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lnşaat-Tamirat-l 'afıa iş ve Malzemesi-Harita 
~----------------------------------Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmiye konulan iş : Of Hükumet Konağı 464 l 9 lira 
88 k~ruşluk 2 inci kısım inşaatı. 

PAZARTESi 

Her gün çı 'ar · 
• A • • 

ıcarı ve zıraı 

ve 1ü a hi m 

na dair idnrelerinden 1 en ·l rı vesnika müsteniden lst n
bul Vi'ayetınaen ,..ksıltne ta ihin en sekiz gün evvel almış 
olduğu ehliyet ve 939 yıl na nid Tıcaret Odası vesikalarile ı 
hale günü Defterdaruk Milli Emlak Müdürlüğünde müteşek
kil Komisyona mür cnatleri. 

"' ..... 
Yeşilköyde t ! .. ız ıst syonu bın .. ı;ı y•pılacakhr. Bak, İst. PTT. 

Müdülüğü ilanlarına. 

lstekliler öu işe aid keşif evrak101 233 kuruş bedelle 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. Elektr" :t Havaga ı, alori er ( esisat ve 
Eksiltme 24.7 939 pazartesi günü sant 15 te Trabzon - - - -

alz.) 

Nafıa Müdürlüğü odasında yapılacakbr Şuhud Belediye Reisliğinden : 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. Kop h znrf v p zarlı • usulile evvelce münakasaya ko 
Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin J.:18 t lira 49 ku nuıup tahb zuhur etmemesı aen doleyı bu defa şartnamesin

ruş muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ve bundan de değişiklik yapılarak kapnh zarf usulile yeniden münaka· 
başka aşağıdaki vesikalarını kapah zarflarma usulü veçhile saya konulan J896J !ıra 49 k ıruş bedeli keşifli Şuhud kasa· 
koyması lizımdır. basının elektrik ve wa in tesisatı t0.7.939 gününden baş-

Trabzon vilayetinden bu iş için ohnmış ehliyet vesi lıyarak on yedi gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. 
kası İhale Şnbud Bele iyesinde toplanan Encümen tarafından 

1939 mali senesine aid Ticaret Odası Vt'sikası. 2C.7.939 gününe- musndıf perşembe günü saat 15 te yapı· 
Ehliyet veıikaları talebinde bulunnnlar 2 l. 7.939 tarihın- lac 1ktır. 

den en az: 8 gün evvel istida ile vilayete mürncaat edec.:k. 
lerdir. Bu zaman zarfında vesika talebinde bulunmıyanJar 
ekıiltnıiye gir miycceklerdir. 

• * • Ekıiltmiye konulan iş : Akçaabad 1 !r kum et konagı 
43, 169 liralık ikinci kısım ınşaatı. 

İstekliler bu işe ait keşif dosyasını 2 16 kuruş b del 
mukabilinde Trabzon Nafıa Müdürlüğünden alabilırler. 

Eksiltme 24.7 YJO pazartesi günü saat 14 te Trabzon 
Nafta Müdürlüğünde yapılncaktlr. 

~ksiltme kapalı zarf usulile yapılacc r\.ır 
Ekailtmlye girebilmek ıçin iateklilerin 3238 lira muvak-

Muv kknt teminat 422 lira 26 kuruştur. 
Bu işe aid olan proje. hulôs3i keşif, malzeme montaj 

şartnameleri, b nLa.. e u .. a şnıt aaıe.si, mukavele 
projesi bir la n mu rnbilind Şuhud Belcaiyesınden alınır. 

İstekli olanlar Nafıa Vekü.ietioden alınm1ş en talatörlük 
vesikası ve buna mum sil tesisat yaptığına dcir alınmış boo· 
servislerini ih leden bir sa t evveline kad11r Belediye En
cümc.nine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri veya posta 
ile göndermelerı ilan olunur. 

K lJ i \ C " rı ! 1 l ıL. furk Anonim Şırkctinden : 

kat teminat mektub veya makbuz ve bundan başka aşağı- ~ ı:ıltn ye l.o ul n iş : 
daki vesikalarını kapalı zarflarına usulü veçhile koyması Ka} .. rı el ktri ıııırket nın Bünyan ka abasında knin elek· 
lhımdır. lrık ~antrnlma } ııd n kurıac k llirho alteru tor grupu ''it: te-

Trabzon Vilayetinden bu iş için alınmış ehliyet vesi- ferril&.tı Lapalı zarf u::ıulıle eksiltmeye konufmuştuı. 
kaıı. 1 e::ıisatın keşif b J lı 24637 Jıradır. 

1939 mali senesine aid Ticaret Odası vesilrnsı. Muvak at ttuıuı t 18.> l lira 77 kuıui'tur. 
Ehliyet vesikaları talebinde bulunnoiar 24 7.939 tarıhin- .l!.k::ııllm~ ~5.8 ~39 taıihme rasılıyan cuw& gurıu ::: at 15 

den en az 8 gün evvel istida ile Vilayete müracaat edecek- de l\aysende Maarif hanında şırket werkezmde yapılat..uk· 
lerdir. Bu zaman zarfında vesika talebinde bulunmıyanlcr lır. 
ekıiltmiye girem~yeceklerdir. 

Kartal Beledi} e Rıy asetinden : 

Ek iltmeye konulcn 1ş : 
K rıal kasabasının 6 kıloınetre ıneosaiedt! i Yakacık kö· 

yünün l ,5 kıl o metre garbında ve köyüıı Htdır oğlu m r' ı 
denilen maha!clcn eskıdrn kı men topr. k kuuk \'e kı~mfl de· 
mir borularla isale edılmiş bulunan ıç ' suyunun mudeui ho
ru dahiline alınarak sıhhi \ c fenni şeraite göre iısnle ve bu 
işe ııit tesisat inşaatı olup uafıa vekalcLın1..e musaddak projele· 
leri mucibince bedeli keşfı 386~ hra 71 kuruştur. 

Muvakkat tominat 2898 lira 50 kuruştur. 
Münaknsa 9.7.939 dan başlayıp 24 7.939 paz,ulcsi akşn

:ıuna kadar devarn eder, 
lhale 25.7.939 sıılı güniı s::ıat 9 dan 17 ye kadar Kartul 

beledıyesi daimi ncüm nmde yapıl cnkt ı 
Eıtsı tmcye gırmek isti yenlerin bu i~e ehıl oldu ki ı ıra 

dair Taksimde İstanbul B I• dıye::ıi ~ulıır iJıHe::ıı Uaı un mu ıu
riyetindeıı ehliyet ve ikası alm ıarı. 

939 yılına nid ticaret odası vesika~ı. 
İ&tekliler §artnarue proj · ve merb.llatını Kartal 8 lediye

ıinde h..ır gün görebilirler. 
İşbu inşaatın ihale bitiminden dört ay sonra ıkn:;alı şarttır. 

İıtanbnl Defterdarhğından : 

Defterdarlık binası içinde betonarme 
döşeme vesaire tamirat işi. 

Keşıf bedeli 
Lira Kr. 
9756 0' 

Yukarıda yazılı inşaat ve tamirat hizasındaki keşif be· 
deli muhammeni üzerinden açık eksiltme ıle 27.7.939 tari 
hine musadif perşembe günü saat 14 te ihale olunacaktır. 
Talihlerin 732 liralık teminatı nakdiye veya banka mektub
larile beraber en aı be~ bin lirabk bu i'• benzer it yapbğı· 

Eksiıtmey gın bılnıek ıçın bu gıbı ı~leri yavnoıJeceğme 

daır resmi makamlard u alıııwış ehhyct ve~ıkaları ibraz etme· 
leıı laıımdır. 

liu işe aIL evnak ~ırkette ı parusız ol rak nlımr. 
TekJif nı ktup cı c ılt ıeyı a~wa ımatıııden hır t ev-

veJiııe ~uo r }UDl ıs at 14 de kadar konıi )On reı:ılığıne mak
buz nıukaLılınde Vt;rılmış oltnnhdır. 

P o t J 'a ı o " cır. l r z rı ıtil.ı:ıre • lııın :ız. 
lc::klıf mı.. lupl rı poın ı ego ıd rıı ğı ıakJmlc Kays rı 

ve Cıvnrı E e t ık f. \. Şirk tı nıudurluğiı namına gönderıl

melıdır. 
M:W 

IVlensucat i:.lbıse- undura-Çamaşır v. s. 

M. M. Vekaleti Satı ı ma Komisyonundan : 
Beşbin adet yüz havlusu &çı eksiltme suretiyle satın 

almacaktır. Muhammen bedeli 2.:::50 lira olup ilk teminat mik· 
tarı 168 hr 75 kuruştur. 

Açık eksiıtmesı 2'J.7. 3~ sa ı güau saat 11 de Ve alet 
Satınalma komisyonunda yapıle.caktır. 

Nümune ve şartnamesi her glin komisyonda görülebilir. 

• • • Hepsine tahmin edilen fiyatı 26) lir olan yüz çıft 
meşin eldiven pazarl kin satın ahnacakbr. 

Pazarlığı 1 l.7.939 çarşamba günil saat 11 dedir. 
Kati temin tı 39 lira 75 kuruş olup şartname ve nümu· 

nesi komisyonda göıülür. 

• 4000 adet ıc elbisesi kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
• • y 

muştur. Muhammen bedeli 13 00 lira olup ilk teminat ınık-
tarı 97 5 lir dır. 

Kapah zarfla eksıltmesi 27.7.939 perşembe saat 15 te 
Vekalet Satmalma komısyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve numunesi her gün komisyondan alınabilir. 
• •• 

Yun çorap ve terlik alınacaktır. Bak, ist. Sıhhi Müeaa ıelcr 
A E. K. ililnlarınıı. 

" 
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-----------------
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s e 1 rganıdır 

ftAatbaa işleri ... Kırtasiye Yazıhane Levazımı. 

Beden Terbiyesi G. Direktörlüğü Mfibayaa Komisyonundan: 

2000 cüzdan, yüz meydan defteri ve 2 bin hedef kağı· 
dı tab ettirilecektir. Talip olanlarm müracaatları. 

• * * Nilmune ine göre 2 yüz adet dosya kutusu yapı
lacaktır. Yapmağa talip olanların müracaatları. 

* •• 
Sellefon kağıdı nlınncaktır. Bek, İnhisnrlar U Müd. ilanl rına. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Çanakkale Mst. M vk. Sallnnlma Komisyonundan : 

150 ton L vamarm kömürü ııçık ek iltme u ulile satın 
alınııcaktır. Kö minin beher tonu 18 liradan 2700 lira t kdtr 
edilmı~tır. 1.,tekl11~rin 21.7.939 cuma glinü saat 11 de Çanak
kale Mm;tabkem 1evki Satınalma komisyoauua müracaatları 

l\tuvakkat teminatı 202 lira 50 kuruştur. 

Yuksek M ıhendıs 1dckt6bt S tınalcna Komisyonundan : 

lektebin 939 m..ıli enesi mahrukat ihtiyacı olan 800 ton 
kok kömürü ~artnamesi mucibince ve kapalı zarf usulilc ek
sıltmey konulmuştur. Beher ton kok kömurünün muhammen 
b <leh 17,35 ııra olup ılk teminatı lOU lıradır. 

Eksıltın ... 28.7.939 tarıhiae rasthyan cuma günü saat 11 
de mektep hına ı dahilınde toplana.o komi yonunda yapıla
caktır. 

Kapalı zaı f usulile yapılacak eksiltmelerdP. 2490 sayıh ka
mın un emrelliğt vesikalarla 939 senesine ait ticaret odaı:ıı ve
ııkası ıle bırhkte zarfların muayyen saatten bir saat evvel 
komisyona ma buz mukubılinde verilmesı lazımdır. Poıtada 
vaki g~cıkmcler kabul edılmez. 

Şartname rni görm k i teyenlerin her gün Gümü§ uyunda 
Y iık k Viüheııdıs Mektebi bimu;ındaki komıs pna müracaat· 
lan ılao olunur. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan 6 ton Kelle Kar
pit Askeri Fabrikalar Umum Miıdürlüğü Merkez Sattoalma 
komisyonunca l.8.939 salı günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Muvakkat teminat 120 liradır. 

• 

Devlet Hava Yolları Umum Mudürlüğüaden: 

idaremizin kışlık ıhtiyacı olan 100 ton k.ok kömürü çık 
ek iltmeye koeıuhnuşt r. 

Mubıımmen bedelı meydan te&lim 2475 lira olup muvak 
kat teminatı 18..> lira 63 kuru~tur. 

1' k::;iltıne 26.7 9.~9 ç rşamba giıniı saat 11 de Ank rıı'da 

DtH lct hliva yolıarı umum ıııtldürluğu hına mda yapılacaktır. 

Bu husu~ta mukavele 'e § rtuaıneler Devlet Hava Yolları 
umum miıdiırlüğtindeo parasız alınabilir. 

Müteferrik 

P T T. Levazım Müdürlüğünden: 

idare ihtiyacı için 20 ton Amolğame çınko kapalı zarfla 
ksiltmeye konmuştur. 

Muhammen bedel 10.000 lira muvakkat teminat 750 
lira olup ekı>iltme, .:H.8.9 J9 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 6 da Ankarada P. T. T. Umum Müdürlüğü bina
sındaki Satıoalma komisyonunda )Bpılncaktır. 

İstel.diler, muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubu ile kanuni vesaiki muhtevi kopalı zarflarını o gtın 
saat 15 e kadar mezkür komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler Ank rnda P. T. T. Levaıım İstanbulda Kı· 
nacıyan hanında P T. T. Ayniyat şube müdUrltıklerinden 
parasız verilecektir. 

• • • Telgraf ve Telefon hatları ihtiyacı için 150 ton 4 m/m, 
50 ton 5 m/m ki cem'an 200 ton demir tel, kapalı zarfla ek· 
siltmeye çıkarılmıstır. 

Muhammen bedel 40.000 muvakkat teminat 3.000 li
ra olup ek iltmesi 25 8.939 cuma günü saat J 6 da Ankara· 
da P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek• 
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in aat, Tamirat, afia lşlerf, alzeme Harita 

Müskirat ambara tamiri Paz. 1535 45 
Akcanb d hükumet konağı inş. (2 ci kısım) Kapalı z. 43169 

(şart 216 krş.) 
Of hükumet konağı inş. (2 ci kısım) (şart. 

233 krş.) 
Ok l binası inş. 

Defterdar:ık binı sı lamin 
içme ııuyu tesısatı 
Mektep binası inş 
Havagau deposunun yeniden temizletip 

boyanması 

,, 
Aç. eks. 
Kapalı z. 
Kapalı z. 

46419 l'.'8 

17J74 96 
9706 02 

38646 71 
17229 24 

Kaldırım inş. 4WO m. Aç. eks. 1767 -
iz.mirde hangar ve cephanelik inş. (şart. Kopalı z. 169754 88 

850 krş.) 

Hela inş:ı ı 

Depo tamiri 
Memur ve işçi evleri inş. (şart. 3'.l L.) 
Müdüriyet, kantin, laboratuvar, r,ııraj, ka· 

pıcı binaları ioş. (şnt. 15 L.) 

Aç. eks. 
Pnz. 
Kapalı z. 

,, 

608 32 
270 -

906948 83 
270993 53 

116 -
3238 -

3481 49 

1318 12 

2898 50 
IL92 20 

132 53 
9738 -

20 25 
40000 
14600 -

Edirne İnhisarlar Başmüd. 
Trabzon Nafıa .Müd. 

" " 

Kırşehir Vilı\yeti 

İst. Defterdarlığı 
Kartal Belediyesi 
Tunceli Nafıa Müd. 
Ank. Havagazı T. A. Ş 

Tarsus Belediyesi 
M. M. V. S '\K. 

Bursa Defterdarlığı 
Ank. ,, 
Tfirkiye Demir ve Çelik Fabr. Mftd. 

,, . " ,, 

20.7.39 15 -
24-7-39 14 -

24-i-39 lf -

20·7-39 15 -
'l:l-1- 9 14 -
24-7-39 9 -
20-7-3') 15 -
15 7-39 

. 
20-7-39 11 -
25-7-39 15 -

19-7-39 10 -
24-7-39 15 -
2.ı.7.;9 14 -
24-i-39 15 -

Eleidri .t;avagazı-Kalorifer te lsatve malzemesi) 

Çift nakilti kurşı.nlu kablo: 5000i.J ın. 
Elektrik s~ntralına konac .. k türbo allerna· 

tör grupu ve teferruatı 
Şuhud kasabasımn elektrik ve makine te· 

sisatı (şart. 1 L.) (temd.) 

Kapalı z 
,, 

,, 

6000 -
24637 -

Mensucat, Elbis1:1, undura, Çamaşır v.s. 
------------------------------... -Yüz havlusu: 5000 ad. 
Meşin eldiven: IOO çift 
İş elbisesi: 4000 ad. 
Elbise maa ~apkz: 7 tak - fotin: 1 çift 
Arka çırntalık bez: ) 280 m. (teınd. 

Aç. eks. 2250 
Paz. 265 -
Kapalı T.. 1300) -
Aç. eks. b. 24 ve 5 
Pu. m. l 90 

Matbaa işlerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
•W& ~----- ~--_..... 

Cüzdan: 2000 ad.-meydan defteri: 100 ad. 
hedef kağıdı: 2000 ad. tnbehirilmesi 

Dosya kutusu yap.: 200 ad. 

'akliyat Boşaltma - Yükletme ___...__ -- ... -
Tuz ihracı: 7000 t. 
Tuz nakli : 600 t. 

Aç eks. 

Mahrukat, Senzin, Makine yağları v.s. 

3500 -

Kok kömürü: 800 t. 
Maden kömürü: dtl t.-mCŞ! odunu: 10 t. 
Çell~k maden kömürü: 85 t. 

Kapalı z. t. 17 35 
Aç. cks. 

Odun; 3t t 
Gaz ve mad •ıı kömürü 
Ereğli ve Zoııguldak ruaden kömürü, lave 

ve kriple: 50 t.-benzin: 200 teneke
ma2ot: 3~0 tcceke-gaz: 75 teııeke
• 11kuw 1agı. 30 tcndsc zrca yoğu 

20 k 
Kok kömürü 100 t. 
Kok kömürü : 93 t. 
Zoııguldak kömOrü . 205 t. 
Kriple köwürÜ: 45 t. 
Mnz.ut : 50 t. • makine yatı : 5 t. 

Müteferrik 

Demir tel 4 m m: 150 t.-5 mm: 50 t. 
(şart. 2 L.) 

Spor tüfeği: 50 ad. 
Matra kılıfı : 2000 ad. 
Amolğame çinko : 20 t. 
Balast: 14500 m3 
Bakır kapların kolaylanması 

Bala t: 10000 m ~ 
Balast : 7000 m3 
Balast : 4500 m2 
Balast: IOJ O m3 

Erzak, Zahir Et, ve Sebze· 

K. ot: 1a100 k.-yulaf: 11 t. 
Ekme , et, süt,makama, sabun ve ıebze 
Arpo: 30 t. 
Erzak: 12 kalem 
Koyun eti: 4,5 t.-sığır eti: 25 t. (tcmd.) 

,, 
,, 

Paz.. 
Aç. eks. 

" 
" 

Kapalı z. 

" Aç. elu. 

Kapalı z. 

Paz• 
Kapalı z. 

,, 
Aç. ekı. 
Kapalı z. 

" 
" 
n 

Aç. ekı. 

,, 
n 

Paz. 
,, 

Eltmelt: 35 t.-koyuo e'ı.i: 7 t.-sadeya~: 3,5 t. Aç 
Maraş pirinci: 4 t. İst. makarnası: 500 k. 

zeytin: 1 t.-luı: 80() k.-k. fasulya: " 

eks. 

2 t. nohut: 800 k.-zeyt:nyağı: 850 k. 
lst. şehriyesi: 250 k.-toz şeker: 3 t.
beyo:ı beynir: 500 k.-kuru soğan: 4 t. 
patates: 4 t.-un: 2 t.-beyaz sabun: 1,5 
t.-soda: 1 t.-çay: 25 k.-mercimek: 
500 k. 

Ekmek: 6,5 t.-koyun eti: 4 t. ltemd.) 
İyi ıu: 360 damacan 
Yulaf: 181 t. 

• 317 t. 
K. ot: SIO t. 
Saman: 480 t. 
Sadeyağ: 14400 k. 
Yul:ıf: 460 t. 
Bulgur : 30 t. 
Domates : 35 t. 
Vişne reçeli : 9,5 t. 
Kayıri reçeli 9,5 t. 
Ayva reçeli 6 t. 
Kuru fasulye : 30 t. 
Patlıcan : 65 t. 
S.deyaaı : 4 t. (temd.) 

• 

Paz. 
,, 

Kapah .z. 

" ,, 
,, 
" 
" Aç. eks. 

" 
" 
" 
" ,, 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

2475 -
k o 03 20 
k o 02 90 
k o 02 80 

40000 -

700 -
10000 -
2392> -
3960 bO 

m3 1 40 
m3 1 20 

k o o.ı 

k. O 42 ve 
o 30 

7240 -
12680 -
25200-
5570 -

14400 -
18400 -
3000 -
2450 -
3800 -
4ı75 -
2100 -
4500 -
5200 -

450 -
1851 77 

P. T. T. Lvz. Müd. Auk. ~e İst. 
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. 

29.S-39 16 -
25·8-39 15 -

1422 26 Şuhud Belediyesi 20-7-39 15 -

168 75 M. M. V. SAK. 25.7.39 11 -
12-7-39 il -
27-7-39 15 -
13-i-39 14 -
19-7 39 14 30 

39 75 
975 -

182 40 

262 50 
337 50 

1041 -
3; -

275 82 

185 63 
312-
543 -
ı .. 6 -
4~0 -

3000 -

52 ... o 
750 

1794 38 
297 15 

1031 45 
585 -
472 50 
90ı.l -

704 25 

721 87 

543 -
951 -

1890 21 
419 -

1080 -
1380 -
225 -
183 75 
285-
320 63 
147 50 
337 50 
390 -

" " 
,. " 

Kfitahya Belediyesi 
Tophnne L'\'z. SAK. 

Beden Terbiye Gen. Direk. Aok. 

• ,, ,, 

Konya İnhisarlar Başmüd. 

" n ,, 

Yüksek Muhendis Mektebi SAK. 
Çorum Orta Okul Direk. 
Çorum Vilayeti 

,, n 
Edirne 

" 
Adana Ziraat Mektebı Müd. 

Devlet H va Yolları U. Müd. Ank. 
Edirne Maarif Müd. 

" " " 
" " n 

Çorlu Beled. 

P. T. T. Lvz. Müd. Ank. ve İıt. 

Beden Terbiyesi Gen. Direk. Ank. 
1\1. M. V. SAK. 
P. T. T. Lvz. Müd. Ank. ve İst. 
D. D. Y. 9 cu İşletme Sirkeci 
Ank. Lvz. SAK. 
D. D. Y. 2 inci İşlelme Ank. 

" " 
,, ,, 

,, ,, ,, ,, 

" n ,, 
" 

Çorum Vilayeti 

20-i-39 15 -
18-7-99 15 -

28-7-39 11 -
20-7-'19 14 -
16-7-39 15 -
16-7-39 15 -
17-7-39 15 -
22-7-39 10 -

26-7-39 11 -
24-7-39 14 -
24-7-39 14 -
24-7-39 14 -
25-7-39 15 -

25-8-39 16 -

20-7-3H a kadtr 
12-7-39 l 1 -
31-8-39 16 -
26-7-39 11 -
24-i-39 16 -
26-7-39 15 30 
27-7-3Q 15 30 
2S-7-39 15 30 
29-7-39 l ı -

24-7-39 15 -
,, Sakımevi 

Edirne Beledıycsi 
,, Vilayeti 

Tophane Lvz. SAK. 

26-6-39 itib. 20 gün 
25-7-~9 10 -
17-7-39 15 -
18-7·39 11 -

Adana Ziraat Mektebi .Müd. 

" n 

Tekirdat Vilayeti 

" n 
TekirdaA Tümen SAK. 

n " ,, ,, 
,. n 

Mersin Ask. SAK. 
,, ,, 

Ank. Lvı. SAK. 

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

Kütahya Aık. SAK. 

20-7-::\9 iti -
21-7-39 10 -

22-7-39 10 -
24 7-39 15 -
26-7-39 •O -
26-7-39 10 -
21-7-39 10 -
21-7-39 10 --
28-7-39 15 -
28-7-39 16 -
24-7-39 10 -
24· 7-39 ıo 30 
24-7-39 11 -
24-7-39 11 -
24-7-39 il -
24-7-39 14 -
:l4-7-39 15 -
18-7-39 10 -

tubile k nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfların1 o gün 
1 15 e kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

ŞarlnP-neler, Ankarada P. T. T. Levazım, fstaobf 
K ac1~ 'l Hanında P. T. T. Ayn"yat Şubesi Müdürlük! 

n i i yüz kuruş mukabilinde verilecektir. 

·ap 

katt 

Erzak, Zahire, et ve ~ ebze: leri 
--- mü~ 

Darüşşafoka Direlı:törliiğünden : te 

Şartnam sinde müfredatı görüleceği üzere Darüşşafl ~~ 
yn bir scnt.. zarfmda lüzumu olan yaş sebze 13.7.939 r~~ 
hinde pazarlık sur tile mubayaa esasları lrnrnrlaştır eks 

ğmdan o gün sant 10 da taliplerin Nuruosm:miycde tic 

Okutma Kurumunu ve şartm~meyi görmek için her gOJJ mi 

nı yere mürncantlcri ilAn oiunur. ie 

• • * 
Sııdeyag ve tereyağ alınacaktır : Bak İst. Sıhhi 1' 

seseler SAK ilıinln•ına. 

Müte ıhhitlerin Takviıni 
~,._-.....,··----~o.-m;m:..·.-CE:..ow'=-= ... =--_.., . .,,..__.,..._'"--'___ ad 

Salı 11.7.939 me . 
Havf'g zı fabrikesı ayar istıısyoou alat ve malzemesi (İzmir B tlu 

No 1077 Ko 
Knrnbı;ş köyünde göçmem evleri inş. (Diyarbakır İıkin 

No 1093 
Gııloo, şarap ve likör mnot rı (İnhi11arlar U. Müd.) No 1094 
Koyun ve sığır eti (Lt. Komut.) No 1 97 
Telefon mRlıemeııi (M. M. V.) No 1097 
Ç maşır ,, ,, ,, No 1097 
Veziıköprü h rılz.sı taDzi:ni (Vezırkö ıü Beled) No 1097 

' Kabı:ık, fuııul) e vs. sebze (Çatalca M t. Mvk. SAK) 1098 
Yulaf (Çı;rlu Kor) No H 98 
K zan IJandnrm. Geı el Komut. Ank.) No 1098 
Yol ioş. (M. M. V.) No l hJO 
Kaldırım ioı,ı. (İst. Beled.) No 1100 
Çop kovası tTophane Lvz.) No 1100 
• Havakompreııörü,, ,, No 1108 
Güvercin gübresı ,, ,. No 1 IOS 
• Eski kundı ra ,, ,, No l W9 
Sığır v«-yn keçi li (lzrnir Lvz) No 10 9 
Kuru ot (Ç rlu Kor) No 111 2 

(D v~mı 4 üncii sayf11rla) 

do 

le 

nu 
ve 
de 

bi 
u 

İstanbul Sıhhi .Müesseseler Artbrma 11e id 

Eksiltme Komisyonundan: 
iş" 

Haydarpaşa Numune hastahanesine lazım olan 8 k.lerJJ - m 
ken fılim ve malzemesi açık eksıltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17.7.939 pazartesi günü saat 15 de Cağa.I ın 
da Sıhhat v~ İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu t' 
yonda yapıl c htır. 

2 - Mubrımmen fiat 4651 liradır. 

3 - Muvakkat garanti : 349 liradır. 
4 - ~steldiler şartnameyi hergfin Komiayondan alabllirler~ 
5 - lsteklıltr c ri seneye ait Ticaret Odaaı vesikasile 241" 

yılı kanunda yauh vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti. 
buz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte KorJJI 
gelmeleri. (47~ 
•• ·•n r;r;ns: r:-w ,...1 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Kuduz Tedavi Miiessesesı Muhammen Viuvakkat Eksiltmeoi' 
Fiatı Teminat iÜnÜ 
--- ----- ----~/ 

Sade yağı Atı 300 çoğu 400 98 29 40 21.7.939 Cd-
saat ı5r 

Ter yağı Azı 4000 çoğu 5700 115 491 63 21.7.939 Gd-
saat 15 

Kapa ı zarlla yapılan eksiltmede Kuduz Tedavi Müe55esiııl' 
deyağınıı ve Akliye hastanesi, Sanatoryom ve Tıp Talebe 
tereyuğlarıoa istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksil 
konulmuştur. . 

t - Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet 
dürlügü bınasıoda kurulu Komisyonda yukarda yaı.ılı gün t;e 
lerde yapılacaktır. J 

2 - Mikdar, muhammen fiyat, muvakkkat teminat 1 
yazılıdır. . I 

· 3 - l&tel lilcr şartı ameyi h r gıin Koınisyouda görebiJirl 
4 - istekliler 1939 yılı Ticaret Odası vuikasile 2490 s~ 

ounda yaz lı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti İ 
veya banka mektubu ile birlıkte teklifi havi znrflarmı ihale 

den bir saat evvel makb: = m~~~-K==~eımele:,) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma~ 
Eksiltme Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Talebe Yurdu talebeleri için ,1 
nacak olan ;-:JUOO çıft çorap açık eksiltmeye konulmuıtur. " 

ı _Eksiltme 21.7.l39 cuma günü saat 15 de Cağalİ 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet MüdürlüA"ü bina11ndıs kurulu Ko 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat : Bir çift çorap 40 kuruştur. 
3 • Muvakkat garanti 91) lıradır. j 
4 - isteklıler şartnameyi her gün Fuat pata Türbesi 1' 

dıı Leyli Tıp al be Yurdu Merkezinden alabilirler. 
5 - isteklıler cari seneye aid Ticaret Odaıı vesikasile 

yılı kauunda yazılı vesikalar ve b':I i"e yeter muvakkat gar-.1. 
buz veya banka mektubu ile birlikte belli srün ve ıaatta Ko14 
ıclmtleri. t 

D 

d 



3 Münakasa Gazetesi 10 Temmuz 1939 
·--'=""------,----------------~---~---------

İstanbul P. T. . l\\üdürlüğii den : 

Y eşıl öyde y n d n bi ı ı Şw ı 

stanbul S hhi Müe~seseler Arttır a ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

·apalı zarf u u•ile t' ıi t y k ulrnu~t r. 
Eknılt 26-7- 39 ç rşa b 

atta müfettişlik odasında toplnoncak müdür ük lım Satım 
yo unda yapılacaktır. Keş f bed li 6 94 lir 93 ru", rnuvn' kat 
eminat 4548 lirad r. İsteH terin, mukavele, eksiltme, b yıı ı lı ış
eri g nel husu.ııi ve fenni şartnameler, proje keş"f hula asil· bum. 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulan sıhhi mü sseselerin umum 
wk ve kriple kouıurü meyanında Heybeliada sanatoryo tu kok ve 

kriple komurüne t klif edileu fiyat fazla görüldüğünden yeniden 
ı pa ı zarfla eksiltmeye kon lınuştur 

1 Eksil me 17. 7.93J pazarte i günü saat 15 de Csğ lo ılun-

üteferri diğer evrakı 33 kuruş muk bilind al:no.lt ve uvnkkat 
emiontmı ynhrroak uzcre çalışına günlui de we;ıkur mudü hi t ıda
i kalem levazım kısmına eksiltme gün ve sa tinden bir saat evve
ine kadar en u uO.UiJO liralık, bu işe benzer ış yaptıgma dai idn
elerinden almış 0 1 luğu vesikalara ıstioaden lst ıı ul vilii etı den 
ksiltme tarihinden t> gün c\'Vel alınmış ehlıyet ve 9 3 .. ene ine ait 

da Sıhh t ve içtimaı Mu ve ıet :'r1üdurlügü b,ııasında kurulu Konıia
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat : kok kömürü için 1850 kriple kömürü 
1550 kuruş.u . 

3 1uv kkat garaım . 1436 lira 25 kuruştur. 

"caret odası vesikası ve muvakknt teminıi makbuz vey bant10a te
minatlarını havi kanunun tarifıne göre hıı.zırlanmış mektuplar nı sozu 
eçen Komi,.yo başkaıılığıııa ı olu mo. buz mukqoıliod te'I dı eyle-

4 - 1 te • ler r na eyi b r gün 523 kuruş mu rnui inde her 
gım komisyo.ıd ı al bılırler. 

5 Ltekl.iler c ri seneye id Ticaret Odası vesıkasile 2490 

meleri. l.:ttı9 ) 1-4 

s yılı anunda yazılı vesik 1 r ve bu işe } eter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte tcklıfı havi zarflarını iha-
le saatinden bır s~at evvel Komisyona vermeleri. (4791) 

stanbul Sıhhi Müeşseseler Arttır na ve 
tksdtme Komisyonundan : 

=s·--v,,_.·-·~-~··-...~,_._.,.._.._....:==---- ----·-·-----="-*""-

Leyli Tıp talebe Yurdu tnlehelcri için llOiJ adet yün ve 3000 
adet Fildekos Fanila ile 3lı00 adet Fildekos don kapnlı znrfla eksilt• 
meye konulmuştur. 

Cmsi Mikdnrı Muh. be. ~o 7 ,5 te. Eksiltme 
Iıra krş. lira krş. şeklı saatı 

l - Eksıltme . l ı. i .~39 pazartesi g unü sant 15,Jtl d Çağalo- ----------------- ----
ğlunda Sıhhat .,.,e çlimai Muavenet Mudurliığü binasınd kurulu 
Komisyonda yapılacaktır. 

90Xlu I:>' dmd rel· 10.000 4 9 50 32 21 nç. eks. 14 
lefon uigıa tnbaka 2 - Muhammen fiat Yün fanila 17:>, fildekos fanila 6 fıldekos 

don :ı<> kuruştur. Cib .. ıi fab memur "e 
3 - Muvakkat garanti 40J li.a 12 kuruştur. 
4 - İsleklıler şnrlnaweyi beıgün Fuat p öta türbesi karşı ında 

leyli Tıp t lebe yurdu we.kez.inaen alaL lirl 

amele lokanta ı ah- 15 
Çl 1 ı işi. 

l - · III.9.> t ihın e ihnıe olunama Cıbalı f brı· 
5 - İsteklıler 19.l~ yılı 1 icar t Od sı vesı asile 24:.10 sayılı ku

nunda yazı.ı vcsıkalar v bu işe yeter muvakk t garaııli m kbuz 
veya ban a mektubu ile bırlikte teklıfi havi zarfl"'nnı ihale saatin
den bir sa t evvel makbuz mukabili ı: omi,.) on 'ermeLeri. (479J) 

ka ı .. çıl g işı ıle a tname ve nümunesi mucibmce 10 Olı 

Birinci ve Do uzuncu j.,ıetme ruemuriıı ve müs 
bir ne zaıfında 25w .. akım eltıi.e \c 52 adet it-> 
~sulile bilmilna aaa ynplırıl cnktır. Eıbi&e ve Paltonu uma,ları 
idarece verilecek, harç ve imalı; esi müteahhıde nid olncııklır. Bu 
işin muhammen bedeli 2JJ,}6 ve muv .. kk t temiı.ntı l7li5 ~O lıradır. 

Münakasa 24 7.9.->9 Pazartesi günu saat 16 d11 Sır1'ecide 9 işlet

me banasında A.E. Komisyonu tarafından )Bpılacuklır. 
lste lilerin teminat ve kaouui vesik lannı ılıti ·a edecek olllD 

kapalı :ı.arflanuı ayııı giıu aaat lJ e adar Komisyon vermeleri la
:ıumdır. 

Şartnameler parn11r. olarak Komisyondan v~rilmekto ve h rç 
numuneleri de aynı y rde gösterilmektedir. (487~) 2 4 

• • • 
Muhammen bedeli 14400 lira ol,.n aşağıda isım ve miktarı yn

zılı 5 kulem malzeme 24 7.9.19 Pazartesi gunu saat l:> de taabhudu
oü ifa edemeyen muteahhidi namına açık eksiltme u ulile Ankarada 
idare binasında satın alınnca tır. 

liu işe aırınek ısteyenlerın (lO~U) liralık muvakkat temıoat ile 
kunuııuu tayııı dtıği vesıkulau hamıltm ekıultme sautına kad r Ko-
miıiyonda isbrı.lı vucut etmekrı lazımdır. • 

Şartnnmoler parasıı. ol rn~ Amı. radu tı; alzcme D ıı esinde , Hny
darpaşadıı ·.ı: sehum ve 1tevk şefligınden degıtı acaktır. l4!13 l) 2-4 

1 ilttarı 

ismi Kg. 

1 unrya • rısı Toz Boya 
lugıliz kırmızısı Aşı toz. boya 

n eşıli ., n n 

Verminyum toz ooy 
Oksit dö fer 

• • * 

10UO 
IOuO 
J(J o 
~ouo 

~uoo 

uhawmcn hedeh 2,J~ lıra olan id r mı .. matbaasının bır se· 
nelik ibti) a"ı ulan 9 hıler. mubtelıf cıu.. klışc 18. ı .\j.19 s lı gliııu 
9üttl IO,.ıO on uuçukta H ydarpaşada Gar bın 51 d bılindehi kowı yon 
uu~fıııcıan çık eksiltme usuhle sa ın aıınacaktır. 

Bu ışc gırwek ısle} enlenu ;&.(,,o lira (>3 kuru'iluk mu\i ukatııt k
mınat ve - uunun ayın eltıgı ve aıkle bırlı le eksıllwe gunu saat -
ne kadar omısyona muraca lları lJzıı:ndı • 

du işe aıt şartnameler Komisyond .. u pruasız olarak dağıtıl• 
maktadır. l4SU:l) .;-4 

stanbu ~ıhhi üesseseler Ar tırma ve 
~kşıl me homisyonundan : 

Leylı 1 ıp Tele be Yurdu lnıebeleri içıo 1 uw olan ıOOv çift ök
çelı ter ık açık eksıltmeye konulruutur. 

1 - Ekıııltmo :ll.7.ilJ9 tarihinde Cuwa günü a t 5,30 dıı Ca
(ıaloğlunda Sıhhat ve lçlimaı 1" uavenet Müduıluğil bın sında kurulu 
Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat : bir çift terlik 120 kuruştur. 
3 - .uvakkat cmıo t : ~U liradır. 
4 - İstekliler ş.ırtnameyi her gün Fu t Puş lüroe i kar ısında 

leylı Tıp Talebe Yurdu Merkezinae alubilirier ve uumı..ne} ı gorebılirler. 
5 - lsteklıler cari seoeye id ııcaret odalliı ve ı ıı.ı e .. 490 s -

}ılı kaııuııda yazılı veai alar ve bu ıt;ıe eter muva ne g ranti mak
buz veya banka mektubu iıe birlikle belli gün ve s atte Kowisyoııa 
achııeleri. (4881) 

t~' a a sellr>fo ağıdı ek"iltmeye konmuştur. 
lI - Muham nen bedeli, muvdkkat teminatı eksiltme 

şe di ve s atlcrı hızalarımla yazılıdır. 
HI - E!·sııtmc 26 VII.939 çarşamba giinü Kabataşda 

L(•v ... zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
p lac kt r. 

!V - Şo l a v nu mm ler ve :y ın k f nt lı.. .erı 
p,'iıa sözu g~ç~ Şube pard.eJ.z; alınabilir. 
V - 1 ıiı rı e :) • ı\:ın t yı en gun ° o 

7, 'J ÜVt' nm ve ahçı 'i{ ı iı • i~tıra c edecek r de J O lira-
lık d pozıtola ile bırlikte yukardn adı geçen Komısyona 
~e'meleri. (491.i) 1-4 

• • • 
I - 50 ., ntim eninde, nümunesi mucibince 800 ml'"tre 

ş· li ') zi ı:ıçıl el siltme usu i}•le "atın alınacaktır. 
II - Muhan men bed li 41 O lira muvakkat teminatı 30 

li ~ 1 

111 - E s1J me 14.VH 9 9 cuma günü saat 16 dn Kaba
t şda Levazım V- M .bayaat Şul-esındeki Alım Komisyonunda 
yapılıı ca tıı. 

iV - Niımune her gün sözü geçen Şubeden alınabi~ir. 
V - İstel .. liJerin % 7 5 güvenme paralariyle eksiltme 

için tayin olunan gün ve saatte mezkur Komisyona gelme-
leri. (5011) 2-4 

• • • 

Cinsi Mıkd rı Muh. be. % 7,S te. Eksiltme 
lira lira şekli saatı 

---- ------·-----·~----

Süpiırge büyiık boy 3000 ad. 6UO 4.'.i aç. eks. : 15,30 

" küçük " 40) " 28 paz. 
Kalın çivili kayış 20 > m.: 
Eksclsiyor 
ince çi. ka. Rapit 600 " : paz. 16 

Kahı " 00 " : 
1 - Şarta me ve nümuneıeri mucibince yukarda müf 

redntı yazılı malzeme &atın alınacalctır. 
il - E siıtme ve pazarlık 21 Vll 939 cuma gümi Kab. -

tr.ş~a Lt:vazı v Mub y .. at Şubesindeki Ahm Komisyo· 
nunda yap•lacaktır 

II - Ş rtn me ve nüınuneler her gün sözü geçen 
Şubed n p sız n mnbilir. 

IV - Is ckLI er % 7,5 gı.iven.ne p ralarıyle bırlikte ek· 
siltme ıçin tuyin oıı nan günde mezkur Komisyona gelmc-
lui. (49ı7) 2-4 

••• 
19.VI.939 tarıbinde k pah zarfla ıhale olunacnğı iliin 

edı miş olan 7. J O adet yüz kiloluk üzüm çuvalına tnlip 
zuhur etmediginden yeniden degi~tirilen muhammen bedeli 
mucibince pazarl kla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen b deli 345( O) lira muvakkat temi
atı (2 87.5(~ lira ır. 

111 - Ptız<l ·Jık 4.VU 939 cur a gll ü sc t 14 e Kn
betaşda Levazım ve Mubayant Şubesindeki Alım Koni }O· 

nuı da yapılacaktır. 
IV - Ş rtnnm i ( 172) kuruş mukabilinde levazım şu

be ı zn smd n v lzmir Ankara Baş Müdürlük .. rind n 
alınnbiiir Ve nümune de görlilebi ır. 

V - İs ekli r ~o 7,5 güvenme p rn ıle birlil te pa
zarlık için tayıı olun n gün ve saatte mezkur Komisyona 
gelmeleri. (4957) 3-4 

İşin nevi K. bedeli % 7,5 te. Eksiltme 
lira krş. lira krş. ş idi sııatı 

-------
Gerz" bakım evi inşaatı 
Gü üşhacıl·öy 'lnkım evi 

in atı 

78.815 49 5190 77 paz. 
81. 157 83 5307 89 

" 

15 
16 

1- 27.VI 939 aribinde t klif olunan b d ller lA ık 
ha .de görülmedıği >ıden yukarda yazılı her iki inş., at ) en· -
len şartname ve k ifnnmel ri mucibince pnz rhk usullle 

eks itmeye konmu tuı. 
11 - Keşif bedelleri rnuva\tk<ıt teminatları paıarl k 

snatleri hiz 1n ınd öst ilmiştir. 

111 - Pa:ı:ar ıK. 27.VII.939 perşembe günü Kabataş' 
Le rnzım ve Muba) aat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
ynpıl cnktır. 

IV - K ıf v tnnmc ve p1anlar her gün l vazım 
~ubesi v~znesi ıuen ve İzmir, Ankara, S msun bacmuaiır
lüklerinden 394 ve 405 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin yü ·sek mühendis veya mimar ol a 
Jarı o madlkları tal dirde aynı evsafı haiz bir müteh s;ısı 
ioşaatm sonuna kadaı daimi olarak iş başında bulundur • 
caklarmı noterlikten musaddak bir teahhüd kağıdı i e tevsik 
etmeleri ve (70.000) liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyet'e 
yapmış olduklarımı air vesika vermeleri lazımdır. 

Pazarlığa gireceklerin, yukarda. vazıh ve.saiki İstanbul
da İnhisarlar Umum MüdürlUğü inşa~t şubesine ve diğer 
vilayet merl ederinde mahalli nafıa müdürlüklerine ibr z 
etmeleri ve ayrıca pnzarhğa iştirak vesikası almaları la• 
zımdır. 

VI - T:ıliplerin kendilerinden aranılan vesaik ve % 
1,5 güvenme par2 rile birlikte pazarlı { için tayin olunan 
gün ve saatlerde mezkur Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(4782) 'l-4 
••• 

Cinsi Mikdarı Mu. be. % 7,3 te. Eksiltme 
kalem lira krş. lira krş. şekli snatı 

----- ---· - --· ------------
Ecz yı tıbbi) e 1 ~g 428 70 32 15 kap. z. 14 
Cam alet 284 1605 87 1 ıo 44 nç ek . 16 
Laboratuvar mulzemesi 102 49 l 60 36 77 ,, 1') 15,30 
Fı itre t·agıdı 256 2.251 78 168 88 ,, ,, 16 

l - L1.;tel rı mucibince yuk rda cins ve mikdarı yıızılı 
( 4) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle setın a• 

lınacakt r. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek· 

siltnıe şekil ve saatleri lıizalarında yazılıdır. 
ili - E ·siltme 19.Vll.939 çarşamba günü Kabataşda 

Levazım ve Muhn} ant Şubesindeki Alım Komisyonunda 
y pılaca hr. 

iV - Listeler he gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - İstekliler % 7,5 güvenme paralariyle birlikte 

eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde mezkur Komi& 
yona gelmeleri ilan olunur (4883) 3-4 

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

adet li. krş. li. krş şekli saatı 

---------------------
Melanjör 1 3420.66 

730.-
2j6 54 
54 75 

aç. eks. 14 
Pifıtform 12 ,, " 15 
Althm sürme araba 3 

1 - Şartname, plan ve resimleri mucibince yukarda 
cıns ve miktarı yazılı ili kalem malzeme ayrı ayrı eksilt
meye konmuştur. 

il -Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ek
siltme şekli ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

lll - Eksiltme 18 Vll.939 salı günü Kabntaşda 
zım \ I! MJba~a t Şubesindeki Alım Komisyonunda 
lacaktır. 

Leva• 
yapı .. 

iV - Ş ıtnameler parasız alınabileceği gibi melavjör 
plan ve re imler her gün sözü geçen Şubeden görülebilir. 

V - Melanjör için münakasadan evvel taliplerin müs .. 
kirat fabril.nlar Şubesine müracaatla bu gibi işleri yapa· 
bilecek atö'yeleri bu unduğunu tesbit ederek vesika alma
ları diğer el~sıltmeye gırecekler de fiatsız tekliflerini tet
kik edılmek üzere bır hafta evve in ... kadar mezkur Şuheye 
vermeleri lazımdır. 

İsteklıl r % 7,5 güvenme parasıyle birlikte yukard 
adı geçen Komisyond gelmeleri. (4781) 3-4 

• • 
l - Numunesi mucibince 3783 l adette tahminen 45 

bin kilo burdn çuval kilo esası üzerinden açık nrttırmıı u
sulile sut lncalı.tır. 

lI - Muha.mmen bede i kilosu 7 kuru hesabile 3150 
lira % 15 muvak •at teminatı 472. O liradır. 

ili - Arttırma 14.VIl.939 cumn günü sant 15 de Kaba· 
taşda Lev. zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komis· 
yonundn } cıpıl caktır. 

IV - M ll r her gün idaremizin Paşabahçe ispirto 
f brıkasında görülebilir. 

V - İstekhler % ıs miktarındaki güvenme par lnrile 
arttırma için tıı~in olunan günve saatte mezkur Komisyona 
gelmeleri (4637) 4--4 



QUA TRIE~.1E ANNEE No. 1 1 14 LUNDI 10 UILLET 1 

Quotidien des Adjudications 
AD 1INI .. TRATJON 

• 
ABONNE.MENTS 
\ ıl f' f'l Pro ince 
3 " ()f~ Ptrs 450 
ö 850 ,, 

ı 2 ,, l 00 
Etrangcr : 12 mois Ptrs 2700 AZETESI 

Yoglıou rtchou Han 

1 n J~tnr.f', N. 3-4 

r;a ' ~ t· , P · cfı ernbf. B zRr 

L ffo. Pars 5 
- ------------ --- - - - .. 
Pvur l Publıcıte s' adresser 

a ı· AdJJ.ııı tra t ıou Journal Professionnel des Fournisseurs "et des Entrepreneurs de l'Etat 

l:ioite Postale N. 1261 

1 elephorıe : 49442 

J#E !d * - ~f- !! 5 1 = 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouverte~_A_ı ... ıJ;.. o __ u_r_d_'h_u_i _____ _ 

Oojet d,_ l'adjudicatioı1 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proviaoire 

Lieu d'adjudicatioıı et du 

Cahier des Cbargc:1 
Jours Heures 

~ons!ructl!!_nB .=_ R6pi3ratttu~s - Trav. PubUcs-Ylat6rlet dıa Conatructlon-Cartographle 

Conıt. konak gouvernemental Akçaabat 
(2eme partic) (cab eh P. 216) 

Const. konak gouvernemenla\ a Of (2~me 
partic) (cah eh P 233) 

Conıt. bit. ecole primaire 
Rep. bat. defterdarat 
Trav. pr. ııdduction eau potoble a Kartal 
R~par depôt bois .!10• s 
Cooıt. W. C. 
Repar. depôt 
Conlt. maisonı pr. employea et ouvriers 

(cllh eh 30 L) 
Cooat. bitiul's Dir., caotine, loboratoire, 

garage et guerite (cah eh 15 L.) 
Const. batisse ccole 
Nettoyage et peiuture du depôt de g:ız iı .:ıir 

Pli caeh 43169 -

" 
46H9 8~ 

,, 17574 96 
Publique 9756 02 
Pli cach 38646 71 
Gre iı. gre 15 ~5 45 
Pub!ique 608 32 
Grc a gre 2i0 -
Pli cach 906948 83 

,, 270993 53 

,, 17229 24 

Const pave: 42CO nı. Publique 1767 -
169754 88 " hangars et depôts munitiomı a lzmir Pli cach 

(cab eh 850 P) 

3238 

3481 49 

1318 12 

2898 50 
ı 16 -

20 25 
40000 -

14600 -

1292 20 

132 53 
9738 -

Electrlclt6-Gaz-Chauffage Centrai ( ' nstallatlon et M•t rleQ 

Cible iı donble reph ores: 50000 m. 
lostall. groupe turbo·nlteı nateur iı la cenl· 

rale electr. et accce11. 
loıtall. machine et electr. b? urg Şuhut (cah 

eh 1 L) (aj) 

Pli cach 

" 

" 

6000 -
24637 -

Hablllement - Ch"uaaur s - Tla•ue - Culr• 

Essui·maina: 5000 p. Publique 2250 -
Gıı.nta e11 peau: 00 pairu Gre a sıre 265 -
Habib de travail: 4000 complet• Pli cach 13000 -
H.ıbih av c clıapcaux: 7 coınp.-bottioes : 7 p. Pubr que la p. 24-5 
Toile pr. havreıac: 1280 m. aj) Gre a gre lem 1 9J 

Travaux d'lmprhnerle - P•P•..!!!.!! 

lmprcuioo caroet: 2000 p.·registres: 100 p. 
papier pr. cible: 2000 p. 

Fabricatioo boitea pr. dossierı: 200 p. 

Tranaport - chorgement • d6chaırgement ------ - - - --- ----
Extraction et transport sel: 7000 t. 
Traaıport ael: 600 t . 

Publique 
,, 

Combuatlble C11rburant - Hullea 

3500 -

Coke: 800 t. Pli cacb la t. 17 35 
Charbon de terre: 30 t.·bois de ebene: 20 t. Publique 

,, ,, ,, de Çeltek: 85 t. ,, 
Bola: 34 t. ,, 
Petrole et charbon de terre Gre a are 
Charbon de terıe, id. lave et crible d 'Ereğ · Publique 

Ji et Zonguldak: 50 t.·ben:ıine: 200 bi· 
dona·ma:ıout: 350 bidona-petrole: 75 bi· 
dooa·huile vacoum; 30 bidons-id . graiı· 
ae: 200 k 

Coke: 100 t 
,, 95 ,, 

Cbarbon de ZonııulJak: 
,, erible: 45 t. 

Muout: 50 t -buile pr. 

Dl vere 

205 t. 

machine: 5 t. 

Fıl de fu de 4 mm: 150 t.·id. de 5 mm: 
50 t. (cah eh 2 L) 

F uııil de sport: 50 p . 
Etuis pr. ııourdes: 2000 p. 
Zınc amolgame: 20 t. 
B.ıllaal: 14500 m3 
Etamage r~cipienta en euine 
Ballut: I0.000 m3 

,, 7.000 ,, 

Publique 

" 
Plı C"Ch 

,, 
Publique 

Pli cach 

Gre a gr6 
Pli cacb 

,, 
Publique 
Pli cacb 

" 

2475 -
le k. O 03,20 

" o 02,90 
n O 02,80 

40000 -

700 -
ırnoo -
23925 -
3960 60. 

4.500 ,, ,, le m3 1 40 

" I0.000 " ,, 
Provlalon• 

Viande de mouton: 4.5 t.-id. de boeuf: 25 t. (aj) Gre a gre 
Avoiae: 783 t. Pii c:cb 
Beurre: 16,8 ,, 
Viande de mouton: 6,5 t.·riı: 3 t.·beurrc: 

700 k.·•ucre: 1 ,5 t.-auon: 600 k. (aj) 
Pain: 7 ,5 t.·viaude de mouton: 4 t. (aj) 
Bonne enu: 360 dame·jeaanes 
Avoiae: 18l t. 

• 317 ,, 
Foin: 810 t. 
PaWe: 480 t. 

,, 
Gre A ıre 

,, 
" Pli cnch 

,, 
" 
• 

" 1 20 

29362 50 
16380 -

7240 -
126 '0 -
25200 -

5570 -

4-;o -
1851 77 

14.2 26 

168 75 
39 75 

9,5 -

182 40 

262 50 
337 50 

1041 -
35 -

275 82 

185 63 
312 -
543 -
126 -
420 -

3000 -

föl 50 
750 -

1794 38 
297 15 

1031 45 
585 -
472 50 
900-

704 25 
220'l 19 
1228 50 

543 -
951 -

1890 21 
419 -

Dir. Trav. Pul:>. Trebzon 

" 
,, 

Vıl. Kırşehir 

Dir. Bien• Nat. lıt. 

Municip. Kartal 
Dir. Monop. Edirne 
Deftcrdaral Bursa 

,, Aok. 

,, 

D.r. F .. br. Fer et Acier de Turquic 

n " 
Dir. Trav. Pub. Tunceli 
S .A.T. Gaz it Air Ank. 
Muoicip. Tanus 

,, 

Com. Ach Miniıt. Def. Nal. Ank. 

Oir. Econ ımat P l T Ack. et lst. 
S.A.T. Electricite Kayıerı 

Muoidp. Şuhut 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

" " 
" Municip. Kü tahya 

Com. Aclı. lot. Tophane 

Dir Sporl Ank. 

,, " 

Dir. Pr. Moııop. Konya 
,. ,, 

Com. Ach. Ecole log. Gümüşsuyu 
Dir. Ecol• Second. Çorum 
Vil. Corum 

n n 
.. Edirne 

Dir. Ecole Agricole Adana 

24-7-39 14 -

24.7.39 15 -

20-7-39 
27-7-39 
24-7-39 
20-7-39 
19 7-3J 
24-7-39 
24-7-39 

15 -
14 -
9-
15 -
10 -
15 -
14 -

24 7-39 15 -

20-7-39 15 -
14-7-39 
20-7-39 il -
25-7-39 15 -

29-8-39 16 -
25-8-39 15 -

20-7 39 l5 -

25-7-39 11 
12-7-39 il 
27-7-39 15 -
13-7-39 14 -
19-7-39 14 30 

20-7-39 l!J -
18-7-39 15 -

28-7-39 11 -
20-i-39 14 -
16-7-3l) 15 -
16-7-39 15 -
17-7-39 15 -
22-7-39 10 -

Dir. G. Voiea Aerien . 
Dir. Culture Edirne 

,, " 
,, ,, 

Municip. Çorlu 

de l 'Etat Ank. 26-7-39 
21-7-39 
24-7-39 
24-7-39 
~7-39 

11 -
14 -
14 -
14 -
15 -

Dir. Econom. PTT Ank. et Iıt. 25-8-39 16 -

Dir. Sport Ank. Juıqu'au 20-7-39 
Com. Ach. Miniat. Def. Nat. Aak. 12-7-39 11 
Dir. Ecocomat PTT Ank. et lst. 31-8·39 16 -
9eme Expl. Ch. fer Etat Sirkeci 26-7-JU 11 -
Com. Acb. lnt. Ank. 24-7-39 16 -
2ewe Expl. Cb. fer Etat Ank. 26-7 -39 15 30 

" 
,, 

• ,, 
,, ,, 

Com. Acb. lnt . Tophane 
Com. Acb. Mıl. Dörtyol 

,, ,, 
Hôp Malad. Coat&i• lzmir 

Vil. Tekirdağ 
,, 

Com. Aeh. Div. Tekirdat 
,, ,, ,, 
n " " 

" " " 

27-7-39 15 30 
28·7-39 15 30 
29-7-39 11 -

18·7-39 11 -
25-7 39 15 -
25-7-39 16 -
11-7-39 11 -

22-7-39 10 -
24-7-39 15 -
26-7-39 10 -
26-7-39 10 -
21-7-39 10 -
21·7""39 10 -

w.-.. 

VI OFFICIEL 
---- --

De l' A dministration Generale des Che 
de Fer et des Ports de l'Etat Turc : 

2.000 ı o rı ueı:; d .. \' l f'ııx acins de haudnge J ·ııne vale 
timativt- dP. Ltq -ı. 20.000 seront vendul'S par voiP. d0 adj 
t ion sou pli cach~te le Jeudi ~o Juillec 1939 a ı 5,30 ~ 
locrıl dr l"Admioistration Generale a Ankara. 

C.-ux qui de"Jft'll l y prendre part coivent remeltr'" Ye 

Pıe idence lie la Commi::ısion le jour de l'adjud ı aıion j 
14,30 h. leun; oft res. une ga raııtie prov1soıre d Ltqs. 
et Jr certıfıca ts exiges par Ja Joi. 

1 

LPs cabiı·r~ des eharges sorı t distribues gratuitement i 
k:ıra p:ır Je Servic,.. des Approvisionnements et a Haydar 
par ll' B ue,ıu de Reception. (4821) 3-4 

~!!ııİ!li!!iiiilİl!!!ll!!l!!iiiiiliili!!!!~M!!i~~!İMiııiijiiıiı!iıi~~-.... !IPfı!i~~ •il 
(2 inci sayfadan devam) 

Sömikok, odun (Çocuk Etirıeme Kurumu Anlc) No 1103 
Kuru ot ,, ,, ,, No 1103 
Y .Jprak ütün nakli (Edirne fob •aarlar Baım&d) No 1103 
• Saç, pirioç,"lumioiuoı va.talaşları (Kayaeri Tayyare Fab.) No 
limon (Ank Lvz.) No 1104 
Bulıur ,, ,, No 1J10 
Taş ihzarı Yoz2at Vil.) No 1105 
Koy un eti, pirinç, sad l Y•i , t•kw, Nbua (iı•ir Etr Hıı Sariye 

No ll ı O 
Kok ~ömilril (lzmiı· Emrazı Sariye hHt.) No 1110 
Beyaz peyııir, aoda, kepek (İat. Vakıflu Dir) No l t 10 
Gaz ,, ,, ,, No 11 10 
Ş.akuli ve ufki frezeler (A•k. Fab. Ank.) No 1110 
l.t. Tepir h&nesi Formol odaunıo tevsii lıt. Beled.) No 1112 
Heybelinda rıhtımı tamiri ,, ,, No 1112 
Eyup Keçe Suya memba tamiri ,, ,, No 11 lf 
Kodılı.öy 18 inci okulun t ) ,, ,, No 11 lt 
Kum ve ç kıl ,. ,, No 1112 
Kuru ot, uman ve arpa (Balıklı Rum Haıt.) No 1113 

M emento des 

Mardi 11.7.9.19 

Outils et in.trunıent• de in Station de pr'cİ•ion de 
(Munucip lzmlr) No 1077 

Constr. maiınns immigrh au ~mage Karaba' (Dir. Etabliı 
lmmigreı Diyarbakır) No 1093 

Bouchonı pr. galonı, vinı et liqueura (Dir. Gen. Monop.) N• 
Viaode de moutoo et de boeut (Co1amand. Iıt.) No 1097 
Materiel de telephon (Mia Def. Nat.) No 1097 
Linge ., ,, ,. No 1097 
Drrs emerıt carte Vezirköprü (Municip. VezirkCSprü) No 
Courgea, haricots et autreı Jeııumu (Place Forte Çanaklr.• 

No 1098 
Avoine (Corpa Armh Çorlu) No 1098 
lnatall. Hectriqua (Vil. Afyon) No 1098 
Chaudiere (Command. Geo. Gnadarm. Ank.) No 1098 
Conı\r. route (Mio. Def. Nat.) No 1100 

,, pave (Municip. Iat.) No 1100 
Seau pr. ordareA (lnt. Tophane) No 1100 
Compre11eur d'air ,, ,, No 1108 
• Fumiu de pigeon• ,, ,, No 1 J()ft 

• CbauHure vieiles n n No l IOQ 
Foin (Corps Armee Çorlu) No 1102 
Semi-coke, ;,oiı (Ligue Pı otectioo Eu•aı:.ce Aok.) Nn 1103 
F oin ,, " ,. ,, No 1103 
!ran.ıport tabacs en ~euillt-a (Di.r .• Pr. Moaop. Edim.e) No l I'] 

Dechetı de t6le, laıton, alumınıum ete. (Fab. ATıation 1'11'~ 
No 1104 

Ble concaase (lnt. Ankara) No 1110 
Citron ,, ,, No 1104 
Fournitur pierru \Vil. Yoııat) No 1106 
Viaude de mouton, riı, beurrf!, ıuere, ıavon (HOp. Maladl• 

lımlr) No 1110 
Coke (Hap. Mnladie Contag. lsmir) No 1J10 
From•ge blanc, ıoude, ıon (Dir. Vakoufı Iıt.) No 1110 
Petrole ,, ,, ,, No 1t10 
Freiaeu•ea perpendieulaire et horizont.le (Fab. Mil. Aok.) 
Repar. quai Heyb~liada, ıource Keçe .uyu l EyDp, 18 i 
a Kadıköy, •grnudiıaement cbambrc Formol de o .. ta 
fourniture ıable et coillouıt (Muoiclp. Ist) No 1112 
foin, paille et orge (H6p. Grec Balıklı) No 1113 

imtiyaz sahibi ve JUi ifleri Direkt&t : ...... n oıı' 

Ba•ddıtı yer : Merkn BUt•en, Galata 
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