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GAZETESi 

Umum Tü -;carların ve üt a h i t 1 e r i n ,m e s 1 e ki O r g a n ı d ı r 

A a) MUNA 
-------------------------------

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Yozgat Valiliğinden : 

. 939 bütçe ine mevzu tahsisat dahilinde yapılacak 17564 
lna 63 kuruş keşif tutarı Boğazlıyan ilk okulu inşaatının ikinci 
kısmı kapalı zarf usulıle ve bir ay müddetle eksiltmey~ çıka
rılmıştır. 

l ~ıekliler bu işe ait şarnameyi vilayet daimi encümenindr 

l~er gün görebilirler. Ve müracaat ederek bedelsiz istcyebi
ırler. 

. Eksiltme 10.8.939 perşembe günü saat 14 te vilayet dai
ını encümı>ninde yapı!acaktır. 

Eksiltnı~ye girebilmek için istf'klilerjn % 7,5 hesabilr 
1317 lira 35 kuruı muvakkat teminatını vermeleri ve nafıa 
tnfidürlüğüne müracaat etmek suretile bu işe mahsus müteah 
hitlik vesikalarım istihsal ve ibraz etmeleri meşruttur. 

4 
• • 939 bütçeeine mevzu tahsisat dalıili"de yapılacak 

13739 lira 82 kuru~ keşif tutarlı Sorgun ilk okulunun ikinci 
kısmı kapah zırf usulile ve bir ay milddetle eksiltmeye çıka· 

rılmıştır. 

rım tayin edilPn günde saat dokuza kadar Vezirköprü Belediye 
Reisliğine verilmelidir. Veynhud posta ile göndnildiğinde bu 
saatte Belediyeye vasıl olmuş bulunmalıdır. 

Eti Bank GenP.1 Direktörlüğünden : 

Dh rik civarındn bankamızın demir mnd nlerinde yaplla
cak 300,000 lira kıymetinde bina inşaatı münaka'3aya çıkarıl· 
mıştır. Taliblr.r, evr kı Aı karada Bankamız İnşaat Şubesinden 
Dıvrikte Demir Madmi lşletmrsi Müdürlüüünden alahililer. 

Teklifler 7 .8.939 pazartesi günü saat 15 e kadar kabul e-

dilecektir. 

* Bınkamwn Artvin Vilavetı dahilinde Murgul Bıkır • * madenlerinde yapılacak 700,0CO lira kıymrtiııdP-ki inşaatın 
150,000 lira kıymetindeki işçilıği münakas:ıya çıkarılmıştır. 

Talihlerin evrnkı 19.7.939 tarihinden itiharen Ankarada 
HankamlZın lnşnnt Şuhı-sirıden 24.7.939 tarihinden itibaren 
Mıırgulda İşletme Mjdüılüğündcn ve Hopada Eti Barık Sevk 
Memurlu~urıdan alabilirler. 

Teklifler 9.8.939 çarşamha ı:rünü saat 15 e kadar Anka· 
radn Eti Bank Genel rnrektörliiğüne verilmiş olmalıdır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Konya Kor S.atmalma Komisyonundan ~ 

Cinsi Mıktarı Tutarı İlk teminatı ihale 
Lira kr. Lira kr. tarihi saat 

Kablo tel 66 kilometrelık 6,600 00 495 00 4 8.39 10 
Sııhra telefonu 26 adet l,950 00 146 25 4.8 39 11 

Yukarıda yazılı iki kalem muhabere malzemesi kapalı zart 
usulile ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Konya, 
Ankara, İtııanbul Levazım Amirliği Satıaalma konıisyonlarında 
isteyenler okuyabilirler. İşbu iki kalem muhabere malzemesi 
eksiltme g'inü ile muhn'llmen tutan hiz larıuda gösterilmiotir. 
İtıteklıJeriıı eksiltme günü ve saatinde Konyadaki kolordu bina
sı içinrle\d Satmalma komısyonuna ihale saatlerinden bir saat 
evvel teminat ıntktuplarını verecekler veya göndereceklerdir. 

Gö:-des Belediyesinden : 
Musaddak projeli 41 beygir kuvvetinde Dizel motorile 

müteharrik Gördes kasabas1010 elektrik tesisatının yapt ırıl
ınası kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Keşifoame 
14197 lira ise de bina inşaat tadil bedelile ağaç direkler Be· 
lediye •tarafından temin edileceğinden bunların keıif bedeli 
tenzil edildikten sonra 12597 keşifli keşifli kıımı ekıiltmi-
ye konmuştur. 

Şartnameler parasız Gördes Belediyesince verilecektir. 
Eksiıtme 1 1 .8.939 saat 11 de Gördes Belediye Daire· 

sinde ihale edilecektir. 
istekliler hu işe ait şartname Viliiyet daimi encümenindf' 

,J her gün görebilirler. Ve müracaat ederek bedelsiz isteyebilir
ler. 

Kırıkkale istasyonu yakınında yollama binası inşa etti
rilecek: Keşif bedeli 5337 lira 70 kuruş olan yukarıda yazılı 
inşaat askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma 
komisyonunca 3.8.39 perşembe günü saat 16 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 27 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 400 lira 33 kuruş. 

Muvakkat teminat 630 kati teminat 1260 liradır. 
Teklif mektupları 10.8.939 saat 14 e kadar Görde1 

Belediyesince kabul edilecektir. 
Eksiltme 10.8.939 perşembe günil saat 14 de Vilayet dai

lı ff mi Encümeniucle yapılacaktır. 
E siltmeye girebilm"k için isteklilerin % 7,5 hesabile 

1039 lira 49 kuruş muvakkat teminatını vermeleri ve ihale gü· 
nünden en az 8 gün evvelki tarihle Vıliyet Nafıa Müdür ü~ü
ne müracaat etmek suretile bu işe mahsus müleahhitlık vesıka-

o 

5 
ı5 

larını istih~al ve ibraz etmeleri meşruttur. 

Zonguldakta Amele Birliği Heyetinden : 

Eksiltrniye konulan iş : Zonguldakta Amelebirliği Hasta
ne biııasının cenubundıtki granit parke yol vp, betonarme du
var ve piyade kaldırım in§a5ıdır. Keşif bedeli 7745 lira 70 
kuruştur. 

lstiyenler şartnameyi 2 lira mukabilinde Zonguldakta A-
lllele Birliğinden tedarik edebilirler. 

Eksıltme: 2 8 939 çar,.amba günü :ıaat on beşte Zongul-
dakta Amele Birlıği Faal Heyeti huzurunda ynpılacııktır. 

Eksiltmiye girebilmek ıçin talihlerin 581 liralık muvakkat 
teminat vermesi ... e Res-ni Gazetenin 3297 sayılı nü hasında 
çıkan talimatnameye tevfıkao mütehahhidlik vesıkası ibraz et-

mesi lbımdır. 

Malkara Kaymakamlığından : 

Yapılacak iş : Yirmi bin altı lira 67 kuruş keşif bede.ili 
Malkara Hükumet konai11nın ikinci kısım inşaatıdır. Bu ışe 
aid §artname ve merbul~tı hergün mesai aatleri içinde Mal· 
lllüdürlüğilne müracaatle görülebılir. 

g'in müddetle ve kapalı 13.7.939 tarihinden llibaren 15 
•:ırf usulıle eksiltmiye konulmuştur. 

28.7.939 cuma günü saat 15 te Kaymakamlık makamın
da teklifler haddı lllyık görüldüğünde Komisyonca ihale yapı-
lacaktır. · 

Muvakkat temin11t miktarı 1500 lira 50 kuruştur. 
İstekliler Tekirda~ Nafıa Müdürlüğünden alacakları ebH

yetoameyi hamil bulunııcaklardır. 

Vezirköprü Belediye Riyasetinden: 

• • • 
211 adet dem r iıl'!'r kepenk taır.irl. Ba\c : lıt. Gn r:rQkleri Bat 

Müd. ilinlarına 

Haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

hmir Eşrt f paşn Hastane i Baştabipliğinden : 

İl mir Eşretpa~n h ıs tanesi için alınacak olan cins \ e mik
tarları ha tanede mevcud lbtede gös erilt>n 6612 lira 74 kuruş 
mulıamnıen bPdelli 159 kelem muht .... !if eczn)ı tıbbiye 16.7.39 
tarıhinden itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulü 
ifo eks11tmeye çıknıılınışıır. 

Eksiltme şart amesi i göro1ı>k ve ilaçların cins ve miktar
ltırım ÖJrenmek i tiyı;nlerin h r gün hastane h<'yeti dnirns ue 
müracaatları ve ihale giınii olnn 31.7 39 pazartesi günü saat 
on birde taliplerin kapalı zarflarını \İlavet cnciimenine vrrm • 
leri v~ verilecek kapcıh z rfta muhıımm n bedelin ilk teminatı 
muvakk tf' muhahili olan 498 lırı 21 kuru~luk banka mektu
bunun veynhud puanın muhn ebei hu u iye veznesine yatırıl
dığımı dair alınacak makbuzun ve teklif mektubunun ayrı ayrı 
zarflar içerisine konularak hrr ikiısinin hir zarfla vazife zarfın 
üzerine işin nPve ait olduğu ve talıbirı sarih adresi yazılmak 
suretiyle encümeni vılayete te\diı illin olunur. 

Elektrik, Havagazı,Kalorif er (T esi:;at ve Malz.) 

Şuhud Belediyesinden : 

Kapalı zarfla pazarlık usulile evvelce münakasaya ko
nulup talip zuhur etmemesinden dolayı bu defa şartname
sinde değişildik yapılarak yeniden münakasaya konulan 
17723 lira 49 kuruş bedeli keşifli Şuhud kasabası elektrik 
ve makine tesisatı 18.7.939 gününde başlanarak 16 gün 
müddetle eksiltmiye konulmuştur. 

İhale Şuhud Beledıyesinde toplanan Encümen tarafm
dan 2.8.939 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 

Muval<kat teminat 13-9 lira 2 3 kuruştur. 

80 hektar meskun 30 hf'ktar gayrimeskun vüs'atinde tah· 
nıin edilen Vezirköprü kazasının halihazır haritawı kapalı zarf 
usulile eksiltmiye konulmuştur. 

Muhammen keşif bedeli 2300 liradır. Muvakkat teminat 

Bu işe aid olan proje ve hülasa, keşif, malzeme, mon
taj şartnameleri, hesabat ve münakasa şartnamesi, mu· 
kavele projesi bir lira mukabilinde Şuhud Belediyesin
den alınır. 

akçesi 172 lira 50 kuruştur. 
Kat"i ihalesi 29.7.939 cumarte i güniı sa t 10 da Vezir· 

köprü B-lediye Dami Encümeni tarafırıdan yapılacaktır. 
Bu ioe aid şartnameler Vezirköprü Belediyesinden pnratız 

olarak alınabilir. İhtisası musaddak talihlerin teklıf mektub!a-

İstekli olanlar Nafıa VekAlelinden alınmış ensteletor
lük vesikası ve ona mümasil tE"sisat yaptığına dair alın
mış bonservisleri ihaleden bir Raat evveline kadar Bele
diye Encümenine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ve· 
ya posta ile göndermelerj ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar U Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 1400 Jira olan 70 bin metre lzo• 
labaod Askeri Fabrikalar U:num Müdür.üğil Merk.e:a Satı· 
nalma Komisyonunca 3 l .7 .9J9 pazartesi günU saat 14,30 da 
pazarhkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komi
sy..ı ...... uın 11 c:rilır. M ... v ak .. cıt t.:mi ... cıL 10.> iıradır. 

• • • 
Sıvas ve Kayseri Başmüdürlükleri kaloriter te1iıatı. Bak : 

İnbisarlar u. Müd. i aolarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Emniyet Umum Müdürlüğilnden: 

Zabıta memurlarına yaptırılacak yazlık elbiseler ıçın 
satın alınmasına lüzum hasıl olan 9 bin metre krem renkte 
keten kumaş kapalı zarf usulıle 4.8.9 j9 cuma günil saat l S 
de münakasaya konulmuştur. 

Bı:her metresine 100 kuruş fiat biçilen kumaıa aid nfi· 
muneyi görmek ve şartnameyi almak istiyenlerin Umum 
ınüdjrlük satınalma komisyonuna müracaatları. 

Eksiltmeye girmek isti yenlerin 675 liralık teminat mak· 
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 
2490 sayılı kanunun 4 cü maddesinde yazılı belgelerle bir
likt~ eksiltme günü saat 14 e kadar komisyona teslim et
meleri. 

• • • Umum Müdürlükte mustahdem Emniyet Amirlerile 
mnamelat memurları için kumaş ve diğer levazımı dahil 
azı 2:30, çoğu 250 takım maakasket kışlık elbise 5.8.939 ta· 
rihine musadif cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf usuli
le münakasaya konulmuştur. 

Beher takımtna 2 J lira fi at biçilen elbiselere aid nftmu· 
neyi görmek ve şartnamesini almak istiyenlerin U. Müdilr· 
lük Satınalma Komisyonuna müracaatleri. 

Eksiltmiye girmek istiyenlerin 468 lira 75 kuruşluk le· 
minat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif melı
tublarım ve ı490 sayıla kanunun dördüncü maddesinde ya
zılı belcıelerle birlikte saat ona kadar Komisyona teslim et
meleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazıml. 

Kırklareli D.1imi Encümeninden : 

Cins ve miktarları şartnamesinde yazılı Hususi, Mu· 
hasebe, Nafıa, Maarif, Ziraat, Baytar ve memleket hastane• 
sine aid 1500 lira muhammen bedelli evrakı matbua ve de· 
fatire isteklisi tarafından verilen bedel !Ayık hadde görlil
mediğinden eksiltme 26.7.39 çartamba güoü saat 16,5 tr 
ihale edilmek üzere uzatılmı~tır. İ!k teminat 112,S liradır. 
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Bu gün ilan o unan münakasa ve nıüzayedeler Listesi 
-----------------------~---

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Güu Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işlerl, Mal~e"!.e Harita_ 

Afyon·Konya yolunun arasında taş çıkarıl- Aç. eks. 
ma ve taşınma i~i 

Afyon-Şuhut yolunun arası tamiri için taş 
çıkanlması ve taş oması 

Afyon-Kütahya yolunun arası taş çıkarıl-
man ve taşınmaıı 

,, 

,, 

,, 

590-t -

4032 60 

3993 1'2 

5000 -Bolvadın ilk okulu inş. 
Hükümet konağı inş. Kapalı z. 2j156 -
Baykan hükümet konağı inş. 
Hükumet konağı ioş. 
Divrik civarında yo.p. inş. 
ArtAio vil. yap. inşaat ı şçiliği 

,, 
,, 

Vali konağı cad. trotuar ıoş . {ş::ırt. 65 in.) Paz. 
Kırıkkalede istasyonu yakınında yollama Aç. ekı. 

binaaı inş . (şttrt. 27 krş.) 

Ank.-İst. 52 ci kim. köprüoün korkuluk işi Paz. 
Hipodromda mevcut demir tribünlerin isti- Aç. ekı. 

faları azaltılarak arımın çoğalllmaaı 
Merkezefendi mezarlığı ihata dıvar üzerine 

konulacak tel parmaklık ve kapı yap. 
(temd.) 

Hıdıroğlu suyu tesisatı 

,, 

23156 -
125388 31 
300 ıoo -
150000 -
129J5 76 
5337 70 

915 75 
5338 75 

791 72 

ilaçlar, Klinik ve lspençlyart Hastane alat, Lvz. 

Eczayı tıbbiye: 159 kalem Kapalı z. 6642 74 

442 80 Afyon Vilayeti 

302 44 

29-l 98 

375 -
1736 70 
1736 70 
7516 92 

,, ,, 

,, n 

Afyon Vilayeti 
Siird Def terdarlıaı 

" ,, ,, ,, 
Etibaok Gen. Direk. Ank. 
. ,, ,, ,, 

967 94 lst. Belediyeıi 

25-7-39 15 -

25-7-39 15 -

25-7-39 15 -

1-8-39 15 30 
17-8-39 17 -
17-~-39 17 -
17-8-39 l7 -

400 33 Ask. Fab. U. Mild. SAK Ank. 

7.8-39 15 e kadar 
9-8-39 a ,, 

3-8-39 14 -
3-8-39 16 -

71 38 
400 41 

59 38 

Ank. Valiliği 
,, 

İst. Belediyesi 

Kartal ,, 

428 21 İzmir Eşrefpaşa Hast. 

3-8-39 15 -
~39 15 -

31-7-39 14 -

(tashih) 25.7.39 15 -

31-7-39 11 -

Elektrlk~avagazı-Kalorlfer \tesisat ve malzemesi) 

Sokak armatörü parasollarile birlikte: 175 
ad. (temd.) 

Gördes kaaabasının dizel motörile müte· 
barrik elektrik tesisatı 

Kablo tel: 66 klm. 
Sahra telefonu: 26 ad. 
İıolaband: 70000 m. 

,, 70000 m , 

Aç. ekı. 

Kapalı z. 12597 -

,, 6600 -
,, 1960 -

Paz. 1400 -
,, 1400 -

Mensucat, ElblSb, Kundura, Çamaşır v.s. 
~-~-~.:..---,_..;;..... ____ ~ 
Krem renkte keten kumaş: 9000 m. 
Yazlık keten elb ıse ve şapka: 19 tak. 
Kı~lık elbise maa kaaket: 2J0-250 tak. 

Kapalı z. m. l -
294 50 

Kapalı z. b. 25 -

Matbaa lflerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua yap.: 29 kalem 
Evrakı matbua ve defa lir llemd.) 

Aç. eks. 475 -

Kereste. tahta ve saire 

Çam kereate: 1000 m 3 (şart. 2j0 krş.) Pu. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaijları v.s. 

Otomobil benzini: 80UO litre 
Motorin: 6,5 t.-benı:in: 7,5 t. (t emd.) 
Mangal kömürü: 3,5 t.-meşe odunu: 200 

çeki-gürıeo odunu: 50 çeki (leınd.) 
Kok: 70 t. (temd.) 

MUteferrlk 

Sigara paket makineei (temd.) 

Aç. ekı. 

Aç. cks. 

Paz. 
Su ıayacı: 160 ad. ,, 
Ateşe mukavvim tu~la ve harçlar: 

Aç. ekı. 
149 ka· Paz. 

lem (şart. 756 krş.) 
Demir potrel: 200 ad.·koniol ' demir: 900 ad. ,, 
Muhtelif boru. 10 kalem 
Makkap tezgahı: 3 ad. 

• " 
2 ad. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Ekmek: 60 t . 
T. fasulyaı 40 t.·kabak: 40 t.-bakla: 12 t .-

semizotu: 10 t.-bıyar: 10000 tane 
(temd.) 

Erzak ve mahrukat 
Sebze: 9 .lıı:alem 

Ekmek: 40 t. (temd.) 
Beyaz peynir: 1,5 t. -kaşar peynir: 1 t. (temd.) 
K. fasulya: 5 t.- nohut: 2 t - bulgur: 5 t.-

pirinç: 3 t.- teker: 5 t.- çay: 200 k. 
K. fasulye: 137,4 t. 
K. ıoğan: 3~ 1550 k. 
Un: 120 t. (teınd.) 

Pansiyon talebesi için sabah, ö~le ve ak
şam yemekleri 

B) MUzayedeler 

Kaaket v.ı. 

n 
Kapalı z. 
Aç. eks. 

Kapalı z. 
Paz. 

,, 
Aç. ekı 

,, 
,, 

Paz. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 

,, 

Aç. art. 

1500 -

50<LO -

t 18 50 

10000 -

151170 -

2645 -
3200 -
6000 -
3400 -

2950 -
k o 09 50 

20610 -
2666 25 

16200 -
3~218 75 

isteklilerin nümune ve şartnamesini görmek veya ek
ıiltmeye girmek üzere Kırklareli Daimi encümenine mü
racaatları ilan olunur. 

Kereste, tahta ve saire. 

Aakeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

275 metre miklbı çam tahtası O, 16 X 0,025 X 4 M. eb'adında 

Samıun Belediyeıi 

1260 - Gördes Belediyesi 

Konya, Ank. ve İst. Lvz. Amir. 

" " n 

24-7-39 15 -

11-8-39 14 -

4-8-39 
4-8-39 

495 -
146 25 
105 -
105 -

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK. Ank. 3 ı -7-J9 

10 -
11 -
14 30 
14 3ü ,, n 

675 - Emniyet U. Müd. Ank-
2ı 10 Samsun Beledıyesi 

468 75 Emniyet U. Müd. Ank. 

35 63 Samsun Beledıyesi 
112 50 Kırklareli Vilayeti 

,, 

3750 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

157 12 
59 25 

97 12 

ist. Defterdar lığı 
,, Ziraat Mektebi SAK. 

,, . 
,, ,, 

750 - İnhisarlar U. Müd. 
Samsun Beled ıyesi 

8808 50 Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

31-7-39 

4-8-39 15 -
24-7-39 15 -
5-8-39 11 -

2~-7-39 15 -
26-7-39 16 30 

3-8-39 t4 30 

3-8-39 14 -
27-7·39 10 -
27-7-39 10 -

27-7-39 IO -

7-8-39 16 -
27-7-39 15 -
7-8-39 14 -

240 -
450 -
255 - · 

Susuğurluk Belediyesi 27-7-39 
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK. Ank. 8-8-39 
M. M. V. SAK. 16-8-39 

15 -
16 -
il -
15 -,, ,, 

427 50 lıt. Vakıflar Direk. 

221 24 
285 -
93 75 

Samsun Ask. SAK. 

Afyon Memleket Hast. 
. ,, Kor. SAK. 
lst. Ziraat Mektebi SAK. 

" ,, ,, 
Marmara Üssübahri SAK. 

Lüleburgaı Tümen SAK. 

,, " 
Erzincan Ask. SAK. 

15-8-39 

3-S-39 15 -
1 ay içinde 

28-6-39 itib. 1 ay 
24-7-39 14 -
27-7-39 10 -
27-7-39 10 -
20-7-39 14 -

1545 75 
200 -

1215 -
2566 41 Ank. Dil Tuih-Coğrafya Fakültesi 

7-8-39 16 -
21-7-39 11 -
3-8-39 16 -
7-8-39 15 -

- - İıt. 2 ci iflas Mercan Tıtcılar No. 9 21-7-39 10 -

250 metre mikabi çam taht!lsı O, 18 X 0,025 X 4 M. eb'adında 
250 " ,, ,, " 0,20 X 0,025 X 4 M. ,, 
200 ,, " ,, " 0,22 X 0,025 X 4 M. ,, 

25 ,, " ,, ,, 0,22 X 0,030 X 4 M. ,, 

Tahmin edilen bedeli 50 bin lira olan miktar ve eb'
adı yukarıda yazılı beş kalem çam tahtası, Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 
3.8.939 Perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edi-

-
zere 2 

lecektir. Şartname 2 lira 50 kuruş mukabilinde komisyoıı' lira kı 
verilir. Muvakkat teminat 3750 lira. ,1 lt 

lediye 
Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdareıiodı edebi 

Bir yıl içinde İzmit deposu namına gelecek <?lan tP suğur 
ben 5 bin ton maden kömürünün 3700 tonunun lımitte 
1300 tonunun da Adapazarında vagonlardan yere indiri A k 
si ve ayni miktar kömürlerin yine ayni yerlerde yerdell s '_. 
kina ve icabında vagonlara yükletilme işleri açık eksi 1 
suretile 7.8.9;39 tarihinde saat 15 de H. Paşada gar binİ ft ru 
da birinci işletme komisyonu tarafından münakasaya ~ komi 
muştur. dilec~ 

Muhammen bedel : Beher tonun yüklemesi 40 ve io' vakk$ 
mesi de dO kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenler kanunun tayin ettiği 
saikle ve 262.50 liralık muvakkat teminatlarile birlikt• Müd. 

siltme güniı tayin edilen saatte komisyona müracaatları 
Bu işe ait şartnameler komisyondan ve İzmit depd 

Adapuzarı istasyon şefliğinden parasız olarak verilir. 

İnhisarl ar Kocaeli Başmüdürlüğünden : 

Eksiltmiye konulan iş : 
Düıce, Gündoğdu, ve Hendek Bakımevlerinde uıe'°' 

938 yılı ürününden tahminen J. 7.JU.000 kilo yaprak tütD' 
mahallerinden Adapazarı istasyonunda vagona teslimi ; 
liyesi olup muhammen bedeli 10 bin liradır. 

Bu yoldaki eksiltme şartnamesi, İzmit, İstanbul, Ao~ 
Adapazarı, Hendek, Bolu, Düzce, İnhisarlar İdareleri; 
taliplere meccanen verilir. 

Eksiltme knpah zarf usuliledir. 
Muvakkat teminat akçesi 750 lira veya itibari defi 

musaddak bu miktar teminat mektubudur. 
Eksiitme müddeti 15.7.39 dan 31.7.39 gününe Jıt 

15 gündür. 
İhale 31. 7.39 pazartesi günü saat 16 da İzmit İnbi5" 

İdaresinde müteşekkil Komisyonda yatpılacak ve bu " 
kadar teminat mektubları kabul olunacaktır. 
~~~~~~~~~~~~~~ 
Mahrukat, Benzin, J.Vlakina yağları v. s. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•' 

Ankara garnizonu ihtiyacı için 913 ton gürgen ti 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 18l60 lira olup muvakkat teminatı 1 

lira 5U kuruştur. 
Eksiltmesi 2.8.39 çarşamba günü saat 11 dedir. 

Litre 

İstanbul Defterdarlığından : 

Beher çift tenekesi 
Lira Kuruş 

8000 5 55 
lstanbulda teslim sekiz bin litre otomobil benzini 

Erzı 
..-... 

ile a 
ğır 

14 
nun 
tılnu 
l ira 
kan 
poli• 
buh~ 

lem 
Bel 

kal 
da 

ca 

bayaası açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3.8 939 le 
rihioe müsadif Perşembe günü saat on dörttedir. TaliP~ Be 
yüzde yedi buçuk pe}' akçelerini vakti muayyeninden ' 
yatırıp mezkür gün ve saatte Defterdarlık Milli Emli~ 
dürlüğündeki Komisyona müracaatları. 

• • • Ci 
1\fotorin, ben:r.io, kok kömürü ve odub alınıcaktır. Bak: I 

ıütuııunda lst. Ziraat Mekh bi SAK. ilin ı ııa . Ek 

Müteferrik 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma KomisyonıJJ 
Tahmin ediİen bedeli L51.170 lira olan 149 kaleııı 1 

mukavim muhtelif tuğla ve huçlar Akseri Fabrikal•ı 
Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 7.8.939 l' 
tesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartol 
7 lira 56 kuruş mukabilinden komisyondan verilir. Mu~' 
teminat ssos· lira 50 kuruştur. 

M. M. Vekdleti Satınalmn Ko nisyonundan : 

Kapıı lı zarf usul iyle 3 adet makkap tezgahı satın alıoB~ 
Muhammen bed~ li 5000 lira olup ilk teminat miktarı 4 
radır. 

Kepalı zarfla eksiltmesi 16.8.938 ç rşnmba günü ıs•' 
de Vekalet Satınalma komisyonunda yakılacaktır. 

Şartnamesi her gün komiııyonda görülebilir. 

• • • İki adet makkap tezg1Hıı açık ek iltme suretiyle 
alınacaktır. Muhammen bedeli 3400 lira olup ilk teminat 
tarı 255 liradır . 

A çık eksiltmesi 15.8.939 salı günü saat 15 te Vekile 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Ş:ırtnnmesi her gün komisyonda görülebilir. 

Susu~urluk Belediyesinde11: 

Kasabamız elP.k trik tesisatı dahili şebeke i için Jiiztl~ 
cem'an 35260 kilo ağırlığında 186 tek ve 14 de çift olıJl 
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3 
Münakasa Gazeteıi 

~------~-~~~~~------------------~~------------~----~-----------~ -
zere 2615 lira keşif bedelli 200 arled potrel demir direkle 228 Lüleburgaz Askeri Saunalma Komisyonundan : 

oo' lira keşifli 900 ko ısı\ demir 500 pazadıl,la s:ıtın alınacaktır. Tıimeıı hırliklniııın ~htı\ac iç n 10 tJk..,itte aluırıı ik VP 

İhale 27 7.939 pP-rşembe !!iiuü sı.ıat 15 le S:.ı;,uğurluk B -1 Tümen a111barıııda yapıldıktan sonra birlikler amhırına teslim 
1,....1 lediye Encümeninde yapılacaktır. . . şartile 35,S50 kilo kuru soğının açık ehiltmesi yapılıp ıııuka-

Talibler yüzde yedi buçuk pey akçesile pazarlı~a ıştırak veleyc- bağlanacaktır. Evsaf ve şanları komisyonda hr. Muham-
J edebilirler. men b deli 2666 lıra 25 kuru~, ilk t~miııııtı 200 Jiıadır. lha• 
~ ı s Fenni şartname ve evrakı sııiresini görınek istiyen er u- leei 21.7.939 pazartesi güııü S'lat l l dedir. 

D. ti suğurluk Belediye kalemine müracEJ.at etmelidir. j * • • Tümt>n birliklerinin ıhtiyacı i~in 10 tabitte alınmak 
. ·ı : ve Tunıcn aırıLannda ıuuCLyeu :si yapıl lıktun sonra birliklere 
ırı # Ask< ıi Fubrikelar U. Müdürlüğü S::ı.tıııalma Komiı:ıyonundan 1 nakli müteahhide ait olmak şartile 137,400 kilo kuru fa.~ulye 

k ·ı T h . d"I b d r 3200 lira olan 10 kelP.m muhtelif kapalı znı fla l'kslltmesi yapılıp mukaveley bağlW'\Cllktır. 
• •

51

1 
!I ~ ~·~ ; ~ e.~ 

1 
e rJ Miirliirlüğii Merke~ Satrnalma ı EH•af H şaı tla ı komisyouadır. t\.lulıc1 nrıJcrı fııı.tı 20,610 

u11tt kooru. ~ en a8 8rı9a39ar 1 nı~·maü saat 16 da pazarlıkla ihale e- lira ve ilk temınntı 1515 lıru 75 kuruş ur. lbaıı..:~ı 7.8.939 pa .. 
a ,. m1syonunca • • sa ı gu , . .. .. 

dilecı>ktir. ş 1rtname parasız olarak komisyondan veıilir. Mu- zartesı gunu saat 16 dadır. 
e iO vakkat teminat 240 liradır. \ '!!'.!"'!~~=~~"!!'~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~ 

*•• 1 .Müteahhitlerin Takvimi 
·ği l adet 11gara paket makinesi alınacaktır. Bak: lohiurlar u. ( 

ıkte Müd. Hanlarına. j -

Iarı· -=---== 
ep~ Erzak, Zahire, et ve Sebze.:_. 1 • Boş ispirto varili (Ask •. Fab. Ankara) No 1077 

Perşembe 20.7.939 

o ıs ns ıtusu u ur ugun en · V . . (O D y) N ,089 P 1. E t• .... M··d" l" w •• d . 1 Muzika alat ve malzemesi (M. M. V.) No 1079 
agon vıncı • • . o 

· · . . · 'b · · · k k ·ıt Lokomobil, jeneratör, bileme maldneıi vs. (Çoruh Devlet Orman 
Polıs enshttisüniın 939 senesı ı tıyacı ıçın açı e sı me 1 1· 1 t . R . A · ) N l09, 

·ı . . . . k' ş e meu evır mır. o .. 
~ e alınacak 10 bın kılo koyun, 1500 kılo kuzu, bın 110 sı - • Kulübe ankazları lİst. Defterdarlı}ı) No 1fül6 

.1 gır etinin eksiltme tarihi olan 13.7.939 perşembe günü saat Mezbaha irşası (Samsun Beled.) No 1096 
nıe~· 14 de koınisyonumuza istekli gelmediğinden '.2490 sayılı ka- Haııı;;as baıkül lD. O. Y.) No 1101 
tiltO nunun 43 üncü maddesi mucioince on gün müddetle uza· Mazot (Sam~un Beled.) No 1 tol 

mi f tılnııştır. İsteklilerin 26.7.939 çarşamba günü saat 14 de 367 Vanda yüz yataklık haabo~ inşıı_sı (M. M. V:) No 
11~~05 lira 13 k · . b k k b Teknik okulu kalorifer teıuatı \lıt. N:ıfıa Mud.) No 

AP
M uruşluk temmat makbuzu veya an a me tu u ve Ş h. 1 K"" - d .1• . . (T b 1 Kay~ake.m) No ı 106 ,. k ~ ıt er oyun e ı aveı ınş. or .1 ı .... · 

erio' a~unun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı bergelerle_ beraber Zeytinyağı, zeytin, yogurt, ekmek unu. süt, ıabun, patates v. ı. 
poluı enstitüsü binasında müteşekkil satmalma komısyonunda (Edırne Jandarma Alayı) No 1107 
bulunmaları. ı Boğazlıyan kasabası haritası tanzimi (Dahiliye Vek. ve Boğaıhan 

Beled ) No 1107 
C.leflt I İneaöl kasabaın hııritA11 tanzimi (Dahiliye Vek. ve İnegöl Beled.) Ankara Belediyesinden : • 

No l 107 
Belediye hastanesi için bir sene zarfında alınacak olan 

azı 1500 çoğu 1900 kilo et 15 gün müddetle açık eksiltme· 
Ye konulmuştur. 

Freze tezgahı, çelik (Ask . Fab.) No 1103 
İstatısıik mecmuası b a stırılması (İ-ıtalistik Geıı. Direk.) No 1108 
Kuru ot \Si•aı Tümeoı) No 1108 
Kışlık elbiıc lOrmao Koruma Gen. Komut.) No 1108 
Kundura " n " " No l 108 

19Tenımuz 1939 

1 - • Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Sivas 
ve Kayseri Başmüdürlük!eri kalorifer tesisatı her ikfoi bir· 
den kapalı zarf u~ulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Her iki işin keşif bedeli I0.982.68 lira muvakkat 
teminatı 823,66 liradır • 

ili - Eksiltme 3.VIl1.939 perşembe günü saat 15 de Ka· 
bataşda Levaz1m ve Mııbayaat Şııbesindeki Ahm Komisyo· 
nun:la yapılaca\ ... tır. 

iV - Şırtııameler her güıı Kayseri, Sivas Başmildür· 
lükleı:inden ve htan~ulda Levazım Şubesi veznesinden 55 
kuru, mukabilinde alınabilir. 

V - MLinakasaya iştirak edeceklerin, mühürUi teklif 
mektuplarını kanuni ve1Jaikle % 7,n güvenme parası mak· 
buzu veya banka teminat mektubu ve şartnamenin (F) fık· 
rasında bildirileu vesikayı ihtiva edecek kapah zarftaranı 
ihale saatinJ;ın bir sıat evveline kadar yukarda adı geçen 
Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 14· 
zımdır. (5304) 1-4 

••• 
1 - 3. VIl.939 taribinde teklif olunan fiatlar haddi 

layık görülmediğin:len ( t) adet sigara paket makinesi ye· 
niden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif ( 10.ml )) muvakkat teminatı 
(750) liradır. 

ili - Eksiltme 7.Vlll.919 pazartesi günü sa.at 16 da 
Kaoata.şda L~vazım ve M.ıbayaat Ş.ıbesiadeki Alım Kom:s
yonuoda yapılacaktır. 

iV - Şart:umeler her gün sözü geçen Şubeden para· 

sız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiatsız 

fenni tekliflerini münakasadan 1 güo evvel tetkik edilmek 
üzere tütün fa'ori«alar şubejine vermeleri ve tekliflerinin Lta· 
buUnü mutazammın vesika alma arc lazımdır. 

Vl - E t~i tmeye girec'!kler % 7·5 güvenme paraaile 
birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı 

Muhammen bedeli 665 liradır. 
Muvakkat teminat 50 liradır. Lavemarin körnüril, odun, sili ldi• ysğı (Mudanya B led.) No 1109 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün encümen ka· Çalut köprüaüoüa brtonarme olarak ınş (Nııfıa Vek.) No l lOi . 

leı:nine ve isteklilerin de 1.8.39 salı günü saat I0,30 da Ege, rende ve şerit deıtere tezllabla•ı lAsk. Fab. Aok.) No 1109 

geçen Komisyona gelmeleri. (5327) 1-4 

Cinsi 

• •• 
Mikdarı M:ı. be. % 7,5 te. Eksiltme 

kalem lira krş. lira krş. şekli saati Belediye encümenine müracaatları. Eumeıgutta şoze tamiri (Ank. Vıl) No 1109 
Etektrık ıantr•lı içın levazım (Mudanya B led.) N..ı l I09 

. * • * Bdediye hastane.sinin bir senelik ihtiyacı olan 3600 I • Hurda bandaj çeli~ı (D. D. y) No l I09 
4 bm ekmek pazarlıkla almacaktır. Kösele (lst. Beledıyeıı) No 1109 

Muhaınmen bedeli 410 liradır. I Kııtaıiye (Mu~aoya Beled.) No 1109 

M kk t t · t 30 75 ı· d Portatıt elc:ktrık lambası {D. D. Y.) No 11 lO uva a emına , • ıra ır. . . . N 

Ş . l · h Ü •• Tıre çorap ıplığı lDenız Lvz. Kıunmpaşa) o 1110 
artnamesini görmek ısteyen erın er g n encumene D 4 .. . .. f d ) 

kalemine ve isteklilerin de 2 t. 7.39 cuma günü saat JO,!iO ( evamı uncu sa} a 8 

da belediye encümenine müracaatları. 

• Belediye hastanesi için bir sene zarfında alına· • • • cak olan 2 bin 2500 kilo süt ile 1200-15nO kılo yoğurt 15 
gUn müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mubammen bedeli 700 liradır. 
Muvakkat teminat 52,50 liradır. Muhammen bedeli 105S lira 60 kuruş olan ~O adet karpit bi
Şartnamesioi görmek isteyenlerin her gün encümen ka· donu, 546 adet müstamel s ğlam saç bidon ıle 180'.l adet efelik ve 

lenıine ve isteklilerin de 1.8.939 sah günü saat 10,30 da I ezik olmakla berabt r kabili is imal saç bidon 31.7 939 pazartesi gü-
Bel d' · ·· tl nü saat 10.30 on buçukla Hayda paşada aar binasındaki Komisyon e ıye eacümenme muracaa arı. " 

tarafından açik arttırma usulile satılacaktır. 

İstanbul Zıraııt Mektebi Satmalr11a Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Fıyatı İlk teıııiuall 

Bu işe girmek isleyenlerin 79 lira 40 kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikle arttırma günü s atine 
kadar Komisyona nıüracaalları lazımdır. 

Kılo Kr. Lira 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağılıl-

Ekmek 

Beyaz peynir 
Kaşar 

Mangal kömürü 
Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Kok 

40000 9,50 285.-
1500 40 93,75 
1000 65 
3500 4 

59,25 200 çek\ 260 
50 " 260 
70 ton 1850 

Motorin 6500 8 
Benzin 7500 2 t 

97,12 
157,l~ 

maktadır. (5233) 2-4 

İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Miidürlüğünden : 

Çorum Vilayet hastanesi ihtiyacı için 126 kalem 1500 lira mu· 
hammen bedelli ecza ve levazunı tıbbiye ihale tarihinden bir ay 
zarfında Çorumda teslim edilmek üzere temmuzun 19 ncu çarşam 
ba günü aaat 15 de Çorumda daiıni «'ncümen riyaset odasında ihale
si yapılAcağından alıcı olanların 112 li~a 50 kuruş muvakkat temi
nat ile Çorumda daimi eııcümeue ve lstaııbulda Sılıhat Müdürlüğü-
ne müracaatları. (5053) 3-3 

,,,,,,,,, ••••••• ı••••••••••r ••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Talip çıkmadığından dolayı mektebirı ihale cdilemiyen 

~u~arıda cins ve miktarı yszılı 9 kalem viyecek ve yakacak 
ıhtıyacmın açık ek İllrnesi lO gün daha uzatılarak 27.7.939 per- _ 
jeı~ıbe günü saat 10 a hırakılmıştır. İı1teklilerin B yoğlunda § 
stıkllll caddesi 349 numarada füeler mnhasebedliğine belli = 

saatten evvel yatıracakları ilk teminat makbuzu ve ticaret odası § 
vesikasile birlikte aynı yerde toplanan komi:.yona müracaatları : 
•e evsaf ve şartnameyi her gün adı geçen muhasebecilikten gö· § 
tüp öğrenmeleri. : 

Nafıa, Yapı, Temizlik f şlerinde Elverişli § 

------

SAGLAM 

PRATİK 

ucuz 
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültemi Dircktörlüğüııden : 

A - Fakültenin yatılı paoayon talebesi için sabah, öğle, ak· 
tam yemekleri kapalı zarf uaulıle münakaaaya konulmuştur. 

-
~"EV " -

. B - Muhammen bedel beher talebe için 75 kuruş, bir ıene· § 
lık umum tutarı 34!18 lira 75 kuruştur. : 

C - isteklilerin şutnameyi görmek üzere Fakülte Heıab Me- E: -murlu~una müracaat etmeleri. : 

-- YENİ TİP 

EL ARABALARINI 

hararetle tavsiye ederiz 

---------------------------------------------

-------- - --· ---- ---·--·------
Eczayı tıbbiye l rıg 428 70 32 l 5 paz. 14 
Cam alat 284 161 L 8~ . 120 88 aç eks. 15,30 
Laboratuvar malzemesi 102 49 l 60 36 77 ,, ,, 16 
Fditre kağıdı 256 263 63 19 77 paz. 16,30 

1 - 19. VIl.939 tarihinde ihale edileceği HAa edilmiı 
olan yukarda cius ve mikdarları yazılı 4 kalem malzemenin 
bazılarının mJhammen bedelleri değiştirilerek eksiltmesi 
31.Vll.939 taribiııe talik edilmiştir. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek· 
siltme şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltrue 31. VIl.939 pazartesi günü Kabataşda 

Levaz m ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapıla<"aktır. 

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

lif olunacak aletlerin marka ve evsaf ınıo eksiltme gününden 
evvel Kabataşda kimya şubemize bildirilmesi laıamdır. 

VI - İsteklilerin % 1,5 güvenme paralariyle birlikte 
eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yukarda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri. (5230) 2-4 

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

lira lira şekli aaatı 

---- - ------· ----·----------
Süpürge bü yiik boy 

,, küçük " 
Kalen çivili kayış 
Ekselsiyor 

3000 ad. 600 45 
40'."l ,, 28 
20v m.: 

İnce çi. ka. Rapit 600 ,, : 
Kalın ,, " ,, 400 ,, : 

aç. eks.: 15,a 
paz. 

paz. 16 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda müf
redatı yazılı m11lzeme satın alınacaktır. 

il - Eksiltme ve pazarlık 21.Vll.939 cuma günü Kaba
taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo• 
nunda yapılacaktır. 

lll - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen 
Şubeden parasız ahnabilir. 

iV - istekliler % 7,5 gllvenme paralariyle birlikte ek· 
siltme için tayin olnnan günde mezkur Komisyona ğelme· 
leri. (49'l7) 4-4 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Aşağıdaki iş 24.7.939 pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla 

ihale edilecektir. D - % 7,5 muvakkat teminat bedeli 256f) lira 41 kuruştur. § 
E - iııııle 7.8 H39 pazartesi günü saat 15 te Arık.ırada Mek- : 

teb Muhuebeciliğinde yapılacaktır. Teklıf melı.tubhı rınıa ihaleden : 
bir uat evveline kadar meakur Mubaaebecilikle nıevcud bulunan : 

Faıla izahat için İstanbul, Katırcıoğlu Hanında : 1 - 20 adet demir iıtor kepenk tamiri ihale bedeli 250 
E liradır. ' 

Koırıiıyoıı Heyetine tuliaı edilmiı buluomaaı lazımdır. 
E 

1 

2- isteklilerin Baştnüdürlükleki Koaıisyona srelmeleri ilin 
olunur. (;)303) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes_A___.u1 .... ·o_u_r_d_'h_u_i _____ _ 

Objet d•- l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proviıoire 

Lleu d'adjudication et du 
Cahier dea Cbarge• 

Jours Heures 

Con•tructton• - R6paratlons - 7rav. Publtca-Mat6rlel do Con•tructlon-Cartogr Ph.!.!_ 

E:ıttraction et tranıport de pierrea ı routo 
Afyon· Konya 

Edraction et transport • 
Afyon·Şuhut 

Extraction et tranıport ,, 
Afyon·Kütnhya 

• 

" 
Rep. bit. eeole primaire a Bolvadin 
Conlt. konak gouvernen:ıental 

,, 

" 

n " " 
Baykan 

Publique 

" 

" 
,, 

Pli eaeh 

n 

• " " n 
Trn. conıt. preı de Divrik 
Main d'oeuvre de1 trav. de conlt. a ex~

cuter danı ville Artvin 
Conıııtr. trottoir ı route Vali k?na~ı (c. eh 6> P) Gre a gre 

,, bati1&0 loteodance pres station Kı· Publique 
rıkkale (cah eh 27 P) 

Trn. conıt. parapeta du pont Siı ı/route Gre a gre 
Ank.-lıt. 

Abaisaement de1 hauteura et elargiuement 
de1 trlbune1 en fer de l'byppodrome 

Conlt. porte et eloiture en fıl de fer ıur 
mur alentour dmetiere Merkezefeodi (aj) 

lnıtall. eau Hıdıroğlu 

Publique 

" 

5904 -

4032 61) 

3993 12 

5000 -
23156 -
23156 -

125338 31 
300000 -
150000 -

12)0) 76 
5337 70 

915 75 

533S 75 

791 72 

442 80 

302 44 

291 98 

375 -
1736 70 
1736 70 
7516 92 

9 i7 91 
400 ~3 

71 38 

40 41 

59 38 

VU. Afyon 

" 

" Def terdarat Siirt 

,, " 

" " Dlr. Gin. Etibank Ank. 

n " 

Com. Perm. Municip. lst. 
Cum. Ach. Dir. G. Fııbr. Mıl. Ank. 

Vil. Aok. 

Conı. Perm. Municip ı.t . 

Munieip Kartal 

25-7-39 15 -

25.7.39 15 -

25·7-39 

1-8-39 
1:-.a.39 
17-8·39 
17-8 39 

Jusqu'au 

" 

15 -

15 30 
17 -
17 -
17 -

7-8-39 
9-8-39 

3-8-3<} 14 -
3-8-39 16 -

3-8-39 15 -

3-8-39 15 -

31-7-39 14 -

25-7-39 15 -
(rcetifie) 

Produlta Chlmlquea et PharmaceuUqu a·lnetrum nta Sanltalre•-Fourn tur pour Hopttau• 
~ - -- -- ---

Produitl pharmaceutique1: 159 lot. Pli cach 6642 74 498 21 Hôp. Eşrefpafa a lzmir 31-7-39 11 
E16ctrlclt-Oaz Chırnftag• Central (fnslallatlon et Mat•rlel) 

Armateur pr. rue: 175 p. (aj) Publique 
lnıtall. electr. fonctionnement avec moteur Plı cacb 

Dieael au bourg Gör.ieı 
Fıl de cable de 66 klm. 
Telephone de campagoe: 25 p. 
Bando iıolatrice: 70000 m. 

" " 70000 " 

n 

" Gre a gre 

" 
Hablllement - Ch•u•aurea - Tla•u• - Culr• 

12397 -

6600 -
'95\.l -
14lJO -
1400 -

Toile en lin pr. uoiformes d'et~: 9000 m. 
Coıtumea en toile •vec clıapeaux: 19 comp\. 
Habiu d'hiver uec caaquettea: 230·250 compl. 

Pli eaeb le m. 1 -
291 50 

Pli cach le cos. 2; -
Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

lmprimeı: 29 lota PubJique 
lnıpreaaion regiıtru et imprimeı (aj) 

Bol• de Constructlon, Planches, Poteaux ete. 

475 -
1500 -

Boiı de 11pin de div. dim.: 1000 m3 (c. eb P 250) Gre a gre 50000 -

Combuatlblo Carburant- Hullea 

Benzine: 8000 litre1 Publique 

" 
Motorine: 3,5 t.•benzine: 7,5 t. (aj) 
Coke: 70 t. n la t. 18 50 
Cbarbon de boiı 3,5 t.·bois de ebene: 200 

tchekiı·id. d ·orme: 50 tcheki• (aj) 

Dlvera 

Brlque1 et mortie1' refractaire: 149 lota 
(eab eh P. 756) 

,, 

Pli cach 

Poutrelle en fer: 200 p.-fer coaıol : 900 p. Gre a ııre 
Diveu tuy!lux: 10 lotl 
Perforateur: 3 p. 

" 2 " 
MachinH pr. paquetı de cigaretteı 
Compteur d'eau: 160 p. (aj) 

.-rovlalon• 

Legumes, oiınonı, lait 
Div. proviıioo: 28 lota 
Viande de boeuf: 80 t. 
Beurre: 26 t. 
Avoine: 530 t. 
Raiıin 1ec: 1,5 t -the: 50 k. 
Beurre: 21,5 t. (aj) 
Herbe de prairie: 20 t. 
Beurre: 18 t. 

" Pli cach 
Publıque 

Gre a gre 
Publique 

Gre a gre 
Pli cacb 

,, 
n 

Gre a gre 
,, 

Publique 
Pli eacb 

" 16,8 t. " 
Pain: 40 t.-fromaııe blanc: 1,5 t.-id. kacher: Publique 

l t. (aj) 
The, ıucre, riz, haricotı ıecı ete. Gre a gre 

B) Adjudications a la surenchere 

151170 -

25t5 -
3200 -
6000 -
3400 -

10000 -

20000 -

25970 -

22575 -
650 -

16740 -
15960 -

Boiı de conıtr. et madriera: 2281,312 m3 
Fumier de plaeon: 1 t. 

Publique 60422 98 
Gre a are 

Locomobılo caınelote Publiquo 200 -

1260 -

495 -
146 23 
105 -
105 -

675 -
22 10 

468 15 

Municip. Samıun 
,, Gördes 

Com. Ach. Int. Konya, Ank. et I.t. 

" .. 
Coın. Aeh. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

" " 

Dir. Geo. de Sürete 
Municip. Samsun 
Dir. G~n. Surete Ank. 

24·7-39 15 -
11-8-39 11 -

4-8-39 10 -
4-8·39 l t -

31-7-39 14 30 
31-7-39 14 30 

4-8-39 15 -
2.ı 7-39 Jf) -

5·8-39 11 -

35 63 Municip. Samıun 
112 50 Vil. Kırklareli 

24-7-39 15 -
26·7-39 16 30 

3750 - Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Aok. 3-8-39 14 30 

157 12 
97 12 
59 25 

8808 50 

240 -
450 -
255 -
750 -

1500 -
1950 -
1948 -

48 75 
1255 -
1197 -

Dir. Bienı Nat. ht. 
Com. Acb. Ecole Agricole I.t. 

" n 

" " 

3-8-39 
27-7-39 
27-7-39 
27-7-30 

14 -
10 -
10 -
IO -

Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 7-8-39 14 -

Municip. Su11ğırlık 
Com. Ach. Dır. G. Fab. Mıl. Ank. 
Com. Acb. Mioilt. Def. Nat. A k. 

" " Com. Acb. Ecoo Monop. Kabatache 
Municip. Samıun 

Com. Ach. Milit. Çorum 
Dir. Sanitaire Çorum 
Com. Ach. Corpı Armee 

,, Div. Burıııa 

,, ,, Boruova 
,, ,, Vize 
n ,, Edremit 

Bahkeair 

Oir. Ioıt. Baet~riologique de Pendik 
Cooı. Aeh. Di.-. Elazıg 

,, ,, 
Ecole Agrieole ltt. 

27-7-39 
8.S-39 
1().;8-39 
15·8-39 
7-8·39 

27.7.39 

15 -
16 -
11 -
15 -
16 -
15 -

21·7-39 15 -
Danı l 

• 8-8-39 
7-8-39 
7-8-39 

21-7-39 
10-:5-39 
3-8-39 
3 8-39 
3·8-39 

27-7-39 

moiı 

17 -
11 -
15 -
16 -
16 -
i4 -
9-

10 -
10 -

,, Comm. Baao Nav. Marmara 20-7-39 14 -

4531 72 Comite Ceotr. Croiaaant Rouge Ank. 10-8-39 14 -
Com. Aeb. Iot Tophane 20 7-39 14 -
Munlcip. Silivri 21-7-39 15 -

--in 

(3 Oncü sayfadan devam) -
Patates, kuru ıoğan (Çorlu Kor) No 1110 ---_,; 
Kalan kazasında mektep inşası (Tunctli Nafıa MGd.) No 1 ıd 
Pıratiı bcnzıni, :nobiloil, valvalin, greıya~ı (Konya Huıuıi rfİ C 

be Müd) No 1112 
Ekmek, koyun eti, .ndeyağ (~dana Ziraat Mekt. Nüd.) No JI l 
Tuz nakli (Konya Iohiıarlar Başmud.) No 1114 nşaa 
Müskirat ambarı tamiri (Edirne iahiı. Başmüd.) No 1114 
Kaldırım inşuı (Tıırsuı Beled) No 1114 
Spor tüfeği (Beden Teı biyeııi Gen. Dir. Ank.) No 1114 
Okul bioa11 inşuı (Kırşehir Vil.) No ) 114 
Maden kömürü, meşe odunu (Çorum Orta Okul Direk.) No 

n ,, (Akb"ur BeJed.) No 1115 • • 
Pirinç, nohut, bulgur, fuulya vı (Vize Tümeni) No 1115 ıou e 
Nota kağıdı, kalay, naftalin, ııışadır va. (Vize Tümeni) No I~ meye 
Mevaddı ıaşe doğum ve çocuk bakımevi için (Samıun pr 

No 1116 
Elbise ve ıepelli motosiklet (Elbistan KRymakam.) No 1118 
Benzin, makine yağı (Maniıııa Vil) No 1118 
* Güvercin gübresi (Tophane Lvz.) No 1118 
Defter ve çizelge bastırılması (Aydın Vil.) No 1l19 
B ·hçe dıvarı ve demir kapı inş (İst. Defterdarlıta) No 1119 
Benzin, mahmuz (Tophane Lvz.) No 1121 
* Köhne fotin, kazan, be.kül v. ı. (Ank. Lvz.) No 1121 
Ot ,, ,, No 1121 
Taş ihzarab (Yozgat Vil.) No 1120 
Tuz nakli (Sivas İnhisarlar Baoroüd.) No 1122 
TL ğl.a (İoşaat Usta Okulu A k.) No 1122 

Memento des Fournisseurl 

Jeudi 20.7.939 

• Rarilı videı d"alcool (Fab. Mil. Ank.) No 1077 
Iostruments de muıique (Min. Def. Nat.) No 1079 

11 vea 
kasiyf 
gelrn, 

E 
Köre 

...... ' 
Podr 
zının 

)'et 

wagon·ıırue (Ch. fer Etat) No IOS9 llltl 
Locomobile, generateur, macbiae a aiguiıer ete. (Chtf Retil' 

l 'Expl. de l'Etat du F oretı Çoruh) No 109.t 
• Decombre1 de baraque (Defıerdeıat ltt.) No 1@6 
Const abattoir (Municip. Samıun) No 1096 
Bascule1 ıensibles (Ch. fer Etat) No 1101 
Mazout {Muolcip. Samıun) No 1101 
Cooıt hôp. de lOO litı a Van (Min. Def. Nat.) No 1102 
Inst. chauffage cent. ec. teehni1ue tDir. Trav. Pub. lıt.) No l nulıı 
Conıt. aooexe au vıllage Şch ı tler (Kaymakam. Torbalı) No 1 tnin 
Huile d'oliveı, olivea, yoghourt, farioe pr. pain, laıt, laYOIS I saa 

(Regiment Gendr. Edırae) No 1107 bıt 
Dreaıement carte Botazlıy.ıan (Mio. Ioter. et Mun. Boj'azlıy•'' 

,, ,, İnegöl ( ,, ,. • ,, laegöl) ~o 
Fraiaeuıııe, acier (Fab. Mıl.) No l 108 
lmpre11ion revue ltatiltique (Dir. G. Stat. Ank.) No 1108 
Foin (Div. Sivaı) No 1108 

rin 
Yen 

Habitı d hiver (Comm. Gen. Prot. Foreta) No 1 l08 
Chausıureı ,, ,, ,. ,, No 1108 
Charbon lavemarin, boiı, hu ile pr. cylindre (Mun. Mudanya)~ ve 
Conat. en beton armee du pont Çalut (Min. Trav. Pab.) N° ııh 
Lime, rabot et ruban en scie (Fab. Mıl. Ank.) No 1109 
Rep. ehauuee a Etimes1ut (Vil. Ank.) No 1109 

• Materiel pr. central electr. (Municip. Mudanya) No 1109 
Acier eamelpte pr. bandage (Ch. Fer Etat) No llOQ 
Cuir (Municip. lıt.) No 1109 
Fouroiture de bureau (Municip. Mudanya) No 1109 
Lampe electr. portative (Cb. Fer Etat) No 11 lO 
Fıl en coton pr. chnuaaetleı (lnt. Marit. Kuımpa,a) No 11 tO 
Pomme de terıe. oigaons (Corp• Armh Çorlu) No 1110 

ait 
da 
hi 

fan 
Cooıtr. batiue ecole a Kalan (Dir. Trav. Pub. Tunceli) No I nu 
Benzine, mobiloıl, valvali

2
ne, huile graiue (Dir. Comptab Y 3. 

liere Konya) No 111 .ı 

Pain, viande de mouton, heurre tDir. Ecole Agrieol• I' 
No 1114 

Tranıport sel (Oir. Pr. Monop. Konya) No 1114 
Repar. depôt boi11on (Dir. Pr. Monop. Edirne) No 
Con.tr. p.\ve (Muoicip. Tarsus) No 1114 
Fuıil de aport (Dir Gen. Sport Ank) No 1114 
Constr. biti11e ecole (Vit. Kıroehir) No 1114 
Cbarbon de tcrre, bois de ebene (Dir. Ecole 

No 1114 

1114 

Second. ,/ 

C~arbo~ de. terre (~uniclp. Akhisa.r) No 1115 I 
Rız, poıııı chıche, ble concasd, barıcob ete. (Div. Viae) No I 
Etaio, naphtalioe, ıel ammooiac ete . ,, ,, No l 
Proviıion pr. creche (Municip. Saruıun) No 1116 
Habits et motocyclette a panier (Kaymak. Elbiatan) No 1118 
Benzine, buile pr. maehine (Vil. Manlıa) No 1118 
lmpresıion regiatrea et releves (Vil. Aydın) No 1119 
Conıtr. mur et porte en fer (Defterdarat lat.) No 1119 
Binzine, eperon (lnt. Tophane) No 1121 
• Boltinu eamelotu, chaudiere, baacute ete. (lnt. Ank.) 1" 
Foio (lnt. Ank.) No 1121 
Fourniture pierru (Vil. Yozgat) No 1120 
Transport ıel (Dır. Pr, Mooop. Sivu) Nö 1122 
Brique. (Ecole du Coııtre·maitrH de cooıtr. Ank.) No 119' 

ğı 

t 


