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?E 1 3 

- L R dair bonservisleri ve 939 yılına aid ticaret odasından alın
mış vesika ibraz etmelerı. 

~şaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Har~ Teklif mektublarının kanunun tarifatları dairesinde 
noksansız ve kapalı olarak 31.8.939 perşembe günü saat 
14 e kadar Belediye Encümenine posta ile veya elden ve
rilmesi. Dahiliye Vekalt:tiııden: 

h İnegöl kasabasınm mf"skı1n gayri meskun 210 hektarlık sa. 
hasını hali hazır haritalarile bunu çevreleyen 60 hektarla 210 

lektara varan sahanın 1/4000 mikyaslı takeometrik haritasının 
a ını · · 

İstanbul Defterdarlığından; 

ı_ ışı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

l~in maktu bedeli 4200 liradır. 
Muvakkat teminat 315 liradır. 

l . Ebiltme 31 temmuz p.aıdrtesi güuü ssat 15 te İne~öl Üt. 

ed) ıye bina~ında Belediye Eksiltme Kornisyonu rnrafından ya
pı acaktır. 

d ~~siltmiye i~tirak edeceklerin Belediyeler İmar Heyetin~ 
erı ıştırak 'k J 1 b . 1l:ı l ve~H ası a ma an ve unu tdJıt mektul>larrna koy-
a arı lazımdır. 

1 . Şartnameler fnegöl Belediyesinden ve Ankar~da Belediye· 
er l~.ar !"fey~ti Fe~ı Ş"'fliğinden parasız alınahilir. 

B l . eklıfl erın tayın edılen günde ı;aal 14 e kat4ar İnegöl 
e edıye R . 1 ğ' ·ı . l'el .. · eJ~ ' ıne vt"rı mesı vtyahud posta ile bu saatıen ev-
gonderilmi~ buJunmaı;ı Jazımdır. 

ı: • • • Mardin ka~abasının meskun VP. aayrimeskurı olmak 
~zere 250 h . r. ' 

Çe 1 ektarlık bır şabanın halihazır hariıaJarile huuu 
vre eyen ıso h k ·1 O h rnik , l e tar J e 40 ek tara varan arazinin ] /4000 

yas ı takeo 'k .. l ·ı· l . l .. , e k metrı ınun lanı~ ııırıtusının a ımı ı§ı eksilcmi· 
çı arıJrnıştır. 

fsln --ı .... _ t ~Jr ...., .. ~v•• ...,..,w_ ---

Eksiltme 21.8.939 pazarteııi günli saat 15 te 1\1. rrlin Be
lediye Dairesinde toplaJH1cak Eksiltrrıe Komisyonu tarafmdarı 

ojııt# Yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 600 liradır. 
Eksiltmiye i~tirak <ueceklerin vaktinde nelediyeler imar 

tc· lieyeti Fen Şetliğinden i~tirak vesikaları almalıırı ve bunu tek-
lit mektubl rına koymaları lazımdır. . . 

Şartnameler Mardin Bdediyesinden ve B 'lcdıyeler lmar 
lieyeti Fen Ş»fliğinden parasız olarak verilir. . 

Tekliflerin tayiıı edıl<:'n günde saat 14 e kadaJ Mardrn Be· 
rJO lediye Reisliğine verilmesi veya hud po:::ıta ile bu saatte kadar 

@:Örıderilmie olması lazımdır. 

Sultansuyu Harası Müdürlüğünden : 

ePt .Malatyanın Sultansuyu Harası merkezinde !nşa •. edile
) rJO cek ılgı ahırı J9.7.939 gününden itibaren 20 gun muddetle 

ve kapalı zarfla yeniden eksiltmiye konmuştur. 
Keşif bedeli 37494 lira 39 kuruştur. 
lık teminatı 2712 lira 12 kuruştur. 

1~ İhalesi 7 8.939 pazartesi günü saat 14 de Hara merke· 
zinde yapılacaktır. 

Şartname ve projesi Hara ve Malatya Nafıa Müdürlü-
ğünde nıevcuddur. 

Eksiltmiye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
· d · d 8 ·· l Malatya rıa e yazılı vesikalarla eksıltme en gun evve . . 

ı~ 1 Nafıasından bu iş için alacakları ehliyet vesikalnrıle b1~-
1ı1 likte ilk teminat ve teklif mektublarını jbale saatinden hır 

•aat evveline kadar Hara merkezindeki komisyonu mubsu· 
•una vermeleri lazımdır. 

. 
.~ 

Senirkent Belediyesinden : 

Senirkent kasabasının Yüksek nafıa Vekaleti Sular 
Reisliği Heyeti Fenniyesinden tasdikli şebeke su tesisat~· 
llın 26126 lira ıo 'kuruş bedeli keşifli kısmı 17 7.939 tarı
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile ek
•iltrneye çıkarılmıştır. 

Tevzi şebekesine aid proje, fenni. ve eksiltm~ ve m~
kavele ıartoameleri ve hulasayi keşıf cetvellerı hedeJsız 
olarak talipler Senirkent Belediyesinden i.h.ale günü olan 31 
ağustos 9m perşembe gününe kadar ~labılırl~r. 

Mezkur işin % 7,5 teminat akçesı 1960 lıradır. 
Taliplerin ihaleye iştirak edebilmel.eri için .yüksek na

fıa vekaletinden tasdikli müteahhid ehlıyet vesıkası ve bu 
iıe benzer bir veya bir kaç işi muvaffakiyetle başsrdığına 

Bedeli muhammen 
lira krş. 

-------
Sirkecide Demirlcapıda kain eski Hoca· 2165 54 
paşa maliye şubesi binası. . 

Yukarıda yazılı binanın tamiri işi hizasında yazılı mu• 
hamrnen bedelle açık eksiltmeye konü!muştur. Muva!ckat 
teminat 162 lira 44 kuruş olup ihale 10.8.939 tarihine mü· 
sa.dif perşembe günü saat 14 dedir. İsteklilerin % 7,5 te· 
rnınat akçelerini havi makhuzl21 birlikte en az 1500 liralık 
h.u işe be?z.er iş yaptığına dair İstanbul vilayetinden ek
sıltme tarıhı~dc.n sekiz gün evvel almış olduğu ehliyet ve 
939 yıh~a A aıd tıcaret odası vesikalorile ihale günü Defter· 
darlık Mıllı Emlak müdürlüğünde miiteşekkiJ komisyona 
müracaatları. 

Kırklareli Daimi Encümeninden : 

9 ağust?~ 9~9Ataribine musadif çarşamba günü saat f6 
da Kırklareh Daımı Encümenin 15900 lira 77 kuruş k "f 
bedelli Pmarbisar. L. Burvçız v 0 1.,. ..... ·>,. , n~"' •• _eş~ 
esasıyesı kapalı zart usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname, keşifname ve buna müteferri djğer evrak 
bergün Klrkliırcli Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Muvak
kat teminat 1J92 1ira 58 kuruşb.ir İstekliler teklif mektup· 
lariyle eksiltme gününden en az sekiz gün evvel Kırklareli 
Vilayetine müracaat ederek bu iş için alacakları müteahhidlik 
vesikası ve 2490 sayılı kanun mucibince verilmesi lazım 
gelen diğer vesaikle birlikte 9 ağustos 939 tarih ve çar
şamba günü saat 15 e kadar Kırklareli Daimi Eucümine 
verilmesi lazımdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Düzce Belediyesinden : 

Düzce kesabasmın 250 hektar tahmin olunan halihazır 
haritasının a'ınması hektarı 14 lira 50 kuruştan 18 temmuz 
g 39 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Şeraiti lazımayı haiz istekli mütehassısların 7.8.939 pa· 
zartesi günü saat 16 da Düzce belediye encümenine temi· 
natlarile birlikte müracaatları. 

Ankara V nliliğinr!en : 

608 lirıı 8 kuruş kPşif hr-delli şehir bahçesi duvarnıın t·ı. 
mir işini 10.8 939 perşernhr giinü sııat 15 de daimi ı=>ncfimen· 

dP. p3 rnrlıklu ihnlC'sİ yapıl11 ak üz fP. ksi!tmeye koııulmuştur. 
Muvakkat temin t 45 lira 6 l kuruştur. lst klılerin mu

vakkat teminat mektup vf'ya makhuzıı ; Ticaret Odaı;ı vrsikası 
ve Nı:ıfıa müdtirlüğünden alacakları elılıyet vesikalariyle birlik· 
te sözü geçen gün Vt S atıe daimi encürnent- gd nclni. 

Bu işe ait ke§İf ve şartnameyi her gün Nafıa müdürlüğün· 
de görebilecekleri. 

Kastamonu Daimi Encümeninden : 

Kastamonu vilayet merl~ezinde projesi mucibince yeniden 
inşa edilecek nümune oteli binasına ait 32,6'/3 lira 75 lrn· 
ruş keşifli inşaatın on beş gün müddetle kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Mezkur inşaatın ihalesi l0.8.939 perşembe günü saat 
lO da Kastamonu hükumet binasında toplanacak vilayet 
daimi encümen tarafmdan yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin evvelce yapmış olduk· 
ları inşaata ait vesaikle ihaleden bir hafta önce vilaye· 
te resmen müracaat ederek bu iş yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları ve 939 sicilli ticarette kayıtlı bu
lunduklarına dair evrakı müsbitesiyle X 7,5 teminat olan 

24~0 _lira ~3 kuruşluk muvakkat teminatını Kastamonu hu-
susı ıdaresı namına he h · b' . b 
t kl"f k r angı ır zıraat ankasına yatırarak 
e ı me tuplariyle ihaleden önce posta ile daimi encümen 
namına Kastamonu v l·ı•v · ·· d · · T . a ı ıgıne gon erılmış bulunması şarttır • 

. eklıf m.ektupl~rı ihale zamanında gelemiyenlerin evra· 
k~arı ~ade. ed~lecektır. Postadaki taahbürden dolayı talipler 
bır guna ıddıa dermeyan edemezler. 

. Bu inşaata ait evrakı keşfiye ve projesinin Ankara 
Ist~n~u~ ve Kastamonu nafıa müdürlüklerinde görebilecek~ 
lerı gıbı daha .~a~la .. ~~!siJat isteyenler İ>ir mektupla Kasta· 
monu nafıa mudurlugunden sorabilecekleri iliD olunur. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 
Harta Gn. Drk. deposunda planiğraf aleti konacak ma

halde keşfinde yazılc şartlar dahilinde tadiJit pazarlıkla 
yapılacaktır. 

Pazarlık IO 8.9 ~g perşembe günü saat 10 da Cebecide 
Harta Gn. Drk. lük binasında satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Keşif cetveli 985 lira 82 kuruş, muvakkat teminat 73 
lira 95 kuruştur. 

Banka mektubu veya maliye makbuzu kabul olunur. -
Haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

· Konya. Memleket Uastanesi Baştabipliğinden : 
Konya \lerniekf't hnstarıı>sinin dört bin elli beş lira sekeen 

bt>ş kuruş muhauırrıen bedelli 218 kalemden iba t tıhhi ,.,._ 
~11 ,re "m;lk-c~tııiw~~~~ -J:(\mıını~tuı. ıaııp oıaıııar~Ö o gun /o 

7,5 'üzninden alac kJa.rı tı>minatl mu vak kate mektupları ve Ti· 
<!nret o.ıı.sı VP5İknları ile birlıkte Konya Viliyeti encümen oda· 
ma gelmeleri ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin de hastane baş· 

tnbabetine miiracaatları ilan olunur. 

Ankara Belediyesinden : 

Belediye kimyahanesi için alınacak olan 37 kalem 
muhtelif alat ile 17 kalem eczayi kimyeviye on beı gün 
müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ahitıa muhammen bedeli 557,60 liradır. 
Alabp muvakkat teminatı 41,62 liradır. 
Eczanın muhammen bedeli 209,50 liradır. 
Eczanın muv~kkat teminatı 16,73 liradır. 
Şartname ve müfredat listelerini görmek isteyenlerin 

her güu encümen kalemine ve isteklilerin de 11.8.939 cuma 
günü saat 10,30 da belediye encümenine müracaatları. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Yozgat VilAyetinden : 

Mevcut elektrik tesisatma yedek olarak alınacak 150 
· 130 normal 185-200 azaami daimi takat üzerinden bir lo· 
komobil ve bunun muadili 170-180 kilovatlık bir allermıtör 
ve diğer tesisatla birlikte muhammen bedeli 39763 lira 59 
kuruştnr. 

Bu işe aid fenni şartname ve kapalı zarf eksiltme şart· 
namesi ve planları bir lira 82 kuruş muabilinde ahna· 
bilir. 

Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Lokomobil ve sair tesi· 
satın ihalesi tarihten itibaren l 2 ay içinde ikmal edilerek 
kabulü muvakkat için hazır bulundurulacaktır. 

12.9.939 sah günü saat 15 de Yozgat Belediye Encü· 
meni marifetile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için 12.9.939 salı günü~ saat 15 
e kadar 2982 lira 9 ) kuruş muvakkat teminat ile 2490 sa• 
yılı arttırma v ... eksiltme kanunu ile muayyen vesaiki encii· 
mene tevdi etmesi şarttır . 

Daha fazla malumat almak isti yenlerin Belediyemize mü· 
racaatları ilan olunur. 

Çorum Vilayetinden : 

9.8.939 tarih çarşamba günü eaat 15 de Çorum viliyet 
daimi Encümeni ekeilıme komisyonu odasında 9507.25 lira 
keşif hedelli memleket ha tanesi intaniye pavyonuna yapılacak 
kalorıfer tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. l Mukavele, eksiltme, bayındırlık İ§leri genel, hususi ve fen· 
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u gün ilan otunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme Harita 

Hükumet-İstasyon cad. döşettirilmeıi 
Cumhuriyet alanına parke inş. 
Konya hükumet konakı tamiri 
Müteferrik su tesisatları yap. 
Hocapaşa Maliye şubesi bina11 tamiri 
Afyon-Eıkişehir yolunun arasında taş çıka-

rılması ve taşınması 
Afyon-Dinar yolunun arasında taş çıkarıl· 

maaı ve taşınması 
Afyon-Gazlıgöl yolunun arasında taş çıka

rılm81ı ve nakliyesi 
Düzce kasabasının hahhazır baritaııom 

alınması: 250 hektar 

Aç. eks . 

Aç. elu 
n 

,, 

n 

,, 

,, 

775 74 
2901 04 
1514 24 
1340 -
2165 54 
8671 38 

8845 71 

610.t 86 

hek. 14 50 

Adana garaj inş : 2 ad. (şart. 325 krş.) Kapalı z. 64884 66 

Kayseride garaj inş. (~art. 3 L.) ,, 
Şehir bahçesi duvarının tamiri Paz. 
Kastamonuda yap. Nümune otelı binası inş. Kapalı z. 
Trabzon Nümune haıt. mutfak, çamaşır· ,, 

hane ve etüv tesisatı (şart. 240 krş.) 
Harita Gen. Direk. deposunda planigraf Paz. 

aleti konacak mabalin tadili.ta 

59290 45 
608 08 

32673 75 
47940 -

985 82 

113çlar, Kllnlk ve ispençiyari Hastane alat, Lvz. 

Tıbbi ecza ve malzemesi: 248 kalem 
Muhtelif aJ.iit: 37 kalem 
Ecıayı kimyeviye: 17 kalem . 

Aç. ekı." 
,, 
n 

4055 85 
557 60 
209 50 

100 50 
162 42 
650 35 

663 43 

457 86 

4494 24 

4214 53 
45 61 

2450 !13 
3595 50 

73 95 

41 62 
16 73 

Konya Belediyesi 
,, ., 

Konya Defterdarlığı 
Gaziantep Beled. Su işleri Müd. 
lst. Defterdar lığı 
Afyon Vilayeti 

,, 
" 

n ,, 

Düzce Belediyesi 

Kayseri Kom. SAK. i~t. Adana, 
Ank. Lvı;, Amir. 

" " n 
Ank. Valiliği 

Kastamoııu-Ank. ve İst. Nafıa Müd. 
Trabzon Vilayeti Sıhhat ve İçtimai 

Muavvenet Müd. 
Harita Gen. Direk. 

Konya Memleket Hast. Baştab. 
Ank. Belediyesi 
,, ,, 

28-7-39 15 -. 
28-7-39 15 -
28-7-39 15 -

l-8 39 16 -
10-8-39 14 -
22-8-39 15 30 

15-8-39 15 30 

1-8-39 15 30 

7-8-39 16 -

14-8-39 11 -

14-8-39 16 -
10-8-39 15 -
10 8-39 iti -
11-8 39 15 -

10-8-.19 10 -

14-8-19 15 -
11-8-39 10 30 
11-8-39 lO 30 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer ,tesisat ve malzemesl) 

Yozgalta mevrut elektrik tesintına ilave Kapalı z. 39763 59 2982 90 Yozgat Vilayeti 12-9-39 15 -
olunacak yedek motör ıılternatör v.s. 
tesiıatı (şart. 82 krş.) 

Memleket hast. intaniye pavyonuna yap. Aç ekı. 9507 25 713 04 Corum Vilayeti 9-8-39 15 -
kalorifer tesisatı 

Mensucat, Elblsb, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kundura: 160·170 çift 
Harta bezi: 14000 m. 
Hamam takımı: 100 ad. 

Aç. ekı. 
Aç. ekı. 

Paz. 

765 
4620 -

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Kırtaıiye ve evrakı matbua Aç. eks. 140 -

- - • •• "' •- •4 ---,.- __ ..,_..,.-n• _.,...uo::.rnh:::. .Mah,j~.s., 

Nakllyat Bolfatma - Yükletme 
Deniz ıuyu J!akliyesi (temd.) 

Aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 
Meşe odunu: 36 t.-k. çıra: 2-6 t. 
Benzin: JOO teneke 
Sobalık k. odun: 120 t. 

Aç. eks. 
,, 
,, 

Benzin: 250 tenek-mobiloil· 10 t k l . · ene e-
va valın yağı: 40 k.-gres yatı: 25 k. 

,, 

337 50 
1680 -
928 50 

Kırmm benzin: 9000 litre-beyaz benzin· 
650 teneke · 

Meşe ?dunu: 35 çeki-gürgen odunu: 35 
ç~kı-~taç kömürü: ~.3 t. (temd.) 

Yerlı. kok: 260 t. (tashih) 
Benzıo: 1000-1500 teneke·mazut: 17 t. 
Lavemarin kömürü: 444J t. 
Kok kömürü: ıuo t. 
Odun: 25 t. 
Odun: 89 t. 
Kok kömüril: 114,7 t. 
Kriple maden kömürü: 90,8 t. 
Kok kömürü: 25 t, 

Müteferrik 

,, 

Aç. eks. 
Kapa!ı z. 

,, 
Paz. 
,, 

Aç. elu. 

" ,, 
,, 

• 3818 75 

6370 -
5444 50 

55500 12 
t. 26 -

1538 -
3441 -
2270 -
6~0 -

Parke taşı: 800 O ad. 
Su saatı 25 m m: 50 ad. ve 15 m m.· Aç. eks. 4800 -

950 aded Kapalı a. 16500 -

Galata motörünün tekne ve k. k ma me a sa- Aç. ekı. 
mı tamiri (şart. 5 kr 857 -

Bo§a: 200 baş (tashih) 
Kum: 100 m 3 

Çamaşır yıkanması: I03000 parça 
Kapsül memba ıuları kapları için: bir mil-

yon aded 

Dikenli tel: IOO top·demir kazık: 150 ad. 
Satıh taşlama tezgahı: 2 ad. 
Freze tezgahı: 8 ad. 
Mengene: 130 ad. 
Balast: 20000 m 3 
Bakır hamam tası· 40 ad ·de . t · · mır e masası• 

1 ad.·demir et bıçağı: 15 ad.-et dolabı: 
1 ad.·yangın armuı: 1 ad. • 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Hu ekmek: 35 t. 
K. fasulye: 2 t. 
Kırılmış arpa: 8 t. 
Arpa: 24528 k. 

Kapalı z. 
Paz. 225 _ 

Aç. eks. beh. O 04 
,, 1500 -

,, 
Paz. 
,, 
,, 

Kapalı z. 
Paz. 

Paz. 

" • 

651 -
5800 -

10000 -
2200 -

20000 -

3150 -
240 -
340 -

--

fl7 38 Lüleburgr.z Eğitmenler Kursu Direk. 2g.7.39 10 -
346 50 Harita Geo. Direk 11-8-39 10 -

Ank. Lvz. SAK. 27-7-39 11 -

ıo 50 Konya Vilayeti 

,, ıvıemieket Hastanesi 

l41 15 İst. Defterdarlığı 

Konya Vil. 
Gaziantep Vıl. 

7·8-39 15 -

Jl-7-39 15 -

9-8-39 14 -

63 75 
25 25 

126 -
69 64 

,, 
Konya 

10-8 39 
31-7-39 
31-7-39 

,, Hususi Muhasebe Mild. 7-8..Jg 

15 -
I0-
10-
15 -

286 41 
I0-8-39 15 -

23-
.. -8-39 10 -

477 75 
418 34 

195 -
40 50 

115 35 
258 -
170 25 

Naha Vekaleti Malzeme Mad. 

İıt. Erkek Ötret. Okulu SAK. 

Nafıa V ckaleti 

fst. Liaıanı SahiJ Sıhhiye Mrk, SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 

9-8-39 
15-8-39 
11-8-39 
31-7-39 
31-7-39 
24·8-39 
20-9..J9 
20-9-39 
31-7-39 

15 -
15 -
15 -
il -
ıı -
16 -
17 -
15 -
il -

48 75 

--
1237 50 

6~ 28 

950 -
16 88 

309 -
112 50 

48 83 
435 -
750 -
ıs;_ 

2250 -

- -

Ank. Hukuk Fakülteai 

n " 
Ank. Lvz. SAK. 

,, n 

" ,, 
Tavukçuluk Enstitüsü Direk. 

Akşehir Belediyesi 
Gaziantep ,, içme Suyu fılet· 

mesi Müd. 
İst. Liman Sahil Sıhhiye Mrk. 

Yozgat Vilayeti 
fat. Be ediyeıi 
Yüksek Mühendis Mektebi SAK. 
Ank. Belediyesi 

,, " 
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK. Ank. 

" n 
,, " 

D. D. Y. 5 cı İşletme Malatya 
Ank. Lv.ı. SAK. 

1-8-39 14 -
31-7-39 10 -

12-8-39 11 -

16-8-39 14 -
2'-7-39 14 -
14-8 39 10 -
11-8-39 10 30 

11-8-39 
14-8-39 
14-8-39 
I0-8-39 
15-8-39 
27-7-39 

10 30 
14 30 
14 -
16 -
1 1 
il -

-- Konya Memleket Hut. 
27-7-39 15 -
27-7-39 15 -
27-7-39 15 -
28-7-39 15 -

" ,, 

-- " 
Konya Beled. 

n 

2 

Sıtır 

İstanbul 1 • • d l<uru e lyesın en: Merci 
Buırur 
Patatc Üsküdarda Çakaldağı mezarlığı dıvar in,aab için ıaı11· 

mu olan 100 metre mikib kum pazarlıkla mubayaa edilecelı
tir. ihale 27.7.939 perşerobe günü ınat 14 de Daimi Eucüoıell" 
de yapılacakur Mı...hemmen bedeli 225 lira ve ilk temi.at 16 
lira 88 kuruştur Şartname Zabıt ve Muamelat MQdürlüğQnd• 
görülebılir. Taliplerin Hk teminat mrıkbuı; veyn mektupları il• 
.bale günü muayyeo ı atta Daimi Encüm~ndo bulunmaları· 

l<uru 
BiirGfc 
Zcytinı 
}(uru 
Arpa: 
Yulaf· 
Sabu 0 °: 

!ıtl Saden 
ni şartnameleri, proj0 keşif hulasasiyl~ buna müteferri dı,.- Pırinç: 
evrak Çorum nahasından p1trasız veriltcektir. Eknıcl( 

Muva~ko.t temi~at 713 Jira 4 kuruştur. ::~ ş 
lsteklılerm tekht mektuplan ve Çorum Nafıa Miidfir u ı 

ğünden P.ksiltrue tarihinden 8 gün eHel alıomış ehliyet ve gl B) 
yılına ait Tıcıret OdJsı \ rsiknları ibraz edeceklerdir. d ç~ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. ~~1::11 

kaa 
Harta Genel Direktörlüğünden : 4 Çek 

Hart~ Gn. Drk. lügü ihtiyacı için 14 bin metre b,ıf ın 
bezi nümunesine göre alınmak üzere açık eksiltmeye ~ liofınaıı 
nulmuştur. 

Eksiltme 1 1.8.939 cuma günü saat 10 da CebeC1 

Harta Gn Drk. lük binasında satıoalma komisyonunda 
yııdılacaktır. 

Mhammen fiyatı 4620 lira muvakkat teminatı 346 kat te 
50 kuruş olup banka mektubu veya maliye makbuzu k•~ •a.at ı ı 
olunur. 

Mahrukat, Benzin, I\1akina yağları v. s. 
Nafıa Vekaletinden : 

10.8.939 perşembe günii ::saat 15 de Ankarada Nafıa \ . M 
kalcti binası içinde malzeme müdürlüğü odasında top!/ için to 
malzeme eksiltme komisyonunda 38!8,15 Jira muhammer> •up le 
delli 9000 litre klrmızı bı>nzio ile 650 teneke beyaz beıı• lliye i 
açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. haının ~ 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak 01111-' 118Uliie 
müdüdüğıjnden alıoabilır. Ek 

Muvakkat teminat 286 ı:ra 4 l kuruştur. encünı 
l::ıteklıleria muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı Bı 

saik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkur koınisf •ncfün 
hazır bulunmaları Inzımdır. delsiı 

Ta 
Ankara Valiliğinden: huzile t 

Vilayet hu:;usi idare ihtiyacı için 35 ton giirgen o~ıl 0dasınd 
- - - , , • , , • , • , , 1 lis1· vdunıın k J ·) • --- .... ne 

- ı osıı /:. çıranııı beher kilosu 7 5 kur ırıı• lir.· 
zere muhammen bedeli ' uş o tSltıe 111 

İhalesi 10 8 939 mecmuu 812 lirn 50 kuruştnr. tur. Po 

Ü 
• d . • Jlerşembe günü ssat 15 ıe vılllyet il B 

ene ıneııın e yapılac kt T r . o 
hale günti daiu ~ a.. rr. a ıplerın teminatlariyle birHk llUreıiJe 
her gün encü~:neı~c~rne~ıe ve ~-artnarneyı görmek isteyeil edenler 

a emme muracaatları ilin olunur. heyi ha 

- Tu İstanbul Erkek o- ille · gretmen Okulu Satınalma Komisyof' nıne 
Başkanlığından : ~ . 

Cinsi 
M.k \ı>azıa 

ı tarı Muh. İlk tı· G 
azı çog-u be ı. a 

• IYIU, Jik 
Ekmek - - --- -- __/hinden 
Toz şeker 3200~ J8000 9,5 374 nıeye k 
Meşe odunu 2500 3500 27 11 l!:k 
Gürgen odunu 25 35 çeki 250 ) llü saac 

Ağaç kömürü 25 35 ,, 250 23 Pılacaktı 
. . ,2?00 3000 4 ) Bu 

Okulumuz ıhtıyacı ıçın yukarda cins ve miktarlaril' 1 
hammen bedelleri l · ._ l st 
.b. d k . . yazı ı Yl) ece.K ve yakacağın 21 7 939 eti h J 

rı ın e e sıltmesı yapılmış is d 'J • • . G e e 
rüldüğünden eksil .. e e verı en fiatlar gah .ıJ aziantf' 

.. d'f tme 10 gun uzatılarak 4 8 939 tar"' L"ı. musa ı cuma .. .. • · C.!i 

ı . . gunu saat 10 a bırakılmıştır. birlik 
stekhlenn teminat kb ; . te 

kur tarihte Beyoğlund ;::a 1 uz M veya mektuplarile 1 bıısyon 
toplanan k . ~ ıse er uhasebecihği bio•' Mu 

omısyona muracaatları ilan olunur. Ek 

, Tavukçuluk Enstitüsü Uirektörlüğünderı: 
1 avukçuluk Pasrr· ·· k Ji kok k .. .. .. ı usune açı eksiltme usuliyle 25 toıı 

tP.klileri~o;iu;u9~~nacaktır •. M~h~.mmen fiyatı 650 Jiradır• 
. . . ~ pnzartesı gunu aat onda r· ods§I 

sıka iylt~ 48 !ira 75_ kuruşluk muvakkat temin~~:ı:~kbus1' 
y banka mP.ktuplarıyle birlikte tavukçuluk 

k k enstitü ünd6 anaca . ·om ısyona baş vurmaları. 

OartJarı 

Me 
kapauı l 

MtJ 
Mu 
Şar 

tnioe ve 
led· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Ko . J'' ıye en 
0

_ b. mısyonuno • 
k ort ın dört yfiz kırk bir ton lavamarin kömürO ISQ ade~ 

Aac~ /~~·SKapaJı zarfla eksiltmesi Tophanede f.staobflJ ~ nıuştur 
mır ıgı atınalma Komisyonunda 11 8 939 ü O '1 ,; 

15 de y l kt H • · cuma g ıı ınu 
kuruştur~pı aca ır. epsinio tahmin bedeli 55500 Jit' Mu 

Ankara Hukuk Fakfiltesind . 
. Hu~uk .F akü ite si için pazarlıkla yüze~~ 
ıle 25 bın kılo odan alınacaktır. 

Şart 
hıine ve ı 

--~ lediye enı 
kok k11 



Sıtır eti: 223i8 k. Kap. z. 5147 -
Kuru &oj'an: 25 t. Aç. ekı. 200 -
Mercimek: 5280 k. 792 -

" 8ulıur: 5 t. 400 -
" , .. ~atateı: 6 t. 540 -
" 1079 -k" uru fıııulya: 8 3 t. n .. 88rülce: 1 ,3 t. 169 -,, 

ı• Zeylin: 1, 1 t. " 
330 -

" Kuru ot: 325 t. Kap. ı:. 11376 -

i\t Arpa: 224 t 1()080 -
" Yulaf: 260 ;. • 14300 -
" Sabun: 2155 k. Aç. ekı. 862 -

s~dey aı: 3~75 k. 3210 -
d' 

n 
Pırinç: 5 t. 1150 -

" k. o 09,50 ~krnek: 32-38 t. (temd) 
İ K oı şeker: 2,5-3,5 t. (temd) " 

o 27 

6 I uru ıoğan: 35550 k. Aç. eks. 2666 25 

...._ B) MUzayedeler 

~~ın •tacı: 15.ı m 3 Aç. art. m 3 4 60 

1' U&tamel torba muşamba: 860 ad • 
ahta iıkemle, masa, sandalye, teı.gıib, ,, 

4 
kasa, radyo, ayna ve saat 

Çekıneli konsol, 4 kanat kilim, v.s. efya ,, 

liofınan ınarka piyano 

Kömürün tahmini fiyatı 26 lira ve muvakkat teminatı 
~95 liradır. Oduuun tahmini fiyatı doksan para ve muvak· 
at teminatı 40,50 liradır. 31 temmuz 939 p~zartesi günü 

~~at 1 t de pazarlıkla ihalesi yapılacağından isteklilerin fa. 
ulteye müracatları ilan olunur. .......... 
~ 

Yozgat Vilayeti Daimi Encümeninden : 

i . Merkez ve mülhakat köylerinin sığır hayvaııatırıın ıslllhı 
Çın toplanrnış kö" damızlıkları tahsi atından yerli ırkına men
•~p 1ekesiı siyah hiı; meıre on santım boylu teşekkül:ltı bede-
bıy . d . 
lı esı amıılığa elverişli 200 baş 2-3 yaşlı 50-75 lıra mu· 
aıntn~n bedelli boğa mubayaası 30 gün müddetle kapalı ıarf 

'•uı·ı · 1 e ek ıltnıeye çıkarılmıştır. 
Ektsiltme 16.8.939 çarşamba günü saat 14 dt: vilayet daimi •n - 1 cumeniude yapılacaktır'. 
Bu hususa ait fenni ve hususi şartnamesi vilAyet daimi 

1~nc~ıneninde her gün görülebilir ve müracaat vukuunda be
:uelsıı verilir. 

h . Talip ihaleye iştirak için 950 lira muvakkat akçesi mak
uzıle beraber kanuni ikametgah sahibi olduğunu "e Ticaret 
?~smda kayıtlı bulunduğunu havi ve~aiki tekht .mektubu içe
. •~ne koyma51 ve ihale saatindPn bir saat evvel ~ncümen reıı· 
l~ıne mühürlU zarfını imıa mukabilinde teslim etmesi me~rut· 

tur. Postadıı olao geçikmeler kabul edilmez. 
Boğ ılar ihale tarihinden itibaren her ay 100 boğa vermek 

Ureıile iki ayda taahhüt yerine getirilecektir. Temamını teslim 
de?ler şartnamesi mucip bedelini alacaklardır. Evsafı matlu
eyı hayiz olmıyanlar hastalıklı bulıiuanlar kabul erlılmezı 

Taliplerin tayin edilen gün ve saatte vilayt.l daimi encü
tnine müracaatları ıllirı olunur. 

Gaziantep Beledıyeei içme suyu işletmesi Müdürluğündeo : 
'1 Gaziantep Şerhaylığı içme suyu işletme ine 50 adet 25 

. u. lik ve 950 adet ıs Mu. lik su saalı alınması 1.7.939 ıa
•ndcn itibaren bir nyri müdder le kapalı zarf usulü ile eksilt· 

eyr konulmuştur. 
... 1'.:ksiltuıe Gaziantep bdediyesinde 31.7,939 pazartesi gii· 

u saat tO da teşekkül edecc:k ihale komi yonu taratından ya· 
pılacaktır. 

Bu İ§İn keşif bedeli 16500 liradır. 
. istekliler bu işe ait şartnnmt>yi ..-e tarift>)İ dahiliye veki· 

C tı ~elediyder ıınar heyeti fen şefliği ll'ltanbul B~l.ediyesi ve 
aııantep şarhaylı~ı su işleri müdiirlüğünde görebılırler. . 
. Eksıltıneye girebilınek için isteklilerin teklif mektublnrıle 
l~likte teminat Ae vesikalarını aynı gün vaat 10 08 kader ko• 

lbısyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lAzımdır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 
Eksıltmeye girmek isteyt:nler 2490 ııumnralı kanundaki 

tartları haiz olmaları lazımdır. 

Ankara Belediyesinden : 
k Menba suları kablarına talik edilmek üzere bir milyon 
apaut 15 gün müddetle açık ekeiltmeye konulmu)itur. 

MuhammP.n bedeli 1500 liradır. 
Muvakkat teminatı Ll2,50 liradır. 

. Şartnamesini görmek istey ·nlerin her gün encümen kale
lnıne ve isteklılerin de 11 8.939 cuma güııü snat 10,30 da be· 
tdiye e .. . .. l 

ncu111euıne muractıat arı. 

1 
• • • Bahçt>Jer idaresi için ahnacak 100 top dikenli tel ıle 

SQ adet demir kazık 15 gün müddetle açık ek iltmeye konul· 
uştur. 

Muhammen bedeli 651 liradır. 
Muvakkat teminat 48,83 liradır. 

. Şartnamesini görmek" i tP.yenlerin her gün encümen kalc
illıı~e Ve i teklilerin de 11 8.939 cuma günü saat I0,30 da Bı:-· 
edıye e .. . 1 

ncumenıne müracaat arı. 

Münakasa Gazetesi 

386 - Ank. Lvz. SAK 23-8-39 il -
15 - n n 24-8-39 17 30 

59 40 n n 28-8-39 16 30 
30 -

" " 
28-8-39 15 -

40 50 n " 
29-8-39 16 30 

80 57 
" n 15-9 39 17 30 

12 68 n ., 15-9-39 16 30 
25 n " 

19.9.39 15 -
853 13 n n 21-9-39 15 -
756 -

" " 23-8-39 15 -
1072 50 ,, n 21-R-39 17 -

64 65 ,, 
" 

19-9-39 16 -
240 75 

" 
,, 15-9-39 15 -

86 25 " .. 23-9-39 il -
İ.t. Erkek Öğret. Ole. SAK 374 - 4·8-:9 IO-

71 - " 
4-8-39 10 -

200 - Lüleburgaz Tümen SAK 31-7-39 it -

53 13 Konya qrman Müd. 8-S-39 15 -
Samsun inhisarlar Tütün Fabrikası 11-8-39 15 -
lst. 2 inci icra Mem. İstiklal Cad 3, 16-8-39 16 -

Hava Sokak Dükkan No. 6 2 
Beşiktaş İcra Mem. Bakırköy Os- 10, 12-8-39 

maniye Aksal Sokak ev No. 3 
Ank. P. T. T. U. Müd. 10-8-39 15 

Askeri Fabrikalar U Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 5800 lira olan 2 adet satıh taş
lama tezgabı askeri fabrikalar umum müdilrlüğü merkez sa· 
tınalma komisyonunca 14.8.39 pazıır.tesi günü saat 14,30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname pa:-as1z olarak komisyondan verilir. 

Muvakkat teminatı 435 liradır. 

* • • Tahmin edilen bedeli 2200 lira olan 6 kalem ve 
ceman 130 adet Mengene askeri Jabrikalar umum müdürlü
ğü merkez satmalma komisyonunca 10 8.39 peJşembe gunü 
saat 16 da pazarlılda ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Muvakkat teminatı 165 liradır. 

* • • Tahmin edilen bedeli IO bin lira olan 8 adet Fre· 
ze tezgAhı askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satı· 
nalına komisyonunca 14.8 39 pazartesi günü saat 14 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname paras z olarak komisyondan verilir. 
Muvakkat teminatı 750 liradır. 

Devlet Demiryolları 5 inci İşletme Müdürlüğünden : 

Fevıipcışn · Diyarbakır hattı ilıt rinde Akçacicı~ - Mal ıtya 
i'-tdS\·onJarı arasında kilometıe 233 + 500 - 231 + 800 de 
10000 ve Şefkat - Yolçıtı ısta yonlar arasında kıloın trP 
337-339 dn 10800 ı ceınan 20000 M'3 Bdla-ıın şnrııı:ırne 'e 
m kavele projesine tevfıknn kırdırma, bat ken rına fıgiire et· 
tirmek suretiyle iiız!lr ve teslimi kapalı zarf u uliyle eksilim -
ye konulmuştur. 

Eksıltme 15.8.939 ah günü ~aııt 11 de M 1 tya i~l tme 
birıesında yapılac.ıktır. 

Muhammen bedel 30000 lira muvakkat temin:ıt 2250 li· 
radır. 

Bu işe girmek isteyPnlerın kanunun tayin ettiği vesaik ve 
bu işe girmPğe manii k muni i bulunmadığına dair heynnname 
muvakkat temınal makbuzu veya barıka mektulıunun rrıukaveJe 
ve şartnamelerle hirlikt~ mühürlü zarf içmde tayin edilen giın 

ve saatten bir saat e\Velıne kadar komisyon reıslığioe \Crmclt· 
ri laıımdır. 

l3u işe aiı şartnarre ve mukavele projesi Malaly11, Aııknra, 
Haydarpaşıı işletme vezne'erindf! Dıyarbakır, Elazığ. Narlı, E
loğlu iı:ıtasyonlarındn isteklılrre 150 kuruş bedel muknbilinc.le 
verilir. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
Komisyonundan : 

Merkezimize ait Galata motörünün tekne ve makine ak 
samı açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

Keşif bedeli 857 liradır. 
Bu işe ait şartnameler şunlardır : 
F cnni şartname, idari şartname. 

İstekliler bu şartnameleri 5 kuruş mukabilinde merke
zimiz levazımından alabilirler. 

Eksiltme 12.8.939 cumartesi günü saat 11 de Galatada 
Kara Mustafa paşa sokağında mezkür eksiltme Komisyo
nunda yapılabaktır. 

Mu\a kat teminat parası 64 lira 28 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıl kanunda gösterılcn 

vesikalarla en aşağı bin liralık bu gibi işleri yaptıklarına 
dair vesika göstermeleri şarttır. 

Ankara Levazım Amirliğı Satınala:ıa Komisyonundan : 

Genel kurmay dairesi için aşağıda cins ve miktarları 
yazılı eşya ve malzeme satın alınacaktır. Pazarlık günü 27.7.3ll 
perşembe 'lünü saat J 1 dedır. İsteklilerin aynr gün ve saatte 
Ankara levazım amirliği satınalma komisyonuua &elmelerı. 

26 Temmuz 1939 

Adet 
100 Hamam takımı 
40 Bakır hamam tası 

1 Demir et masası 
15 Demir et bıçağı 

1 Mutbnkta erzak koymağa mabsaı 
Yangın arması. 

* • • 

dolap 

103 bin parça çamaşır yıkattırılacaktır. Bak: Yüksek 
Mühendis Mektebi SAK, ilanlarına. 

Erzak, Zahire,ı et ve Sebze : 

Bitliş Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Bitlis garnizonu ihtiyacı için 100,000 kilo sığır etinin i
halesi I0.8.919 perşembe günü saat t 5 de Bitliste Askeri 
Satınalma komisyonunda yapılmak üzere kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen fiyatı 18 kuruştur. Teminatı 
1350 liradır . 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonondan: 
Bir milyon iki yüz beş bin sekiz yüz yirmi kilo kuru ot alı• 

nacaktır. KE!ııah z rfla ekslltmeıi 9.8.39 çarşamba günü saat 15 de 
Tophanrde lst nbul Lv. amir1 i~i utınalma Ko. da yapılacakhr. 
T hmin bedeli 37380 lira 4? kuruş ilk temin:ltı 2 03 lira 50 kuruı· 
tur. 

• • • 
Ekmek ve şeker ahnaeaktır. Bak : mahrukat sütununda 

İst. Erkek öğretmen okulu Direk. ilanına. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe 27.7.939 

Bakır tel (PTT. U. Müd.) No IOS2 
Binek beysıiri (M. M. V.) N., I084 
Ceryao redüktörü ve tevettür lraoııformalörü (lst. Elektrik ftlert 

U. Müd.) No 1100 
Okul binan loş. CE!azıg Nafıa Müd.) No 1102 
Bakı:nevleri ioş. (İnhisarlar U. Müd.) No 1 I05 
Yulaf, ot ve 11mıın (isı. Emniyet U. Müd.) No 1110 
Sadeyağ ve antrnılt kömürü (fst. Bölge Sanat okulu) No 1111 
Yerli sömikok (Ziraat Vekiileti) No 11l1 
N fıa Müd. binau tamiri (ist. Nafıa Müd) No 1112 
Tahta mobilyn, •oba tamiri ve kurulmasi ve beton inş. (fıt. Üni• 

veraitf'si SAK) No 1112 
Sığır eti (Siirt Tümeni) No 1113 
Defterdarlık bioaaı tamiri list. Defterde lığı) No 1114 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

939 malt senesi zarfında mektep talebe ve pansiyonuna aid 
"103,aOOn parça çamaşınn yıkanması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 14 8.939 tarihine rastlıyan pazarteıi günü saat 10 da Gü
müşsuyunda mektep binası içinde yapılacaktır. Beher parçanın mu
hammen bedeli "4,, kuruş olup ilk teminatı "309,, liradır. 

isteklilerin şnrtnameıini görmek üzere her gün ve ekıiltmeye 
gireceklerin de belli gün ve saatte mektep binası dahilinde toplanan 
Satınalma Komisyonuua müracaatları. (5585) 1-4 

1 - ~ Keşif ve şartnnmesi mucibince idaremizin Sivaa 
ve Kayseri Başmüdürlükleri kalorifer tesisata her ikisi bir
den kapnlı zarf u~ulile eksiltmeye konmu~tar. 

il - Her iki işin keşif bedeli 10 98J.66 lira muvakkat 
teminatı 823,66 liradır. 

ili - Eksiltme 3.VIll.939 perşembe günü saat 15 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Kayseri, Sivas Başmüdür· 
lüklerinden ve lstanbulda Levazım Şubesi veznesinden 55 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edeceklerin, mühürltı teklif 
mektuplarını kanuni veuikle % 7,f) güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubu ve şartnamenin (F) fık
rasında bildirilen vesikayı ihtiva edecek kapalı zarflarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar yukarda adı geçen 
Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lA-
zımdır. (5304) 4-4 

Muhammen bedeli 17400 lira olan kamyon ve otobüs için 200 
adet iç, 200 adet dış lastik 7.9.939 Perşembe günü saat 15 de kapalı 
zarf usulü ile Anl~arada idare binasında aatın alınacaktır. 
. Bu işe girmek istiyenlerio ( 1.305, ·) liralık muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin etliği "'esikaları ve tekliflerini aynı gün aaat 14 e 
kadar Komisyon Reisli~ine vermeleri lizımdar. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden 
Haydarpaıa la Teaellilm ve sevk Şeflitindeu datıtılı caktır. ' 

(5~06) 2-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes_A_u .... jo_u_r_d_'h_u_i _____ _ 

Objct ek l'adjudicatioo 
Mode Prix 

d'adjudicat. Htimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 
proviıoire 

Llcu d'adjudication et du 

Cahier dcs Cbargcı 
Jours Heures 

Conatructlon• - R6paratlons - 7rav. Publlca-Mat6rlel da Conetr1.1ctlon-Cartographla 

Pavage route Hükumet-Station 
Conıt. pave CD p~rquelı a la place de la Publique 

Republique 
Repar. konak gouvernemental Konya 
Conıt. pr. adduction tao et inıtall. reıeau ete Publique 
Tranıport el extraction de pierrea ı froute ,, 

Afyon-Eıkitebir 
Extr.ıction et transport de pierreı ı route 

Afyon-Dinar 
Extraction et transport de pierre1 ı route 

Af yon-Gezlııöl 
Rep. bit. burcau fiıcal 

" 

" 

" 

775 74 
2901 04 

1514 24 
1340 -
8671 38 

8845 71 

6104 86 

2165 54 
Drc11ement carte etat actuel Düzce: 250 hect. ,, l'hect. 14 5( ı 
Repar. coque et macbinerie moteur Galata ,, 857 -

(cah eh 5 P.) 
Const. 2 garagea a Adana (cab eh 325 P) Pli cacb 64884 66 

,, un • ,, Kayseri ,, ,, 3 L.) ,, 
Repar. mur jardin de ville Gre a grc 
Const. bit. hôtel l\l odele a Kastamonu Pli cacb 
loıtall. buanderie, cuisioe et ctuve a l'hôp. ,, 

Modele Trabzon (cah eh P. 2401 

59290 45 
608 08 

32673 75 
47940 -

100 50 
650 35 

663 43 

451 86 

162 42 

64 28 

4494 2.ı 

4214 53 
45 61 

2450 53 
35~)5 5U 

Municip. Konya 

" ,, 

Defterdarat Konya 
Dir Aff. Hydr. Muoicip. Gaziantep 
Vıl. Afyon 

,, 

Dir. Biens Nat. lal. 
Municip. Düzce 
Office Sanit. Litt. Port lst. 

Coın. Ach. Comm. Kayaeri et lııt. 
Adana, lıt. et Ank. 

,, 
" Vıl. Ank. 

Dir. Trav. Pub. Kutamoou Ank. lat. 
Dır. Hyg. et Assist. Soc. Trabzon 

28-7-39 15 -
28-7-39 15 -

28-7-.-19 15 -
1-8-39 16 -

2?-8-39 15 30 

15-8·39 15 30 

1-8-39 15 30 

10-8-39 14 -
7-8-39 16 -

12-8-39 11 

14-8-39 11 

14 8-89 
10·8 39 
10-k 39 
11-8-39 

16 -
15 
ıo -
15 -

Modific. local pr. placer le planigraphe Gre a gre 985 82 73 9i Dir. Gen. Carıog-raphie Ank. 10·8-39 10 -

Produlta Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnalrumenta Sanlhılrea-Fourn&ture pour Hopltau 

Articlea aanit et produits pharmac.: 248 lotı Publique 4055 ö5 Med. en Chef Hôp. Reg. Konya 
lnıtrumentı medıcaux: 37 lota ,, 557 60 41 62 Municip. Ank. 

14·8-39 15 -
l l-8-39 10 30 
1 1-8-39 10 30 Produita chimiquea: 17 lotı ,, 209 50 16 7.J ,, 

E16ctrlclt·Oaz-Chauffaqe Central (•natallatlon et Materlel) 

Inıtall. ıupplementaire electr., moleur au:ıc:i-·Pli cach 39763 59 
liaire et alternateor (cab eh 82 P). 

lnıtall. chauffage centrai au p willoa m~- Publique 9507 25 
lad. contag. bôp. Reı. 

Hablllement - Chauaaur•• - Tlaaua - Culr• 

Cbau11urea: 160-170 paireı 
Toile pr. carte: 14000 m. 
Nece11aire pr. bain: 100 completa 

Publique 
.. 

Gre a gre 

765 -
4620 -

2982 90 Vıl Yoıgat 

713 04 Vil. Coıum 

57 38 
346 50 

Dir. Ecole Normale Lüleburgaz 
Dir. Gen. Cartographie Ank 
Com. Ach lat. Ank. 

12-9-39 15 -

9-8·39 15 -

29-7-39 10 -
11-8-39 10 -
27-7-39 11 -

Ameublement pour Habltatlon et Bure•ux - T•plsserle ete. 

Bıncı: 320 p. 
Canape de jardin a piedı CD foote: 25 P· 

Publique la p. 8 -
150 -

Travaux d'lmprlmerl• - P•peterte 

Fourniture de burcau et imprimeı Publique 

Tranaport - chargement • d6chargement - --- ---
Tranıport eau de mer (aj) 

Combuatlble C•rburant - Hu ile• 

Benzine: 250 bidona-mobiloil: IO bidons·huile 
valvaline: 40 k •• id. graiaae: 25 k. 

Boiı de eben~: 36 t .-bois reaiacux aec: 2,6 t 
Benzine: 100 bidona 
Boiı ıec pr. poele: 120 t. 
Benzine rouge: 9000 litrea-id. blancbea: 

650 bidona 
Cbarbon et boiı (aj) 
Benzine: 1000-1500 b idonı-mazout: 17 t. 
Charbon lavemaıin: 4441 t. 

Publique 

Publiquc 

,, 
,, 
,, 
,, 

" Pli cach 

" 

140 -

928 50 

337 50 
1680 -

3818 75 

5444 50 
55500 12 

Coke: 100 t. Gre a grelat.26 -
Boiı: 25 t. 
Boiı: 89 t. 
Coke: J 14,7 t. 
Cbarbon de terre crible: 90,8 t. 
Coke: 25 t. 

Dl ver• 

,, 
Publique 

,, 
,, 

" 

Compteur d'eau • e 25 m/m: 50 p.-id. de Pli cach 
15 m/ m: 950 p. 

Pierrea parquetı: 80000 p Publiquc 
Taureau: 200 tetu '(rectifie) Pli cach 

1538 -
3441 -
2270 -

650 -

16500 -

4800 -

Sable: 100 m3 Gre a rre 225 -
Lcuivage: 103000 p. Publique la P· O 04 
Capıulea pr bouteillea dea eaux de ıourcn: ,, 1500 -

1000000 p. 
Fil de fer barbele: 100 roule:ux-poteauıı: 

" en fer: 150 p. 
Pierre de poliaaage: 2 p. Gre a gd 
Fraiuuıe: 8 p. • 
Pre11e: 130 p. ,, 
Ballaat: 20.000 m3 Pil cach 
Ta11e en cuine pr. baia: 40 p.·table CD fer, Gd a gre 

couteau, armolre ete. 

651-

5800 -
10000 -
2200 -

30000 -

192 - Dir. Cu)ture Konya 
H6p. Rerional ,, 

7-8-39 15 -
31-7-39 15 -

10 50 Vil. Konya 7-8-39 ıs -

141 75 

69 64 

63 75 
25 25 

126 -
286 41 

2.l -
418 34 

'95 -
40 50 

115 35 
258 -
ITO 25 
48 75 

1237 50 

950 -
16 88 

309 
112 50 

48 83 

435 -
750-
165-

2250 -

Defterdarat lst. 

Dir. Compt. Part. Vil. Konya 

Vil. Konya 
,, Gaıiaotep 

,, " 
Min Trav. Pub. Dep. Mater. 

Com. Ach. Ecole Normale lat. 
Office Sanit. Littoral Port Isı. 
Com. Ach. lnt Tophane 
Faculte Droit Ank. 

" " Com. Ach. Iot. Ank. 

" ,, 
" ,, 

Dir. laıtitut Volaillea Anlr. 

9-8 39 14 -

7-8-39 15 -

10-S-39 
31-7-39 
31-7-39 
10-8-39 

4·8-39 
15-8-39 
11-8-39 

31-7-39 
31-7-39 
24-8-39 
20-9-39 
20-9-39 
31-7-39 

15 -
10-
10 -
15 -

10-
15 -
15 -
11 -
il -
16 -
17 -
15 -
il -

Dir. Eau Potable Muoicip GHi.atep 31-7-39 IO -

Municip. Akşehir 

Vıl. YozJıat 
Com. Perm. MunicİP· lıt. 
Com. Acb. Ecole log. Gümütıuyu 
Municip Ank. 

" ,, 

1-8-39 14 -
16·8-39 14 -
27-7-39 ı ıı -
14-8-39 10 -
11-8-39 10 30 

11-8-39 10 30 

Com. Acb. Dir. G. Fabr. Mil. Ank. 14-8-39 14 30 

" " 14-8-39 14 -
" " 10-8-39 16 -

5~me Expl. Ch. de fer Etat Malatya 15-8 39 11 
Com. Ach. lnt. Ank. 27.7.39 11 -

(3 üncü sayfadan devam) 

BalHt (D. D. Y Ank.) No 1114 
fş elbisesi (M. M. V.) No 1114 
Yoğurt ve süt (Çorlu Kor SAK) No 1115 
Et, peynir , yumurta ve mahrukat (Balıkuir Vil.) No l 115 
Sömikok (Ank. Valiliti) No 1115 · 
Benzin ve mal<ine yağı (M. M. V.) No 1115 
Mobilya yap. (Ank. Dil. Tarıb ve Coğrafya Fakultui) 
Lastik ve cam malzemui (Toph!ine Lvz.) No 1116 
İlaç lTaraus Beled ) No 1116 
Futbol fotini (Tophııne Lvz.) No 1116 
Soba alet tuğlaaı (D. D. Y. Haydarp•te) No 1118 
Meraı goz ve demirci aleti (Sulanbmet Bölge Sanat okulu) 
Parke taşı (Tt:rauı Beled) No 1116 
Kösele (Deniz Lvz.) No 1117 
Sinema b iaaaının kalorifer ve havalandırma iş (Maniaa Va 

No 1121 
Süt, yoğurt ve koyun eti (Ediroe Tümeni) No 1121 
E"mek (Yozgat C. Müddeium.) No 1120 
Mete oducu (Yozıat Maarif Müd.) No 1121 
Köprü tamiri ( '\1aniaa Valıliği) No 1122 
Koyun eti (Tophane Lvz.) No 1123 
Ekmek, peynir, bcazin, kok vı. (İ.st. Zırut Mektebi) No 
Su sayacı (Samsun Be led.) No 1123 
Demir pota el ve demir konıol (Suaığırhk Beled.) No 1123 
Ekmek (Kandilli Kız Liseai SAK) No 1125 
Matkap tezglhı (İıt. Elektrik Tramvay ve Tünel lılet.) No 1 
Okul tamiri (Sryban Maarif Miid ) No ll25 
Kömür odun ve benzin (Seyhan Vıliyeti) No 1125 
Sığır eti (Lilleburgaz i ilmeoi) No 1126 
Arpa ve 1&mao (Kırklareli Belcd.) No 1128 
Tufek kı.yışı lGümrük Muhafaza Gen. Komut.) No 1128 
Mazot, makine yağı, ıömikok ve gaz (Maniaa Valiliti) No 1 

Memento des Fournisseut 

Jeudi 27.7.939 

Fil en cuivre (Dir. Gen. PTT. Ank.) No 1082 • 
Chevaux de rııonlure (Min. Def. Nat.) No H 84 
Reducleur de courant et traoıformateur (Dir. Gen. Electr 

No 1100 
Conatr. bitiue ecole (Dir. Trn. Pub. Elaı:ıt) No 1102 

,, maiı~nı manipulııtion (Dir. Gen. Monop.) No 11~ 
Avoine, foin et paille (Dir. Surete Iıt.) No 1110 
Beurrc et aotbracile (Dir. Ecole Metiera Iat.) No 1111 
Semi-coke indigene (Miniıtere Agriculture) No 1111 
Repar. bıitiaae Dir. Trav Pub. lıt. (Dir. Tru" Pub lat.) 
Meublea en boiı, reparat. montage et poelea et conatr. 

(Com. Ach. Uoiveraite Iıt.) No 1112 
Viaode breuf (Div. Siird) No il 13 

, Repar. batiı ıe Defterdarat (Defterdarat lıt.) No 1114 
Ballaat (Cb Fer Etat Ank.) No 1114 
Habita de travail (Min. Def. Nat) No 1114 
Yogbourt et lait (Corpı Armee Çorlu) No 1115 
Viande, fromage, reufa et combuıtible (Vıl. Balıkeair) No 
Semi-coke (Vıl. Aok.) No 1115 
Benzine et huile pr. machine (Min. Def. Nat.) No 1115 
Fabrication meublea (Faculte Lıınıue Hiaroire et Geogr•P 

No 1115 
Articlcı en caoutcbouc et vcrre (Int. Tophane) No 1116 
Medicamenta (Municip. Tuıuı) No 1116 
Bottineı pr. foutbool (lnt. Tophane) No 1116 
Briqou refractairH pr. poele (Ch. Fu Etat H. P•ta) No 
Outilıı pr. memuıiera et forııeronı (Ecole Mttiera lat. i 

met) No 1116 
Pıerres parqueb (Municip. Tarıuı) No 1116 
Cuir (lat. Marit.) N,, 1117 
Cbauffage ceutral el aerı.tion bitiıs~ ciae (Vil. Maai,.) ~ 
Lait, yoghourt et viaııdc de mouton (DiY. Edirne) No ı ıf 
Pain (Procureur Gen. Yozgat) No 1120 
Boiı de ebene (Dir. Culture Yozrat) No 1121 
Repar. pont (Vil. Maoiaa) No 1122 
Viande (lot. Tophane) No 1123 
Proviıion et combuılible (Dir. Ecole Agricole lıt.) No 11 
Compteura d'eau (Municip. Sam9Un) No 1123 
Fer et poutrellea (Municip. Suııgırlak) No 1123 
Pain (Lycee Jeunea Fılleı Kandilli) No 1125 
Forreu1e (Dir. Exploit. Electricite Trama et TGnnel) N• 1 

Rep. bat ecole (Dir. Culture Seyhan) No 1125 
Viandc de breuf (Div. Lilleburraz) No 1126 
Orııe et paille (Municip. Kırklareli) No 1128 
Cbarbon boiı et benzine (Vil. Seybaa) No 1125 
Courroie pr. fuıilı (Com. Ach. Command. Glın. SurY•ll 

No 1128 
Mazout, buile 

No 1129 
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