95 p. 

Travaux d'lmprlm rl 

lmpreuioıı livre intitule "Türkiye but· 
dayları" 

Publique 

" n 

Gr~ iı gre 

Gre i 1"6 

780 -
4685 -
2397 -

995 -

Huih:: mot ur: 10 t. • huile graiue: 200 k. Publlque 
Coke: 80 t. 
Boiı pour leuive : 15 t. 

Dl ver 

Ballon de sor.dage : 4200 p. 
Pierre a aiguiser, poudre et papier d'e· 

mcri : 75 lota 
Aluride : 42 t. 
Aeier pour re11°'t : 5 t . 
Briques : IOOOOO p. 
Ferro·Molipten: 5 t . • Silieo-Mııngan : 6 t, 
Plants de peuplier : 20ü0 p. • 
Plaotı d'accacia : 9JO p. 
Viıı en boiı et m~tallique, boulon ron-

dell ı ete. 
Divera clous 
Coton Sakarya : 600 k. 
Pierreı "Bogaz." : 500 m3 
Plomb en lingot : 30 t 
Chi11iı poar cnmion 
Coton pour matelaa: IO t. (aj.) 

Tb6: 100 k. 
Haricot. aeeı: 8 t, 

" 
2000 -

Gr• ı\ rr6 

Publique 

" 
.. 
" 

Pli cacb. 
Publlque 

• 
" 

" 
n 

Pli cach. 
Publique 

" 

4200 -
3800 -

7089 -
47~0 -

15000 -
1500 -
900 -

1540 -

518 10 
300 -

le m3 4 -
9000 -
2350 -
4500 -

-Gr6 i gr6 
Publlquo 1120 -

58 -
114 -
180 -

Dlr. Ecole Second. Forest. il Bolu 
,, ,, 

Defterdarat Istanbul 

.... -39 15 -
4-~ 15 -
4439 14 30 

149 25 Com. Acb. Station E11ai et Ame- 23-3-39 14 30 
lioration Semencea 4 Y eşilköy 

Com. Aeh. lnt. Ank. 24-3-39 11 -

330 - Dlr. G~n. Voies A6ricone1 Etat Aok. 4-~"39 11 -
160 - Com. eh. Dir. Gio. Fııb. Mil. Ank. 4-4-39 15 -

315 -
285 -

208 20 
l56 25 
108 75 

1125 -
112 50 
67 50 

115 50 

38 86 
22 50 

120 -
675 -
178 25 
337 50 

Com. Aoh. Mil. Selimiye 24·3..39 14 -

Com. Aclt. Min Def. Nat. A k. 
Com. Ach. Dir. G6n. Fab. Mil. Ank. 

,, " 
n " 

2ôme Expl. Cb. Fer Etat Ann. 
Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Municip. Ank. 

" Hıre Expl. Cb. Fer Etat Haydarpnta 

20-4-aO ı l -
8-5-39 14 -

lo.5..M 
5.5 39 
4.4...19 
6..S-39 
4-4-39 
4-4-39 
7439 

14 -
14 -
15 -
15 -
JO 30 
10 30 
ıo ao 

" ,, 7-4-39 lO 30 
Dlr. Ecole Second. Forre•t. 4 Bolu 4-4-39 15 -
Com. Perm. Munieip. lıt. 34-.39 14 30 
l~ro Expl. Ch. Fer Etat Haydıı.rpafa 54-39 15 -
Vilayet Maoiaa 30-3-39 11 -
Com. Acb. Iot. Tophao' 27-3-39 14 -

Com. Acb. Comm. Milit· İıt. Fındıkla 23.a.,.39 15 30 
84 - Com. Acla. Mil. SamtuD 25.3-30 10 -

OFFICIE~ 
De l' Administration Generale des Ch• 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 
l0.000 tonne ... de ciment portland indigene d.'uıı~,1 

estimntive de 150.0DO Ltq-;. seront achetecs par voıe 5 ~ catioıİ somı pli caclıPte le Mercıedi 5 Avril 1939 lr l 
au local de l' Adrninistration Generale a Ankara. e 

Ceııx qu1 de::ıirent y prendre part doiYent reaıcıtr 
Pre :<lence de la.Commıs:ıwn Je jour de ı'adj11dicati~~ 
a 14 h. 30 leurs offres, une garanlie prO\ İ oire de g7;ıv 
et Jes certificııt~ exigcs par la Joi. . Je 

Les cahieı ıs d,... charges sont en venle au pıı>' l 
Ptrs. aux Ca i::seı:ı <l'Arıkara et <le Haydarpa~a. (l847) 

Müteahhitlerin 

Sah 2 l .3.939 

~ 
Manyas ğölü seddelcri ve regülatörü inş. (Nafıa Vek, No ~ 
Atır hayvan yem torbası, keçe beli me, kayıt yular, 

(Konya Kolordu SAK.) No 883 
Kaol ve kurfum levha (O. D. Y. Haydarp•ta) No BM 
S.-ten (M M V., No 984 tf 
Fort toseıi üzerine merdiven yapllmeaı (Nafıa Vek. fıt• 

U. Müd.) 984 
Abone plakları (Ank. Beled.) No 986 
Otobüs bekleme yerlerinde yap. iaş. (Ank. Beled.) No os6 
Deftcrdarhkta yap. tamirıı.t (ist. Deriler.) No 986 
Sandık raptiyeleri ve boya lvz. (İnbis. U. Müd.) No 988 ' 
Bezir, üstubcç. miniyon de plömb ve okaH de fer (0. (). 

ve Haydarpaşa) No 989 ;# 
• Karışık odun (Belgrad Devi. Çrman Revir. Amir.) No ~ 
Formol evi inş. v. ı. tamirat (lat. Limani Sah. Sıb. ftfer 

No 995 
Kitab (Manisa Vil.) No 995 
Bet<ın döşeme inş. (i:ııDİr Bel.) No 994 
1, kemyonu Fort markn (Manisa Vil.) No 996 
Ditçılik eerviıi için alet (M niu ,, ) No 997 
Kalay, nişe.dır, pamuk (Tophane Ln.} No 998 
Sud kostak (Baş. Vek. Devlet Meteoro. İçleri U. Müd.) -

1 * Boş benzin tenekesi (Tophane Lvz. SAK.) No 999 
Saman, lturu ol (İıt. Komut.) No 999 
İki çift nnkliyc hoşunu (İst. Komut.) No 999 
Teı.cere (Tophane Lvz.) No 999 
Makarna (İat. Komut.) No 1000 ,! 
Yem torbası, keçe belleme v. •· muhbiyo malıemeai (iıp 

SAK.) No 1000 
Tibbi alet, kilvtt, emnye lavobo ve emme 

No 1001 
• Bina ankaı:ları (İst. Beled.) No 1001 

Memento des 

Mordi 21.3.939 

Conetr. digueı et rcsıulateur lac Manyuı (Mini t . Trav. pub: 
Sacı de fourrnge pour belli ux, eeitnure en feutre, ı,r 

(Curps Arm · c Konya) No 983 fi) 
Caol et plomb en plaquc (Ch. Fer Etat Haydıırpata) No 
Satin (Mio. Def. Nat.) No 9S4 
Fabricalioo icheUa de 12-16 m. sur chia.tı Ford {Dir. 0 6ll' 

No 984 
Plaquea pour abonn6ıı (Municip. Ank.) NG 985 ,J 
Coaıt:r. aux lieux d'atlente d'autobıH (Munle. Ank.) No 
Repar. an Defterdarat lat. (Defterdarat lat.) No 986 
Attacbea pour c iases et artielH de peinture (Dir. Gel'· 

No688 ~ 
Huile de lin, bla&;cı du :ıinc, minium de plonıb et oxyde ~· 

Fer litat Ank ) No 989 
• Boia melang6 (Revire Foret Etat Bela-rade) No 992 ~ t 
Conıtr. maiıoo formole et autrea repar. au laıaret de K•'' 

ianit. Littoral Port lat.) No 995 
Livrea (Vıl. Mıınisa) No 995 
Coaıtr. b6ton arm• ( ıuııicıp. İı.mir) No Wı& 
Camion m rque F ord (Vil. M oiı ) No 996 
luılrumentıı pour Hrviee dcnlalre (Vil. Manisa) No 997 
Etain, ammoniac et coton (lot, Tophane) No 998 
Soude cauıtique (Dir. Gen. Motioroloıie Ank.) No 998 
"' liidon• Yideı de benzioe (lnt. Tophane) No 9a9 
Paille ot foin (Ccmmand. lst.) No 999 gj 
Deux paires de çhcvaux. d'altelage (Commaod. lıt.) No • 
ChaudroD5 (lut. Tophane) No 999 
Macaronia (Command. lıt.) No HlOO 11 
Sacs de fourraıe, celnl•rea et din11 articlu de ıell•' 

Aeh. Mil. Isparta) No 1000 tf 
lnrıtr. mcd., cuvettes, lavoboı ~maillet et trompe u plr•0 

lıtcabul) No 1001 


