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beş çift yani yüz elli göçmen evi İn§aat,apah zarfla eksiltme 
ye çıkarılrnışs1 da talıp zuhur etmediği~n 6.7 .9J9 tarihinden 
itiharen l ay içınde eksiltmenin pazarlla yapılmasına karar 
veı ilmiştir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

nşaat-Tamirat- afıa iş ve Malzemesi-Harita 

Konya Vilayet Daimi Encilmeninden : 

Konya - Meram yolunun 4+343-7+156 ıncı ki!omet· 
eleri arasındaki 4376 lira 19 kuru~ keşif bedelli silindiraj 
ksiltmesine talip çıkmadığından pazarlık yolu ile işin bir 
Y zarfında ihalesine ve pazarlığın 7 .8.939 perşembe günü 
aet 15 de vilayet daimi encümeninde yapılmasına karar 
erilmiştir. 

Bu evlerin beher çiitinın mubamen ke~if bedeli dört 
yüz elli liradır. 

İhalesi h r gün saat onda Çoı unlsklin D.ıire~inde müte· 
teşekkıl komi::ıyon tarafıodıın y pılacakr. 

Tahmin edilen bedeli 17. 181 lira elli kuruş olan 35.000 
metre pn.tiska, 29.7.939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 
11 de kapalı zadltı alınmak üzere eksiltmeye konul~uştur •.. 

İlk teminat 1288 lira 62 kuruş olup şartnamesı her gun 

komisyondan parasız olarak alınabilir. . . . . 
1 teklilerin 2490 sayılı kanunun tarıfatı dahılınde tanzım 

edec~kleri kapalı teklif mektuplarmı en geç belli gün ve saat· 
ten bir saat evveline kadar komisyon başkanlığma makbuz mu

kabilinde vermeleri. 
Taliplerin 328 lira 21 kuruş teminatlarile ticaret odası 

ayıt ve ehliyet vesikalarını hamilen yazıh gün ve saatte 
ilayet daimi encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Akşehir Kaymakamlığından 

Tuzlukt;u nahiyesinde yapılmakta olan köy konağının 
•ide bulunan keşif ve projesi ve fenni şartnamesi büküm· 
erine tevfikan ahşap, çatı, kapu, pençere, Marsilya tipi yer· 
i kiremid, mahye ocak ve bacaları, çatı taslı müşterekleri 

· nşaatı yaptırılacaktır. Bu ktsım inşaatın keşif bedeli 1605 
lira 47 kuruştur. 

Münakasa müddeti 29 7.39 tarihine raslaynn perşembe 
ünü saat 14 de kadar olmak üzere 20 gündür. Münakasaya 

'şti:ak etmek isteyenlerin şimdiye kadar bu gibi inşaatta 
ulunduklarını havi vesikalar ve % 1,5 teminat akçalarıyla 
k,ehir kaymakamlığına müracaatları Han olunur. 

Bu husu:::ıtaki şartname, kcşifnan: ve sair e" rak her gu~ı 
Çorum 1 kan Mudürluğtinde v~ Anlrudn İı:;kiln Umum Mü· 
diırlüğu Fen heyetinde görulebilir. 

'l'cıJiplerio % 7,5 dan tutarı olan2531 lira 25 kuruş te· 

rnınata ait veı:mikle İskan Dairesine mracaatları illin olunur. 

• •• 
Parke kaldmm inş. ve dıspnnser bıası tamiri. Bıık, ist. Beled. 

ilanlarına. 

Haçlar, Klinik ve lspençiyar'alat, Hastane Lev. 

Niğde Memleket Hastanesi laş Tabıbli.sinden: 

Niğde memleket hastanesininl 127 lira 95 kuruş mu· 
bammen bedelli munlecc ıhtiyacı ~ksıltme suretile müna· 
kasaya konulmuştur. 

Münakasaya iştirak edecekler % 7.,5 nisbetinde temi· 
natı mu .. ·nkkate vereceklerdir. 

ihale ~4.7.939 pazartesi günü saat 15 de vilayet dai· 
mi encümeninde yapılacak ır. 

Listeyi görmek ve münakasa şeraitini almak isteyen· 
(erin hcı 1'u ... 11--~-ı.. ....... D-:r T ..... ~ ... ı•eı.~-- -:; ... ,..,.,.f-lnra ilan 

Konya K.iilt:ür nirektotlngo - 'olunur. 
••• Akşehir Gazipaşa, lsmetpaşa, Cumhuriyet okullnrınm E bb' 1,.,. 1 b 

1 
. ve fı'ltre ı. 8-_ ezayı tı ıye cam a ... t, a oratuvar mn zemeııı K 

685 lira 99 kuruş keşif bedelli tamir işi 2U gfin müddetle ğıdı alınacaktır. Bak: İnhı. r lar U. Müd. ilaol rıo • 
eksiltmeye konmuştur. 

Açık eksiltme 3 l.VIl.39 pazartesi günü saat 15 de Kon· 

ya daimi encümen odasında yapılacaktır. Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz_.) 
Muvakkat teminat % 7,5 tan 5145 kuruş olup ihale-

den önce vezneye yatırılacakhr. 
P. T. T. Umumi Mudürlüğlınden: İhaleye iştirak edeceklerin yapı işlerinden anladığını 

İdare ihtiyucı IÇIU 200 aded lUuı:1a, 100 aded SC}YBr VC 

gün gö- 50 adcd duvar l ı ctm·aıı 3.)U adcd tcldoa, k1>pall Ztlli1n ek
sıltmeye çıkarılını~tır. 

gösteren belgcsı olacaktır. 
Keşif ve şartname Maarif dairesindedir. Her 

rülür, 

İstanbul Nafıa Müdürlüğilnden : 

2.8.39 çarşamba günü saat 15 de İstanbulda nafıa mü· 
dürlüğü eksiltme komisyonu odasında 9886,86 lira keşif 
bedelli İstanbul Yüksek Deniz Tıcaret mektebi havuz in· 
ıaatı aç.k eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Nafıa işleri umumi, hususi ve fen· 
ni şartnameleri, proje, keşif hulasasiyle buna müteferri di
ğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 742 liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte 5 bin liralık bu işe ben· 

zer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara 
iıtinaden İstanbul vilayetinden yazılmış ehliyet ve Ticaret 
Odası vesikalariyle gelmeleri. 

Çorum 1 kôn Miıdürluğünden : 

1 kilip kazasının Alagöz Bayat nshiyf!sio'1 bağlı Alagöz, 
Karadibek ve eski Alibcy köylerinde yapılacak kerpiç elli çıft 
yani yüz göçmen evi inşaatı kapalı r.arf usulile eks1ltmeye çıka
rılmi§ işe de talip zuhur etmedığinden 10.7.939 tarihinden iti· 
baren bir ay içinde eksiltmenin pazarlıkla yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Bu evlerin beher çiftinin muhammen keşif bedeli üç yfiz 
elli liradır. 

İhalesi her gün saat onda Çorum lsknn Dairesinde müte· 
ıckkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu husu taki şartname, keşifname vesair evrak her gun 
Çorum lskln MüdürJüğünde ve Ankarada lsknn Umum Müdür
lüğü fen heyetinde görülebilir. 

Tnliplerın % 7,5 dan tutarı olan 1312 lira elli kuruş te· 
minata ait vesaikle iskan Dairesine müracaatları ilan oluuur. 

• • • Mecitözü kazaaı merkezinde yapılacak kli.rgir yetmiş 

Muhammen bedel 12,000 muva kat teminat 900 lıra o
lup eksıllmesı, 4.9.9J9 pazartc ı gunü saat 16 da An ara P. T. T 
Umum Mudurluk t.'1nuı,ındakı Sutmalıııa komıı:ıyonunda ) apı
lacaktır. 

İsteklıler, muvahkat lcınınat ına buz veya bauka mektubı· 
le kuuuui \C"aıkı ıuuhtevı kap.ılı zudıcirnll o gun aat 15 ~ ka
dar mı::ı:kur koııııcyona verecdderdır. 

Şurmameler Auknrada P. T. 1. T. Levazım, lstnnbul<la 
Kmacıyan Haııındu P. T. f. A)nıyat Şubesı Mudurlukleruıdtn 
bedelsız olarak verilecektir. 

Afyonkarabisar Belediyesinden: 

63800 lira bedeli keşifli Belediye elektrik tesısatı için 
iki adet buhar kazanı ikı adet buhar makınesı ve ıki adet 
alternatörde birulde teferrüatı 7 · 7 • .i9 taribindea .:l2.8 39 ta· 
rihine kadar 45 gun müddetle ve kapalı zarf usuliyle mu· 
nakasaya konmuştur. 

İhalesi 2ı 8 . .i9 salı günu saat 14 de encümeni beledi· 
yece icra edilecektir. 

Eğreti teminat 4440 liradır. 
Bu işe ait keşıfoame, şartname, vesair evrakı 319 ku· 

ruş bedel mukabıh isteyenlere verilir. 
Taliplerın 2490 sayılı kanunda yazth şartları haiz ol 

maları ve teklıf mektuplarını mezkur ka"Junuo 3ı ve bunu 
müteakip maddeleri çerçevesi dahihnde ıhale saatinden bir 
saat önce encümeni belediyeye vermelerı ve muknbiii bir 
makbuz almaları liizımdır. 

İsteklilerin belli gun ve saatte dairei belediyede hazır 
bulunmalnrı veya teklıf mektuplarını vaktinde vermeleri ilan 

olunur. 
••• 

Muhtelıf izolntör ıılınac ktır. Bak, Lıt. Elektrık Tramvay ve 
f üoel l,ı tmeleri U. Müd. ilıiolarıaa. 

Belediye Sular idaresinden : 

Açık pazarlık ilani. . 
İdaremiz müc;tahdemioi içn ceman 111 ç1ft ayakkabı. 
idaremiz mii tnhdemini için ceman 24 çiit çizıne. . 
Ynknrdn cin rn mıktan gösterilen ayakkabı ve ç1zmeler 

· · 12 7 <.'39 ç rc:amba giinü idaremizde açık psurlık yapılmışsa 
ıçın . . 1 :s • • • • d ·ı . 
dn mal up ev- fıu talip zuhur etmedı~ınden ıbale. tebır .e ı mı~· 
tir. 'fahplerın bu iş ddır tanzim edılmiş olup ıdaremı.z leva· 
zım c:en: ısinden ( r ı:ıız uJıırak v• ril n şartnameye harfı~·en .~~: 
"Un olarak açık , ........ rlık ~ünü olan 3 l 7 .939 pazartesı gunu 
..nnt 15 te iduem~z te ı ıüt<>,.ekkıl komisyona müracaatları. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

M. M. Vrk!llt!tiSatrnalma Komisyonundan: 

!lSO ton oömlltolın munyyen günde talip :ı:uhur etmedi· 
ğinden kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhıı mmen bedeli 5500 lira oluk ilk teminat miktarı 
413 liradır. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 28.7.919 cuma gfinii saat 11 de 
vekalet satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

1\11 i" t (l' f e r r i k 
M. \1. V,-kfih•ti Sıtın bıa Komi yonundan: 

luhtt-lif ııı ha h ıd • beuz.ıra taıJkl arı yapurılııca~ındı.ıu bu 
ı~lerlP. iştı al ed ~n firmaların 10.zım gelen izahatı almak ve 
ıeklıflerini yapmak üz re Ankarada M. M. Vekaleti lıışaat şu· 
be i müdürlüğüne müracutları. 

Kayseri Askeri Satınalmn Komisyonu Riyasetinden: 

Aşağıda cins ve miktarları yaz1h yiyecek maddeleri ve 
mutnbiye malzemesi açık eksiltme ile alınacaktır. 

Eksiltme satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminatlarile belli gün ve saatte komis-

vona gelmeleri. 
Cinsi 

Sabun 
Zeytin yağı 
Sade yağı 

Naflık demir 
Sömikok 
Kayış yular başlığı 
Zencir yular sapı 
Yem torbası 

Miktarı Muh. ilk te. İhale ta. Saat 
kilo be. li. kr. 

1000 400 30 21.7.39 14 
1500 825 61 87 " " " 
1500 150U 1 12 50 ,, ,, ,, 

3000 420 31 50 24.7.3~ 
3 ton 87 6 53 ,, ,, n 

800 adet 1120 87 ,, ,, " 
600 " 110 8 25 ,, " " 
500 " 375 28 12 ,, " ,, 

15 
16 

14 
13 
16 
16 
16 

Orm n Umum Müdürlüğünden: 

Orman Amenajman işlerinde kullanılmak üzere: 
İki yüz adet pergel takımı, iki yüz duble desimetre, 

iki yüz mail mesafeyi ufka tahvil cetveli, iki yüz mıkyaıı 
hendesi, iki yüz çelik şerit, iki yüz kırk beş derecelik gö· 
aye, iki yüz altmış derecelik gönye, iki yüz minkale, iki 
yuz mira, bin ormancı kompası, iki yüz tecessümat burgusu, 
1üz irtifa barometresi, eli pilanimetre, 50 dürbünlü plAn· 
;ete satın alınacaktır. 

Bu alat ve edevatı vermek isteyenlerin son tadilltı 
,österen kataloglar ile cins ve nevi, fiyat, teslim edebile· 
~ekleri tarihi gösterir teklif mektuplarını 1.8.939 tarihine 
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un an münakasa ve nıü:tyedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müıat yeri 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nana işler~. Malzeme Harita 

Konya-:\ eram yolunun aras nda yap. silin· Paz. 
d raj (temd.) 

Köy kona~ı tamiri 
Okul binaları tamiri Aç. eks. 
Büyük pos nbane bahçesinde bulunan ben· Paz. 

4376 19 
' 

1605 47 
68' 99 
339 72 

zin tankları üstüne sundurma inş. 
poslluk yurdu cad. parke kaldırım inş. 
lst. Dispanseri binasının tP.miri 

Aç ekı. 7894 49 
571 02 

beh. 3j0 -İık liktc göçmen evleri inş. 100 ad (temd.) ,, 
Mecitözü kazasında yap. göçmen evleri • 

inş.: 150 ad. (lemd.) 
" 450 

Deniz Ticaret mektebi havu7. inş. Aç. ekı. 9886 86 
Corluda kar. kol binasile 5 adet cephane· Kapalı z. 24906 17 

liğin inş. (şart. 125 krş. (temd.) 
Kütahyada bir pavyon ve iki cephanelik 

inş. (şart. 320 krş.) 
,, 

Hocapaşa şube&i bahçe duvarile demir Paı. 
kapı inş. 

60035 38 

235 30 

328 21 

51 42 
30 -

592 09 
42 83 

1312 50 
2531 25 

Konya Vilay 

Akşehir Kaykamlığı 

Konyıı Kültü>irek. 
ist. P. T. T. ıek. 

İst. Bel diyes 

" " Çoru~ ve Aı İskan Müd. 

" ,, 

742 İst. N fıa Müc 
1868 - M. M. V. SAi 

42ö2 - M. M. V. SAi 

İst. Defterdar lıı 

Gün Saat 

7 8-39 15 -

29·7-39 14 -
31-7-39 15 -
2-8 39 15 -

31-7-39 14 -
3J-7-3J 14 -

10-7-39 ilib. 1 ay 
6-7-39 itib. l ay 

2-7-39 15 -
2-8 39 15 -

4-8-39 15 -

20-7-39 14 -

Mahmuz iıış. ve tamiri Kapalı z. 1937t> l::4 1452 81 Edirne Şu İ"ileıMeriç Su Şub. Müd. 31 7-39 11 -

116çlar, rnlk ve lspenciyari Hastane alat, Lvz. 

Mualece 1127 95 
İlaç ve tıbbi malzemesi: 13 l kalem Aç. ekı. 2j93 86 194 54 
Eczayı tıbbiye: 159 kııleın (temd) Paz. 42d 70 32 15 
Caw ait: 2S4 kalem (temd.) Aç. ekı. 16\ 1 82 120 bS 
Laboratuar rı: alzemeıi: I02 kalem (temd.) Paz. 491 60 36 77 
Fıltre lı.ağıdı: 256 kalem (teınd.) ,, 63 63 19 77 
Alalı tıbbiye ve mnlteme: d3 kalem Aç. ekı. 1492 - 112 -
Sıhhiye arka çantası: 2\JOO ad. (şart. 3 L.) Kapalı z. beh. 30 - 4250 -
Sırlı malzeme orclu sıhbiyesi için: 1 1 çeşit Aç. eks. 2140 - 204 50 

Elektrlk.Havagazı-Kalorlfer \t&slsatve malzemesi) _..___ __ 

Nığde Memleke Hast. 
İst. Sıhhi Müesseler SAK. 
İnhisarlar U. Mi. 

" ,, 
,, ,, 
" " M. M. V. SAK. 

,, " 
Tophane Lvz. ~K. 

24-7-39 15 -
2-8-39 14 30 

31-7-39 15 -
31-7-39 15 30 
~1-7-39 16 -
31-7-39 1G dO 

4-9-39 15 -
2-8-39 11 -

31-7-39 15 30 

Mau talefono: 200 ad. seyyar telefonu: 
JOO ad.·dıvar telefonu: 50 ad. 

Kapalı .z, 12 00 - 900 - P. T. T. U. Müd Ank. ve İıt. 4.9.39 16 -

Naz.ıllı kas ıbası elektrik şebeke ve tranı· 
formatör tesisatı 

izolatör 

n 

Kapalı z. 

42318 84 

9498 

Buhar makiııeıi: ve kazanı: 2 ad.·alternatör: " 63800 -
2 ad (şart. 319 k ş.) 

Mensucat, Elb!s.,, Kundura, Çamaşır v.s. 
- wn -

Ayakkabı: 111 çift·,İLme: 24 çift (temd.) 
Çizme: 20000 çift (tart. 743 krş.) 
Kundura: 200000 çift (şart. 47 L.) 
Patiska: 35000 m. 

Paz. 
Kapalı z. 

" 
" 

çifti 7 43 

" .. '" n ısı 50 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Defter ve çizelge bastırılması 257 50 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Sömikok: 3 t. 
Motorin ve makine yağı: 30 t. (temd.) 
Kok kömürü: 45 t. 
Kriple maden kömürü: 210 t.-tüvenan kö

mürü: 60 t 

Meşe odunu: 910 çeki·manzal kömürü: 
29, 1 t. 

Aç. eks. 

Aç. ekı. 

n 

Kapalı z. 

Kriple kömürü: 348 t.·tüvenan kömürü: 60 t 
Benzin: 21 t.·motorin: 15 t. " 

" Odun: 1350 t. 
Yerli kok lı.ömürü: 170 t. (temd.) 

Müteferrik 

Nallık demiri: 3 t. 
Kayış yular başlığı: 8000 ad. 
Zıncir yular sapı: 5u0 ad. 
Yem toroası: 500 ad. 
Çukur ıksa malzemesi: 3 tak.·çukur ilua 

ve kör grupları malzemesi: 3 tak. 
Motopomp ve teferruatı Balke marka 
Nakliye arabası, tekerlek başlıği e: 1650 

ad.·iekerlek ispiti: 2400 ad. 
Torna tezgah: 5 ad. 
Pergel takımı: 230 ad.·duble desimetre: 200 

ad.-tahvil cetveli, mikyası hendesi, çelik 
şerit, gönye 45 ve 60 derecelik, 400 
ad.·mira, ormancı kompası-tecessümat 
burguıu·ırlifa barometrcsi·planiınetre: 
50 ad.-dürbünlü plançete: 50 ad. 

Balaat: 20000 11.a3 
Mahruti çadır: 54 ad.·erkan çadır: 2 ad. 
Seyyar mutbah: 6 ad. 
Telli hortum: 30 m. 
Matra kılıfı: 2000 ad. (temd.) 
Grafit: 2 t. (tashih) 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Sabun: l t. 
Zeytinyağı: 1,5 t. 
Sadeyat: 1,5 t. 
Sebze. 6 kalem (temd.) 
Bu~day kırclırılmau: 1500 t. 
Koyun eti: 20 t. temd,) 
K. ot: 170 t. 
Un: 720 t. 
• 600 t. 

n 

tt 

Paz. 

Aç. eks. 
,, 
" 
" 

Kapalı z. 

Aç. eks. 
Paz:. 

Kapalı z. 

Kapalı z, 
Aç. eka. 
Kapalı z.. 
Paz. 

n 

" 

Aç. eka. 

" 
" Paı. 

Kapalı z. 
,, 
" 

87 -

t. 18 50 

6450 -
17550 -

4ZO -
112J -
110 
375 -

123JO -

2200 -
4l50 

17000 -

24400 -
3000 -

14:100 -

700 -

400 -
825-

1500 -
8044 -
9336 86 

79200 -
72000 -

3173 91 Nazıllı Belediyes 31-7-39 16 -

712 35 İst. Elektrik Tranvay ve Tünel iş· 10-8-39 15 -
letwelcri U. Mid. 

4440 - Afyonluıuhisar Btlediyesi 

Belediye Sular İdaresi Taksim 
8680 - M. M. V. SAK. 

1~0u0 - n n 

1288 72 Deniz Lvz. SAK. Kasımpaşa 

6 53 

832 50 
2~8 -

443 25 
483 75 

1316 25 
325 -

31 50 
87 
8 25 

28 12 
9ll 50 

Aydın Vilayeti 

Kayseri Ask. SAK. 
Bayındır Belediyesi 
Ü .. kudar Kız Enstitüsü Direk. 
İst. L seler SAK. 

• 

" Tophane Lvz. SAK. 
E!aLığ' Ask. SAK. 
Divanımuhasebat Reisliti Ank. 

Kayseri Ask. SAK. 
,, ,, 
• • 
,, " 

Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

Ank. Güdül Belediyesi 

22-8 39 14 -

31-7-39 15 -
3-8-39 11 -
2-8 .19 11 

29-7-39 11 -

20-7-39 15 -

21.7.39 15 -
18-7-39 16 -
31-7-39 14 -

2-8-39 14 30 

24-7-39 14 30 

2.ı.7.39 14 30 
31-7-39 15 -
5-8-Jtı 8 30 

22.7.39 il -

24.7.39 
24 7.39 
24-7-39 
24-7-39 
29-8-39 

16 -
16 -
16 -
16 -
il -

318 75 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
2-8-39 16 -

25.7.39 14 -

1275 - M. M. V. SAK. 
Orman U. Müd. Ank. 

1830 - D. D. Y. 3 cü İşletme Balıkesir 
225 - Bursa Nafıa Müd. 

IU80 - M. M. V. SAK. 
Ank. Lvz. SAK. 

52 50 M. M. V. SAK. 

30 -
61 87 

112 50 
604 -
737 76 
675 -
382 50 

5940 -
5400 -

Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 

Kayseri Ask. SAK. 
,, ,, 
,, ,, 

Bornova Tümen SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 

. Çorlu Kor SAK. 
,, ,, 

Elazıt Tümen SAK. 

5.9.39 11 -
J-8-39 tarihine kadar 

31.7.39 15 -
1.8.39 15 -

31-8-39 11 -
17-7-39 10 30 
18-7-39 15 -
2·8-39 16 -

21-7-39 
21-7-39 
21 7.39 
17-7-39 
31.7-39 
31-i-39 
30-7-39 
5-8-39 
5-8-39 

14 -
15 -
16 -
11 -
14 45 
16 30 
il -
10 -
ıo 30 

kadar Orman Umum Müdürlllğünde teşekklll eden Ko 
na getirmeleri veya taabhütın olarak göndermel~ri 1 
saat IO dn tek if eyledikleri alat ve edevattan bırer 
ne i'e "-unl r hakkında her hususta izahat verebilec 
mümessil bulundurmaları lazımdır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğiı Satınalma Komisyon 

Tahmin edilen bedeli 4250 lira olan 1650 adet 
arabası tekerlek bs~lığiyle 2400 tekerlek iıpiti. Ask 
brilrnl r U. Müdürıüğü Merkez Satınalma Komisy 
2 .7.939 alı günü saat 14 te pazarlıkla ihale edil 
Şartonme parasız olarak Komisyondan verilir. Muva 
minat 318 lira 7<> kuruştur. 

Ankara Güdiıl B ledıyesinden : 
Eksıltmc i}P. alınacak Baıke marka n.ötopom p ve te 

tı bedel n ub. rrmecıi 2200 lıın teminat % de 7 buçuk 
biy.u 165 iru t 111 i \e lıusu:::i ş&rtıınmesi HelediyemizdeP 
caı t>n LeJarık eoıl lıı ir. Ekbııınıe müddeti 2 ağustos 9 
ş ınılıa p;uııi:ı ~ııat 16 ya kadar 21 gündür. lhale gurfi bedel 
layık görülmt>z veya talip çıkmaısn arltlrmr on gtin m 
temdit edi iı. r~k::ııltmeye iştuak edenler arttııma ve e 
kanununun hukiiu !eri dair€sinde \ e. aiki l!zimelerini ib 
m"ltıı Jaz:ıaıdır. ]hale ) en Güdüi Bekdıye Dairesidır. T 
rnuau elesi evsı fına uygun olması için Ankara itfaiye 
liığiıııce muu} n sı yapılacak ve bu suretle teslim alınuc 

M M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
İki bin adet qıctra krnfma muayyen günde talip 

etmediğinden yt:niJen pazarlıkla satın alınacaktır. M 
men bedelı ·rno Jıra olup ılk teminat miktarı 52 lira 
ruştur. 

Pazarlığı 18.7.939 salı günü saat t5 de vekAlet 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

• • * 6 adet Se}'yar mutbah kapalı zarfla eksiltme 
nulmuştur. Muhammen bedeli 14.400 lira olup ilk 
miktarı 1080 liradır. · 

Kapal zarfla eksilmesi 31.8.9.>9 perıembe gilnl 
1 1 de Vekalet Sntınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün kamisyonda görülebilir. 

Seyyar mutbah müoakasasını bu gıbi malzeme • 
tiğıui ve hulen faaliyette tmlunduğunu vesaik ile isba 
her fabrıka girebilır. Yerli fabrikalarda bu mevzuatı 
niycdcn istıfade edebilirler. 

Münakasaya iştirake arzu eden fabrikalar teklif e 
leri mutbahların planlariyle hususi vasıfiannı müoak 
-ü.,.d. ... ıu on gaç bır hafta evvel hava levazım ıubesiıı 
etmiş o mal rı v buradan müaakasa}'a girebilecekle 

verilece.t vesıkayı münakasa gününden evvel almıı bul 
ları lazımdır. Bu vesika tekliflerle beraber münakaaa 
syonuna gösterilecektir. 

• • • 5 adet torna tezgaaı kapalı zarfla eksiltme 
muştur. Muhammen beaeu 17 bin lira olup ilk t 
1275 liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi .'.>.9.939 cumart 

nü snat 11 de Aı karada Vekalet Satınalma Komiıy 
yapılacaktır. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden : 
J .8.939 salı günü saat 15 te Vııayet Daimi Enclllll 

3 bin lira tahmin bedelli 54 mahruti ve iki adet er 
dırı açık eksiltme usuliie e~siltmiye konulmuıtur. 

Mukavele projesı, eksiltme ve fenni ıartnameleri 
Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 
isteklilerin muvakkct teminatı ve Ticaret Odası 

kasile birlikte 1.8.939 salı günü saat 15 te Vi!lyet 

Encümeninde bulunmaları Jazımdır. 

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

Erzıncan Ask.eri Satmalma Komi:!yonundan : 
Erzincıın gı.ırniıo•ıunun 1htıyacı ıçin 160,000 kilo ı 

ue uklıt eJıl Ja 19 l~u.uş 49 sııutım Ko, c.ı pahalı 
ğilııd u :cı 7.93!:1 gunu saat 16 da ıı..ıaiesı yapılmak uı 

zarlıkfa ek:1ıhı.11ey~ ıt.Onuluıu~tur. Tc:nzıliae talıp olanW 
racaatları. İtk tewıoat 2400 liradır. Şdrtname ve evsatJ 
dunun tekrnıl garoizoalurıuda mevcuttur. Görülebilir. 

Adana Tüoıen Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Tutan · İlk teminat İhale t ' 
Kilo Lirn Lira kuruı 

SaJc y3ğı l 0,300 ·11,815 886 33 31. 7 ,39 p 
Y ulıtf 700,000 24, 780 1858 57 "' 

Adauadaki Askeri Birliklerin ıhtiyacı için yukarı 
ve mikdarlarile tutalıırı ve ille teminatları yazılı ıki k 
oe ve yem maddeleri kapalı zarfla ek sıhmeye konula> 
lhalt" gün \ e saatleri hizalaı ında gfüterilmi~tir. Eksilt 
n ıda Tuuı karargahında S tınalma komisyonunda ya 
Teklıf mektupla .. ı eksiltme içın belli edilen saatıen 
evvel komisyon riyasetine verilmi§ bulunacaktır. Şa 
görmek isteyenl,.r l::ıtanbul ve Ankara Levazım lmırli 
tınalma komisyonunda ve Adanada Tüm Satıoalmı 
nunda her gün görebilirler. 

Arp 
Yu 
Sad 

aad 

hr. 

ille 

-
lst 

•tı 

luu 

bm 
llliı 

.... . .. 



Arpa: 350 t. (temd.) 
Yulaf: 3 O t. ,, 
Sadeyağ: 20 t. 

,, 19 t. 
Sı~ır eti: 150 t. (temd.) 

" " 100 t. 

B) MUzayedeler 

Kısrak: 1 baş 
Karpit bidonu: 90 ad. mOstamel sağlam 

saç bidon: 546 ad.-saç bidon: 1805 ad. 
lıot yağ ve benzin tenekesi: 410 ad. 
Yazıhane, masa ve yan makinesi 
Amerikan marka piyano: 1 ad 
Kabuk.uz fındık: 237 k.-kakao yağı: l t. v. s. 

Kopalı z. 19 50 -

" 
2 12; -

" 
22000 -

" 
20900 -

" 
" 

28500 -

Aç. art. 
Aç. art. 10j8 60 

Paz. 
Aç. art. 

" 
" 

Bornova Tüm n S. tınalma Komi yo u d n : " 

Gaziernırd ki birlikler ıhfy cı olup lapa ı zarfla mü, al.a
$ada huluuao 6 k it m ya§ set Zt>nin muayyen olan vakti de 
lsteklıle•io \er k rt fınt komisyonca pahalı görülmüş olm< kla 
2490 c:ayıh ı anunun tarıfatı d iresiııde bir ay zarf n n işbu 
Hıtiyaç pazarlık suretiyle satın alın:ıcaktır. 

1Jk pazarJığı 17.7.939 pazartesi giinü seat 11 ae y ıpı acak-
ır. 

Umum tahmin tutarı vasatı 8044 Jır olup ilk temiı lı 
4 liradır. 

lsteklıler Ticar«>t odalımoa ka} ıtlı olduklarımı d ir vesıka 
braı etmek mec uri} tıı dedirler. 

Şartnnmetıi b r gün komiısyonda göı ül bilir. 
I teklileriı ~490 s yılı kanunun 2 iı ci ve 3 üncü road

eler~n~e. yazıh v sika ' 1-lu is<:> ait ılk t. minat]aı ile ) ı ı
a hıldırılt>n giıu \I! "'.l ıınde Bor ova Askeri S tınalma o· 
ısyonuna gelmelcrı ılan oıunur. 

• • • 81600 kilo sığır eti kapalı .zarfla elcsitmeye konulmuş· 
ur. İhalesi 2.8 39 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
ınum tahmin tutarı 16,320 lira olup ilk teminatı J 24 lira 

.'r. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İstekli er 
ıcaret odalarına l<ayıdlı olduklarınn dair vesika ibraz et· 
ek mecburiyetindedirler. 

• • • 54645 I ilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye ko
ulmustur. İhalesi 2 8 939 çarşamba günü ~aat 1 1 de npı· 
acaktır. Umum tabmjn tutarı S4,645 ıira olup i k teminat 
099 liradır. Şartnnmesi her gün komisyonda q-örülebilir. 

İstekliler şartnamesini 2 lirn 73 kuruş mukabilinde 
labilir er. 

* • * 
Yoğurt, nohut, pirinç, zeytinya~ı, zeytin ve nbun alınacak· 

r. Bale, l.t. Sıhhi MGH_I_ A ~ K. illnb.naa. 

• • • 
Sabun, Z!'ytin ve ı deyaf alınacakhr. Bak, Mü tef. aütunandıı 

ayaeri Aık. SAK. ilanına. 
1----~-~-...--"=>=--=-===-=--=-r::=:=ım=l<=..;====>==~=-:;ı~ 

Muhammen bedeli 1058 lira 60 kuruş olan 90 adet karpit bi
o.nu, 546 adet müstamel 11 ğlam saç bidon ile 1805 adet dt:lik \'e 
:zık olmakla beraber kabili ia imal saç bidon 31.7.939 paxarlesi gü· 

nQ aaat 10.30 on buçukta Hayda paşada gar binasındaki Komisyon 
rafından açık arttırma usulile s tılacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 79 lira 40 kuruşluk muvakkat temi· 
kat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte arttırma günü saatine 

adar Komisyona müracaatlan lazımdır. 
Bu ite ait 'artnameler Komisyondan par sız olarak dağıhl· 

maktadır. (5233) 1-4 

İstanbul Belediyesi 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Vmum Müdürlüğünden 
Tramvay hareket müstahdemleri içiu 1500 metre kıtlık elbise· 

llk ve 750 metre paltoluk kumaş satın alınacaktır. 
Allkadarların tekliflerini 24. 7.939 pazartesi günü ıa:ıt 12 ye 

kadar kapalı zarfla ve Tramvay kısmı ı aydile umum müdürlüğümü· 
ae göndermeleri luzumu ilin olunur. 

Bu işe aid şartname metro bsnının 4 üncü katında tramvay 
levazım dairesinden parasız olarak alınabilir. (5103) 2-2 

15 Temmuz 1939 Münaka Gazetesi 
..:..;...-------------~--------~~·----~--..-.--= 

___ ,_,__ 

1441 - Muğl:ı Ask. SAK. 
1509 - n " 1650 -

" n 
1568 -

" " 3037 50 Çorlu Kor. SAK. 
2137 50 Çanak. Mst. Mvk. SAK. 

fst. Komut SAK. 
79 40 D. D. Y. Haydarpaşa 

Ank. Lvz. SAK. 
İst. 4 cü fc~·a Mem. 
~eşik ş 1 ra Mec:ı. 
lst Gümrukleri Raşmt:d. 

2-8-39 15 
2-R-39 15 

31-7-39 15 -
31-7 39 15 
31-7-39 il 

1-8 39 11 -

17-7-39 15 -
3 -7-39 10 30 

17-7-3Cl 10-
19.'lf!.7.39 16 
2 -22-7-39 " -17-7- 9 13 30 

İstanbul S hhi fi üessesrer Arttırma ve 
Eksiltme Komisynundan : 

Süt 3ı0l0 5 OtO 11 6863 26.7.939 çarşanba gü· 
Kılo yoğurdu 13800 18 00 17 nü saat 15 
K5se 

" 4000 5000 5 
Kuru fasulye 3 o 500 18 
Nohut 200 3~0 J6 4,73 26.7.939 ç rşanba gü· 
Pirinç 1200 1500 27 nü saat 15.30 

Zeytinyağı 22 o 3500 55 
Zeytin 1000 1700 Zl 28,51 2o.7.939 carşanba gü· 
Sabun dlOO 4o00 35 nü saat 15,45 
Yeşıl ,ahun 50 100 21 ---

Sıhhi Mües es lerin umum ihtıyac meyanında knpalı znrfla ya· 
pılan eksiltmede Heybeli sa atoryomu 5Üt kilo }'Oğurdu ve zeylin· 
yağına teklıf edilen fıntlnr foz.la görül~ğünden ve tıp talebe yurdu 
süt, yoğurt ve kase yoğurduna ve kuıız. tedavi muessesı:si kuru 
eı zak ve zentinyağı ve benzeri waddU!rİne isleklı çıkın dığından 
} eniden kapalı z rfla ek1ıiltıııeye konunıulitur. 

1 - Muhammen fiyat muvakkat ıaranti miktar eksillmeıinin 
gün ve 1aat1eri yuKarıda yazılıdır. İste.tiler şartuamelerını ht:rgün 
Komisyondan göre ilirler. 

2 - lsteklıler cari seneye ait tira·et odası vesikasile 2490 &ayı· 
lı kanonda yazılı ve .. ikalar ve ou işe eter muvakkat garanli mak· 
buz veya banka mektubu ile birlike teklıfi havi z.arflarıaı ihale 
saatınden bir saat evvel makbuz wulubilı Komi.yona vermelı.:ri. 

İlk Muha rn en 

Teminat bedeli 

-- ------

\50j'") 

592,09 7894,49 Binbirdirek clvannda Doatluk yurdu caddeainin 
parke kaldırım intaah 

42,83 571, 2 Emrazı Zührevlye müdüriyeti ve latanbul Dis· 
panserı binasının tamiri. 

Tahmin bedelleri ile ılk teminat mikdnrları yu arıda yazılı iş· 
ler 11} n ayn açık eksiltmeye korulmuştur. İhale 31.7 9 \9 pazartesi 
günü •nat 14 de D imi ~ııcümende yapıla~aktır. Do tluk Yurdu 
caddesinin iı ş sın ai ş rtnume 40 kuruş mukabilinde Fen i~leri 
müdürlüğüı den olıı bılir. Ve c!iğer i .. e o t ıt ş .rlnar.o Zabıt \ e 
1\1 uamelat J'v:üdf rlf ğü 1 olem iııde ı. öı de ilir. Tcılipleriıı Fen işleri 
müdürlüğünden slacııldnrı fenni dıliyet vt ikalı.ıra ve ilk teminat 
makbuz veya mektuı-1 rı ile ihale günu mua} yen sn. ttn daimi en· 
cümeııde bulunmal ırı. p242) 

~If.[:~~~I~~["(.i~m.ın~] [()I*Aı..~~]..~ r~I~I(.)~~ ~ 
'C 

~ Yo ve bina inşaatı ~ 
~ Zonguld 1kta Ereğli kömürleri işletmesi ~ 
~ Genel Direktörlüğüı den ; ~ 
(;) Aşnğıda yazı ı işler 3 ı. 7 939 tarihinde knpalı ~ ~ 

Cinsi Mikdn?'ı Mu. be. % 7,5 te. Eksiltme 
kalem lira krş. lira krş. oekli saati 

---·- ---· ---- ---·-----··-
Ecz yı tıbbiye 1 fi9 428 70 32 15 paz. 14 
Cam !At 281 16ll 82 120 SS aç. eks. 1~.30 
Laboratuvar malzemesi 102 49 \ 60 36 77 ,, ,, 16 
Fılitre kiğıdı 256 263 63 19 77 paz. 16,~0 

1 - 19.VII.939 tarihinde ih le edileceği ilan cdi miş 
olan yukuda cins ve mikdarlnrı )azılı 4 kalem malzemenin 
bazılarının m.ıhammetı beJellcri değiştirilerek eksiltmesi 
31.VII.939 tarihine talik edilmiş'ir. 

il - Muhammen l,ed 1 eri, muvakkat teminatları, ek· 
siltme şekH ve saatleri biz lnrında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 31.VIl.939 pazartesi günü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Listeler her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - Cam alat ve laboratuar malzemesi hakkında tek• 

lif olunacak aletl rin marka ve vsafınm eksiltme gününden 
evvel Kaba.taşda kimya şubemize bildirilmesi laumdır. 

vı - lsteklilerin % 1,s güvenme paraluriyle birlikte 
eksiHme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri. (5230) 1-4 

Cinsi 

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

lira krş. lira krş. şekli aaatı 

---------------·----
90Xt00 eb'adında sel· 10.000 4 .. 9 50 32 21 aç. eks. 14 

lefon kağıdı tabaka 
Cibnli fab. memur ve 
amele lokantası ah· 15 
çıhğı işi. 

I - 20111.939 tarihinde ihale olunamayan Cibali fabri· 
kası ahçılığı işi ile şartname ve nUmunesi mucibince 10.000 
tabaka sellefon l ağıdı eksiltmeye konmuştur. 

il - Muham:ı.en bedeli, muvakkat teminatı eksiltme 
şe'di ve saat eri hızalnrmda •a:ı:ılıdır. 

111 - E ·siltme 26 VIl.9 9 çarşamba günü Kabataşda 
Levnzım ve Mubay. at Şu esiudcki Alım Komisyonunda 
yapılacnkt r. 

iV - Şartname ve nüm neler ve yemek fiat listeleri 

her gün sözü geçen Şubeden parnsız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 

1,5 güvenme ve ahçılık işine i tirak edecekler de 300 lira
lık depozıtolarile birli te yukarda adı geçen Komisyona 
gelmeleri. (4913) ~-4 

işin nevi 
• • 
K. bedeli % 7,5 te. Eksiltme 
lira krş. lira krş. şekli saatı 

-----
G rz rnk m evi ,inşaatı 78.815 49 519) 77· paz. 15 
Gün üşbacıköy bakım evi 81.157 83 5307 89 ,, 16 
inşaatı 

I- 27 VI 939 tarihinde teklif olunan bedeJler IAyık 
ha cl gö ü me ıginden yuk.ı da yazılı her iki inşaat yerıl
< en şa tı rne ve k ıf a eleri muc bınce pazarlık uıulile 
eks tmeye lco mu~tur. 

il - Keşif bedelleri muvakkat teminatları pazarlık 
saatleri hizalarında gösterilmıştir. 

III - Ptızarhk 27.Vll.939 perşembe günü Kabata,da 
Lev zını ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

~ zarfla ve vahidi fıyat üzerinden ihaie edilmek üze- ~ 
() re münaknsrıya konulmuştur. ~ 

e 1 Baştarln Asma - Dilaver yolu. Muhnmmen ı· ~ 1 
~ bedeli: 92 ... 8.?,42 lir~. aı 

e 2 - Doruk - Gelik yolu. Muhammc.o bedeli : ~ 
C 65129,56 lirn ~~ 

IV - Keşif ve şartname ve planlar her gün levazım 
şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara, Samsun başmüdür• 
lükJerınden 394 ve 405 lrnruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olma· 
ları olmadıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mütehas ısı 
inşaatın sonun kadar daimi olar k iş başında bulundura
cak arını not rlikten mu addak Hr teahhüd kAğıdı ile tevsik 
etme c:-i ve (70.0CO) liralık bu gibi inşaatı muvaffakiyetle 
yapmış ol uklar na dair vesika vermeleri ldumdır. 

3 - Asmndn yapılacak 
deli : 5 .00 J irn. 

4 - G il te yapı acak 
bedeli : 27.u O li . 

~ 

::;l·~; :·h~:::::~ ~ 
5 - Zongu dakta yapılacak 

bedeli : 13.500 lira. 
1 bina. Muhammen a 

6 - 30 adet aile evi. Muhammen bedeli : 9".000 
lira. 

Yol ve bina grupları ayn olmak üz re ihale 
edileceklerdır. Münakasa şartnamesi, vahidi fiyat 
cetveli ve f nni " rt ame ile projeler 15 er Jira 

o 
Q 
o 

~ 
~ 
~~ 
~ 

bec! llc Zonguldok'ta Ereğli kömürleri işl tmesi 
inşaat miıdUnycti den veya İstanbulda Galetada '{J 

~ Güven Handa Eti Bank İstanbul Bürosundan alı- ~ 
~ nabilirler. ~ 
(~İOT4i>T~~I~~1*I~I~I~I~Nl~~I~I*I~r~ICJToiçJioI~J 

lmtiy z • h bi ve yazı işleri Direktörü : I• ali Girit 

B ınldıtı y r : Merke• Baaımn', Galata 

Pazarlığa girecek! rin, yukarda ~azıh vesaiki İstanbul
da İnbi ·arlar U um Müdürlüğü inşaat şubesine ve diğer 
vilayet merkezlerinde mahalli nafıa müdürlüklerine ibraz 
etmeleri ve ayrıca pazarlığa iştirak vesikası almaları ll· 
zımdır. 

VI - Taliplerin kendilerinden aranılan vesaik ve Yo 
1,5 güvenme pnralarile birlikte pazarlık için tayin olunan 
giin ve saatlerde mezkür Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

• & (4782) 3-4 - - "'·-----------İstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet 
h\üdürlüğünden : 

Ç rum Vilayet har.tanesi ihtiyacı için 126 kalem 1500 lira mu• 
bam "" bedelli c-cza ve levuımı tıbbi} e ihale tarihinden bir ay 
zarfır~da_ Çorumda teslim edılmek üure temmuzun 19 ncu çartam. 
b.a gunu • at 15 de Ç rumda daimi encümen riyaset oduında ihale• 
sı yapılRcnğından alıcı olanların 112 lira 50 kurut muvakkat temi• 
nat ile Çorumda daimi encümene ve İstanbulda Sıhhat MQdGrUltG• 
ae müracaatları, (5053) 2-3 
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Quotien des Adjudications 
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N 
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ADMINISTRATION 
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Galata, Perchembe Bazar 

Poıır la Publıcıte s'adresser 
a l" Admını~t ation Journal Professionnel des F ornisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

lfoite Postale N. 1261 

Telephoııc : 49442 

:e 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes ujourd'hui 
--~-----------------------

Objet d'~ l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eatimatif 

A) Adjudicalions au Rabais 

Caution. 
proviaoire 

Ueu d'adjucalion et du 
Cahier dı Cbargu 

Jours Heares 

~st~uctlone - R6parntlons - 7rav. Publlce-Mat6rlel d Constructlon-Cartogr Cılo 

Trav. cyliadrage- a route Koaya·Meram (aj) Gre a gre 
Rep. konak gouverncmcntal 

" bat. ecoles 
Coııat. parapet sur tanks de benzine ıe 

trouvant dana jardin Grandc Poste 

Publique 
Gıe a. gre 

4376 19 
1603 47 
685 99 
389 72 

Conat. pave en p.lrquet s routc Dostluk Yurdu Publique 789t 49 
Repar. bltiıse diıpensaire Ist. • 571 02 
Const. maisona immi~. iı ltkilip: l()J p. (aj) Gre a gre lap. 350-

n ,, ,, dana kaza Mecidöı.ü: n ,, 450 -
150 p. (oj) 

Con.t. banin Ecolr Com. Morit. Publique 9886 6 
,, batiue corpıı de garde et 5 depôtı Pli cach 2ı906 17 
de munitioııı (cah eh 125 P.) ( nj) 

Conıt. un pa\·illon et 2 depôts de muni
tionı iı Kütahya (eah eh 320 P.) 

n 60035 38 

Conat. mur et porte en fer au bureau fiı- Gre iı gre 235 30 
cal Hocapaşa 

32d 21 

51 45 
30-

592 09 
42 83 

1312 50 
2531 25 

742 -
1868 -

4252 -

Vil. Konya 
Kaymakamat Aşehir 
Dir. Culture Koya 
Dir. P. T. T. lst. 

Com. Perm. Muicip. loıt. 

., n 

7-8-39 
29-7-39 
31·7-39 

2-8-39 

15 -
14 -
15 -
15 -

31-7-39 14 -
31-7-'l9 14 -

Dir. Etab. lmm. Ç>rum Ank. 1 moia a partir du 10-7-39 

n n ,, 

Dir. Trav. Pub. sl. 
Com. Acb. Mini~ Def. Nat. Ank. 

" n " 

Dir. Biena Nıı.t. st. 

n 6 7-39 

2-8-19 15 -
2.S-39 15 -

4-8-39 15 -

20-7-39 14 -

Repar. et conat. dalotı PJi cacb 19370 84 1452 81 Dir Trav. Hydraıl. Edirne a Meriç 31-7-39 11 -

ProduU• Ch mlqucıs et Phnrmacautlquas-lnatruments Sanltalrce-Fourn•ture pour HopttauJr 
Medi;;m;;rt 1127 95 - Hôpitnl Reg:-Nığde 24-7-39 
Produita el articles pharmaccutiquea: 131 lots Publique 2593 86 19-1 54 Dir. Hyg. et Asıiet. Soc. Cağaloğlu 2-8-39 

15 -
14 30 
15 -
15 30 
16 -
16 30 
11-
15 30 

n pharmaceutiqucıı: 159 fors (aj) Grc a gre 42-i 70 3~ 15 Com Ach Econ. Moııop. Kabatache 31-7-39 
Outi'ı et iostruments en verre: 234 lotı (aj) Publıquc 1611 82 120 88 ,, n 31-7-39 
Aıticles de laboratotr.e: 102 lotı (ajl ,, 491 60 36 77 ,, n 31·7-39 
Papier pr. fil!re: 256 lota Gre iı grc 263 63 19 77 ,, ,, 31-7- 9 
Ha.nuac de ar.cours senit.: 2000 p. (c. eh 3 L) Pli cnch la p. 30 - 4210 - Com. Ach. Min. DH. Nat. Ank. 2-8-39 
Objets emailles pr. eervice sanit de l'Ar- Publique 2740 - 204 50 Com. Ach. Int Tophane 31-7-39 

mee: 11 lots 
Produitı pharmaceutiquea: 33 lota ıt 1492 -
EC6ctrlclt-Gaz-ChııuHıu ~ Central (lmıt lla•lon eı Mul rıeıJ 

Tclephone pr. table: 200 p.-id. ambulants: Pli cach 12000 -
100 p.-id. pr. mur: 50 P· 

Ioatall. traıısformah:ur d reıeau electrique 
au bourı Nazilh 

lıolateurı 
Machine cbaudiere a vapeur: 2 p. ·alt er· 

nateur:2 p. (cah cb 319 P) 

,, 

,, 
" 

Hablllement - Chınusaur • - Tlssus. - Culr• 

Chau11ures: 214 paires·botte!: 111 pairea (aj) Gre i gre 

42318 8·! 

9498 -
63800 -

Bottea: 20\ıOO pair ı (c b eh 'i4 l P.) Pli c h la p. 7 43 
Chau11uuı: 200000 p. ,, ,, 47 L.) ,, ,, 4 70 
Batiıte: 35000 m. • 17181 50 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

lmprimb 257 50 

Combustlb1e Cerburant- Hulles 

Semi-coke: 3 t. Publique 87 -
Motorine et huile pr. machine: 30 t. (ııj) 
Coke: 45 t. Publique la t. 18 50 
Charbon de terre crible: 210 t.-id. tout ve· n 

oant: 60 t. 
Boiı de cheae: 910 tcb~kiı-cbarbon de Pli cacb 

boiı: 29, l t. 
Charbon crible: 3t8 t.·id. tout venanl: 60 t. ,, 
Benzine: 25 t.-motorioe: 15 t. 
Boiı: 1350 t 
Coke indirene: 170 t. (aj) 

Olvers 

Fer a chcval: 3 t 
Bridc:: 8000 P· 

,, en chainea: 500 p. 
Saca 1 fourrasre: 500 p. 
BaUaat: 20000 ın3 
Macbine-outil a tours: 5 p. 
Compaa complet: 200 p.-decimelre double: 

200 p - regle traaıformatrice: 20J p.-e· 
chelle geometrique: 200 p.-ruban en a-
cier: 200 p.-equerre de 45 et 60 degreı: 
400 p.·mires: 200 p.· compH foreatlcr: 
1000 p.-vrille d"aırandi11ement: 200 p. 
baromMre de bauteur: 100 p.-planimet· 
re: 50 p.·plaacbette a looıue-vue: 50 p. 

,, 
" Gre a gre 

Publique 

" 
n 

n 
Pli cacb 

n 

Voiture de tranıport avec chapitcau de Gre a ıre 
roue: 1650 p.-a:s:e de roue: 2400 p. 

Coeur de foHe a•ec accua. 3 compl.-ma- Pli cach 
t~riel pr. coeur de fo11e et coeur d'aiguille1 
pr. croisement 

Tente. coaique1: 54 p.·ld. pr. 
Cuiaine ambulante: 6 p. 
Trompat en fıl de fer: 38 m. 
Etui pr. rourde: 2000 p. (aj) 

soldatı: 2 p. Pul,liqae 
Plı cacb 
Gre l ıre 

" Motopomp• a motear maı:qu• Balk• Publique 

6450 -
17550 -

420 -
1120 -

110 -
375 -

24400 -
17000 -

4250 -

12300 -

3000 -
14400 -

700 -
2200 -

112 -

90J -

3173 91 

712 35 
4440 -

8680 -
41350 -

1288 62 

6 53 

832 50 
2~8 -

258 -

441 25 
483 75 

1316 25 
325 -

31 50 
87-

8 25 
2~ 12 

1830 -
1275 -

318 75 

922 50 

225 -
1080 -

52 50 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 4-9-39 15 -

Dir. Economat PTT Ank. et lst. 4-9-39 16 -

Municip. Nazilli 31-7 39 16 -

Dir. G. Exp!. Elec. Tram et Tunael lst. I0-8 39 15 -
Munıcip. Afyookarabiear 22-8 39 14 -

Adm. Eaux Municip. lat. 
Com. Ach. Miniıt. Def. Nnt. Ank. 

" Com Ach. lat. Marit. Kuımp ıa 

Vil. Aydm 

Co • Ach Mil. Kayıeri 
Municip. Bayın ır 

Dir. Lycee J. Fıllu Üıküdar 
Com. Ach. Lyceea Ist. 

" n " 

" " n 
Com. Acb. lnt. Tophane 

,, Mil. Elazıg 
Pres. Cour dea Comptea 

31-7-39 15 -
3..S-39 11 -
2-8-39 11 

29.7.39 11 -

20.7-39 15 -

24-7 39 15 -
1><-7-39 16 -
31-7-39 14 -

2-8-39 14 30 

24-7-39 14 30 

24-7-39 14 30 
31-7-39 15 -
5-8-39 8 30 

22-7-39 11 -

Com. Acb. Mil. Kayseri 24-7-39 16 -
16 -
16 -
16 

n ,, ~4-7-39 

" " 24-7-39 
,, " 24-i-39 

3~me Expl. Cb. de fer Etat Balıkemir 31-7 39 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 5-9-39 

15 -
11 -
1-8-39 Dir. Gec. For6tı Juıqu "au 

Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 25-7-39 14 -

Miniı. Trav. Pub. Ank. 

Dlr. Trav. Pub. Brou11e 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlr. 

n lnt. Anlr. 
n Mio. Def. Nst. Ank. 

Muaicip. Gudul Aak. 

28-8-39 11 -

J-8-39 15 -
31-8-39 ıı -
17-7-39 IO 30 
18-7-39 15 -
2-8-39 16 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Paz.artui 17.7.939 

• Un çuvalı (fst. Defterdar ) No 1109 
Sömikok (Molatya İıbayhtı) No 1108 

1 Çıralı çam kalaa (Nafıa Vek.) No 1105 
• Odun Ae lıömür (Prevantorium-Sanator. Direk.) No 1105 

iç ve dış otomobil lastiği ile motorin ve valnlia (KocaeP 
No 1105 

Dizel ve benz.in motörü tamiri (Kocaeli Vil.) No 1105 
Motör için neval bronz taft (Gümrük Muhafaza Gen. Kom 

No 1112 
Briket Zongudak kömürü, benz.ia ve mobiloil (Ank. V aliliti) 
Erzak ve mahtukat (Edirne Vil.) No 1114 
Gömlek, çorap, hoila ve don (Malatya Killtür Direk.) No 1 
Erztık ve tebz.e (Balıkesir Ebe Mektebi) No 1J15 
Bulgur, makarna, mercimek, teker, nohut (Vize Tilmeni) 
Sığır eti (Erzurum Aak. Sı\K.) No 1115 
Kaldırıın ir.t· (Samıun Vil.) No 1116 
Knldırım fcrşiytı (Konya Beled.) No 1116 
Otobüs tan irı için malzeme (Tapbane Lvz.) No 1116 
Arpa ve saman (Samsun Bcled.) No 1116 
Ekmek (DarÜŞtafaka Mild.) No 1116 
Vantilatör (M. M V.) No 1117 
Arpa sebriye (Edirne Tümeni} No 1117 
Kömür ve ekmek (Kandilli Kız Lisesi) No 1105 
Ma!ıkııp tezgahı (lıt. Elek. Tüoet n Tramvay lılet.) No 11 
Lokoloit boya (D. D. Y.) No 1105 
Ot (inanlı Aygır Dt'poıu) No 1106 
Erzak ve mahrukat (İıl. Ziraat Mektebi) No 1106 
• Hurda eşya (fst. Deflerd.) No 1110 
Kok kömürü dıt. Sıhhi MüeHe.eler) No 1106 
Rootgen filmi ,, ,, ,, No 1106 
Fanda ve don ,, ,, ,, No l t06 
Parke tnşı tİzaıir Beled.) No l IOS 
Sabun (İı.mir Lvz.) No 1106 
Malmüd binan tamiri (Aok. Defterd.) No 1107 
Yol inf, (M. M. V.) No l 107 
Dıkistrin (D. D. Y.) No 1107 
* Kum odun (Edırne Orman Çevirge MGd.) No 1107 
iohısarlar binan tamiri (Ank. lnbiaarlar Batmüd.) No J imi 
Mua ve dol p (iıt. Beled.) l I08 
Süt ve yoturt (İı.mir Lvz.) No 1108 
Kaoalızaayou Y•P· (lzaıir Beled.) No 1108 
Komut. bıoaaının harici sıva ve badanuı yap. (fat. Komut.) 
Benzin, valvalın ve vakum (Yozgat Vil) No 1113 
Neft yatı (Aık. Fabrikalar) No 1109 
Kuk kömüıü (Tavukçuluk Eııatitüıü Direk.) No 1108 
• Köknar tomrutu (Devlet Orman ltletmHİ Karab6k Re• 

lıği) No 110~ 
İçme ıuyu tui.ah (İsp~rb Beled.) No 1075 
• Küçük motör ve yrazıhane e.-yıı dzmir T. C. Ziraat 

No 1098 
Şoıe inı. (Kocaeli Vil.) No 1100 
Mezbaha İDf. (Arapkir Beled.) No 1100 
Kurşun •e çinko üatübeçi (Aık. Fabrikalar) No 1100 
Terro molipıeu ve ıilico mangan (Aık. Fabr.) No 1 IO'l 
Öğretmen sanatöryumu inf. (lı.t. N fıa Müd.) No 1101 
Merdıven kuleıiİ IDf. (Gaz.iant~p Beled.) l'ııo 1101 
Mutfak, çamaşırhane ve etüv tuiaah ( 1 rabzon Sıhh•t MGd.) 
Mezbaha ıoş. 'Elazi~ Bcled ) No 1ll2 
Hükümet ban ıı inş (Antalya Nafıa Müd.) No l HYl 
• Talat (Ask. Fabrikalar) No l 102 
Kuru ot, koyun ve aıtır eti (Tophane Lvz) No 1103 
Sadeyağ (Erzurum Ask. SAK) No 1103 
Adliye bınaıı iot. (K.aatamoau Nafıa Mild.) No 1103 
Duvar ve baraka İaf. (ADk. Valiliti) No 1103 
Ecza ve alit (iobiıarlar U. Mild.) No 1103 
• Çekoslovak takaaı (Toprak Mah1Ulleri Ofiıi l.t. Ş.beal) 
Ballauıye (Tophaae Lvı:.) No 1103 
Tütün l<ızu çuvala ve rııcak ıu kontörü (lnbiHrlar U. IHcl.> 
Gar•j inf. (M. M. V.) No 1104 
Klor fabrikası İDf. (Sümerbank Gea. Direk.) 1104 
Su kötkü n aaotral binaıı İDf· (Düzce Beled.) No l 104 
Dıkımeu tamira (lat. Komut.) No 1104 
• Cezaevı bıoaıı ankazı (iıt. Dcfterdarbtı) No 1104 
Sadcyai' (Lüleburaas Tümeni) No l 104 

,, (Çorlu Kor) No 1104 
Trotuvar İnf. ı.lıt. Bcled.) No 1105 
Maaa. ve aandalya, anıoayak, çizme, foUD Ue cltfter taln 

(lat . .üeled.) No 1105 
Yerli ıömi-kok (Maarif Vık.) No 1108 
Karyola (M. M. V.) No 1118 
Molör içia ma\zame (Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 

No 1118 
Sıtır eti 1.i:ımir Lvz.) No 1118 
Tabanca kılıfı (M. M. V.) No l 118 
Sebze (lzmir Lvz.) No 1118 

b) MUZAYEDE L E 
Müstamel HÇ bidoDa Mtılaoakbr. Bak, D. D. Y • 
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