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Umum Tü ;carların ve Y1üteahhi.tlerin mesleki Organıdır 

'-a) MüNAKASALAR 
~t-T ami~;t-Nafıa iş ve Malzemesi-Hari;: 

Karacasu Belediyesinden: 

te Karacasu kaıabasının mevcut kasaba dahili su tevziatı 
r: belceıi projesine eklenmek üzere kasaba kenarından itiba 
~'Q 7-8 kilometre mesafede bulunan biri diğerine 100-150 
~ et~e me19fedeki iki pınara kadar bir su isale projesi 
tııımi 20 gün müddetle açı" eksiltmeye konulmuştur. 

'-t Projenin tanzimi işi 1000 lira tahmin ediJmistir. Buna 
t' •ran talipler 75 lira depozito akçesi veya bu miktarı ha· 
~ banka mektubu vereceklerdir. İhaleyi müteakib bu nisbet 
' IS e iblAğ olunacaktır. 

ı_ Talipler işin ehli ve bu iıi yapmağa mezun bulunduk· 
t ~na dair Nafıa vekaletince muıaddak vesika ibraz ede· 
'•derd· ır. 

1 . ~rojeler bir asıl 4 kopye olması ve içme suları proje
:11111 tanzimine dair olan talimatnamenin tarifatıoa tama 

f tn uyıun bulunması ve bu tilimatta sayılan evrakı müte
tr · tıayı havi olması farttır. 

l' Takarrür edecek bedelinin % 20 si işe bilfiil mübaşe
~tte, X 60 şı tekmil harita, resim ve raporlarının daireye 
ı1:~iiode ve bakiye % 20 siyle teminat akçesi işin ait ol
-ıu veklletlerce kati tasdikinde verilecetir. 
a· 22.8.39 salı günü saat 16 da Karacasu Belediye daire
•tıde daimi encllmen huzurunda ihalesi yapılacaktır. 
~ Dell&liye resmi, mukavele ve saire bilumum masraf ve 
'rfi talilaine aittir. 

'-l Fazla malGmat almak istiyenler Karacasu Belediyesine 
racaat etmelidirler. 

Sivaı Nafıa MüdürlOtünden : 

"-ta E:lcıiltmeye konulan İf Siva11n bezirci tarlasında zemin kat İc· 
"-ta ilıt111al edilmif olan 5 derabaneli lstildil okulu birinci kat io· 
""1 lıtapalıı zarf usulıle münakasaya çıkarılmıttJr. Bu itin ketif be-

2S43g lira 36 kuruttur. 
tt.._~ailt .. e 24.8.939 pertembe günü ıaat 15 de Vilayet daimi eo· 

llıaıde yapılacaktır. 
"8 8ll ite ait evrak tuolulardır. 1 MeHba cetveli 2 ketif buli
~ 3 fiat ıilaiteai 4 proje 5 busuai şartname 6 betonarme fenni 
'-• :allleai 7 teaviyei türabiye ve fOSe kirgir inşaat fenol fartoa-

•kailtme şartnamesi 9 mukavele sureti. 
~lıtE:k.Utmeye girebilmek için isteklilerin 1907 lira 95 kuru' mu
'4- •t teminat vermeleri ve bu İf İ batarabileceklerine dair ticaret 
~ .. ~ Iİcil varakaları ile viliyet makamından almıt oldukları ehliyet 

1 ına ibraz eylemeleri liıımdır. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

itli l<.ütabyada iki pavyon ve iki cephaneliğe muayyen günde ,,l ıuhur etmediğinden yenideo kapalı zartla eksiltmeye ko· 
'-i~Uttur. Keıif bedeli 60.035 lira 38 kuruı olup ilk teminat 

1•rı 4252 liradır. 
4. V l<.apalı zarf ıa eksihme3İ 28.8.939 pazartesi günü saat l 1 

ekllet Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
tQ._ ~art?ame proje ve plinlar 320 kuruş mukabiıinde her 

0rnııyondan alınabilir. 

Van Belediye Riyasetinden : 

d,, ~104 Hra 70 kurut bedeli ketifli ve 9 kilometre mesafe· 
'İ4I t ~ kasabasına isale edilecek Zarnabat içme suyuna 
-.'4d eaııab11 inıaatı 2.8 939 tarihinden itibaren 21 gün 

QUe ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
'-tı.ı," İfe istekliler 5105 lira 24 kuruş muvakkat temi
lı-_le Ilı havi banka makbuzu veya arttırma, eksiltme ve 
~, la. ~atıununun 16 cı maddesinde yazılı istikrazı dahili 
~illi tine tahvillerini ve asgari 20000 liralık inşaat işle
~_,~~1111! o~duiuna dair ihalede»: 8 giin evvel mahalli 
kr._ b lldurlügiiodea vesika ve tekhf mektublarını 23.8.939 
tl.._,: • ıünü ıaat 14 ten 15 e kadar Van Belediye En
.. , lelıne verecekler yeya a-öndereceklerdir. Bu saatten ıon-

11 'cek nıektublar kabul edilmiyecektir. 
~iu.:. buaustaki ıeraiti anlamak istiyenler 385 kuruı mu
~'di e evrakı ketfiye ve saireaini almak 6zere Ankara 
1-tı.a, 1•ler İmar Fen Şefliiiiıe, lıtanbul ve Van Belediye· 

llltlracaatleri illn olunur. 

Erzurum Defterdarlığ•ndan: 
Tortum kazaaıod.- yeniden yapılmakta olan hükumet konaj'ı· 

nın ikmali inşaatı k•palı zarf uıulile ve 21 gün müddetle eksiltme· 
ye kooulmuttur. 

15000 liralık tahsiutı mukabilinde ve vahidı fiat üzerindendir. 
İhale 31.8.39 tarihine müsııdıf perşcıpbe aüaü saat 15 de Def

terdarlık odasında• toplanan komisyon huzurile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1126 liradar. 
İatekli\er bu işe aid evrakı fe oıyeyi Erzurum Nafıa Müdürlü· 

tünde ve Defterdarlıkta görGp nkuyabilirler. 
iııtekliluin eksiltmeye gırebilmeleri içi• ihale ırünündea R gün 

evvel vilayete müracaatle bu işi yapabıleceklerioe dair ehliyet ve
sikası alması mechuridir 

isteklilerin teklif mektublau ihalenin ynpılacağı prrşembe gü
nü 1&at 14 e kadar komisyon reislitine makbuz mukabilinde teslim 
edilecektir. Po.tada .uku bulan gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara P. T. T. Merkez MüdirUltilnden: 

7.8.939 tarihinde eksiltmede teklif olunan bedel layık had gö· 
rülmediğioden Çankaya P. T. T. bin~ inşaat ve teaiaab yeniden 
kapalı zarfla ekailtmeye çıkanlmıştır. 

Eksiltme 2,l8.9J9 tarihirıde çartamba günil uat 15 de Anka
ra P. T. T. merkez müdürlütü odasında mütetekkil komisyonca 
yapılacalchr. Keşif bedeli 2487.i lira 30 kurut olup muvakkat temi
nata 1865 lira 50 kuruftur. 

Şartname ye projeler 124 kuruş mukabilinde P. T. T. merkez 
müdörlütünden alınacaktır. 

lıteklilerin 2490 No lu arttırma eksiltme ve ihale kanununda ya
zılı veaikalardao başka ekailtme gününden en az 8 gün evvel mü
racaat edilmif olmak tartiyle bu iş için Münakalat Vekaletinden a
lanmış eblivet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif m~ktupları eksiltmeden bir ıaat evvel Ankara P. T. T. 
merkez müdürlütünde ekailtme komiayon ri.vaıetioe makbuz muka
bilinde verilecektir. Postada gecikmeler kabul edilemez. 

lsbnıbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan ! 
Okulumuza ait 2 bin liralık tamirat açık eksiltmeye 

konmuştur. 

Eksiltme 25.8.39 cuma günü saat 10 da Beyoğlunda, 
Liseler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Taliplerin şartname ve keşifaameyi görmek üzere pa
zartesi ve perşembe günleri 9-12 arnsında Balmumcu çift
liğindeki mektebP. ve eksiltmeye iştirak etmek üzere de 
lf>O liralık teminat mektub veya makbuzlarile ve bu gibi 
işleri yaptığını tevsik eden vesikalaria mezkur gün ve sa· 
atte komisyona müracaatları ilan olunur. 

Sıvas İskan Müdürlüğünden : 

Kapah zarf usulile münakasaya konulup talip zuhur 
etmiyen Hafik kazasında 100 göçmen evi bu defa arttırma 
ye eksiltme kanununun 40 ncı maddesine göre t .~ 39 dan 
itibaren bir ay müddetle temdid ve pazarlığa konmuştur. 

Bedeli keşif 35484 liradır. Teminatı muvakkale 2683 
lira 80 kuruştur. 

İdari ve fenni şartnameler Ankara İskan Umum Müdür· 
lüğü fen Şubesinden İstanbul Sıvas, Samsun, Kayseri, iskan 
Müdürlüklerine müracaatları. 

Kır kağac Belediyesindı•n : 

Yirmi gün açık eksiltmeye konulan Kırkağaca ihale e<li
lecek Koca su} urı 3900 lira keşifli tf'si-atınd ele' anı edPn ek· 
siltmcsinde talıb zuhur etmemiş olduğundan eksiltme on ~ün 
daha teındid edılmi§tİr. lhalf- 18 8.939 cuma günü saat onda 
Kırkağac Belediye dairesinde yJp•lacıktır. isteklilerin tayin e
dilen saatte Belediy~ Encümeainı:: müracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

lstanbulda şerait ve keşif cetveline göre planı muci· 
bince yap,tırılacak olan bir hangara ihale günü talibi çık
madığından tekrar kapalı zarfla ihalesi 29.8.39 sah günü 
saat 15 de yapılacaktır. Mnbammen keşif bedeli 25800 lira 
47 kuruştur. 

İlk teminatı 1935 liradır. Şartname keşif cetveli ve plAnı 
iaıaat şubesince bedeli mukabili verilebilir. 

lstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 

Muhammen bedeli 499 lira olan Kumkapı mendireği 
ağzındaki ıeçitte s1ilık taıların kaldırılarak 3 metre derin-

lik temin edılmesi ve çıkan tatların mendireğin kenarıada 
gösterilen mahalle bırakılması işi pazarlıkla yaptırılacakbr. 

Pazarlık 16.8.39 çarşamba giinü saat 14 de riyaset bina
sında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Pazarhia iıtirak 
edeceklerin yevm ve saati mezkurda müracaatları ve ıartna· 
me ve keşifoameyi görmek istiyenlerin idare ıubesine mi· 
racaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

== 5zı!f' 
Haçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane Lev. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

15.8.939 ssh günü ~aat 1 l de: kapalı zarf usuliyle eatm 
ah acağı ilftn edilen hir takım isterlizasyon cihazının almma
smdan vazgeçilmiş olduğundan evvelce yıı.pılan illn hüküm
süzdür. 

Etlikte Veterin~r Bakteriyoloji ve Seroloji Müessesesi 
Direktödüğiioden : 

Müessese ihtiyacı için 78 kalem ecza ve mevaddı mülene
ne ve analiz maddeler Açık t'k~iltmeye konulmuştur. 

Ttıhınin edilerı bedeli 2655 liradır. 
Muvakkat teminatı 199 lira 13 kuruş olup banka mek· 

t•ıb11 veya vezne maldnızu v~ devletçe kabule şayan hazine tah
vili teminat olarak kabul olunur. Tahvilatan da hazineye tesli
mi şarttır. 

ihalesi 28.8.9.~9 pazarte i günii saat 15 tedir. Buna ait 
şartname m üessesı>den bedelsiz (llarak verilir. 

2490 s':lyılı kanunda yazılı şartları haiz olan isteklilerin 
tayin edıleo gün ve saatte Zıraat VPkileti muhasebe direktörltl
Ründe toplanacak olan komisyona müracaat etmeleri. 

EJektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Erzincan ValiHğinden: 

Erzincan Halke\'i binasının elektrik, su ve kalorifer tesi
sata ıniinaka a3ına müddeti hitamında talih çıkmadığı11dao ayni 
şerait dııhilinde 28.7.939 tarihinden itibaren yeniden yirmi 
gün müddetle münakasaya konulduğu il&n olunur. 

İstanbul Telefon Müdürliiğiinden : 

300 adet .ı1antral kordonu, 750 metre muhtelif cinı 

1 kordon, 56 bin metre muhtelif cins tel ile 2 bin adet 2 Ye 3 
nakilli telefon kordonu kapalı zarf usulile milbayaa edile

; cektir. Muhammen bedel 6570, ilk teminat 493 lira olup 

1 
eksiltmesi 27.9.39 çarşamba günü saat 15 de müdiirltlk 

ı 
binasında yapılacaktır. 

istekliler muvakkat teminat makbuz ••ya banka mek· 

1 

tubile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o glin saat 
14 e kadar komisyona vermelidirler. Şartnamesi laer glD 
levazım Amirliğimizde göriUebilir. 

• • • Atatıda cina, miktar, muhammen hedeli yHılı 4 parti mal· 
zeme açık eksiltme surdile mübayaa edilecektir. 

Şartnnm1ı ve oümuneleri her gün levazım amirlitimiıde r<Srl
lebilir. İdelrlerin afl!ttda yuılı tarih Ye ıaatte lranuoi Y~ka H 

temioatlarile müdiriyette mütetekkil Satınalma Komiı1onuna m6· 
racaatleri. 

M•hammea be. İlk te. ihale 
Miktarı Cinai Lira Lira tarilai, Hatl 

150 adet Enjekte direk 7 m. ) 
25 ,, ,, ,, 8 m. ) 285 27.9.39 ı ı. 

10 ,, ,. ,, 10 m. ) 
140 ,, kablo teni kutusu ) 

10 devrelik. ) 
15 ,, kablo tevzi kutuıu ) 

15 denelik. ) 
. 1385 . 104 27.9.i9 14. 

1 O ,, kablo teni kutuıu ) 
25 denllik. ' 

1000000 ,, kitıd ııvaoa (0,63 ) 
m m tel için) ) 

1000000 ,, kitıd DY&Da (0,9 ) 1730 130 27 .9.38 14.31 
m m tel için) ) 

15000 ,, kltıd zıvana .( 1,3 ) 
m,m tel için) ) 

1 ,, madeni radre.ar ) 4000 300 27.9.a9 15.80 

lstanbul Levazım Amirliği Satınılma Komisyonundan : 

Davutpaşa fırınının elektrik tesisatının pazarlıkla ekıihme• 
ıı 17.8.919 peroembc &ünü saat 15 de Tophanede Amirlik 
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u gün ilan o unan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Mobm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

~~·--- ----~~~ 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Göçmen evi inş: 100 ad. (temd.) 
Hangar inş. 

Paz. 35484 -
11-tl 03 

166 92 

2683 80 Sıvas İskan Müd 1-8 39 itib. 1 ay 

Üsküdar sari hastalıklar mücadele mrk. 
Aç. eks. 
Paz. 

85 58 Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müd. 22-8-39 10 -
12 52 ist. Belediye'i 16-8-39 14 -

yap. tamirat 
Beyazi t nahiye Müd binası tamiri 
Erkek Öğretmen okulu binuı tamiri 
Hangar inş. (temd.) 
Pendik P. T. T. binası tamiri 
Kandi!li kız lisesi tamiratı 
Kırkağnca isale olunacak Kocuuyunun te· 

si atı (temd.) 
Kumkapı Mendireği ağzındaki geçitte sıt

lık taşl arın kaldmlmuı ve 3 m. derin
lik temini 

,, 
Aç. eks. 
Kapalı z 
Aç. eks. 

n 

Paz. 

?69 70 
2000 -

25800 47 
1490 44 
2291 89 
3900 -

499 -

'l7 73 
no-

1935 -
112-
172 -

Adliye binası tavan ve çatı tamirata Aç. eks. 994 34 74 58 
iki kömür deposu inş. ,, 5973 19 4-l7 99 
İzmitte pavyon intası Kapalı z. 49000 - 3675 -

ilaçlar, Kllnlk ve lspençly.arl Hastane alil, Lvz. 

Aıidfinik: 2 t. 
Ecı.a ve mevaddı miılevvene • ve analiz 

maddeleri: 78 kalem 
15.8.39 da alınacağı ilan edilen bir takım 

ıkrilizatör cihuının ahnmaitndan ur · 
{mazar edildi 

Paz. 
Aç. eks. 

400 -
2655 -

30 -
199 13 

. ., ,, 
lst. Erkek Öğretmen Okulu SAK. 

,, Komut SAK. 
İst. P. T. T. Müd. 
Kandilli Lisesi SAK. 
Kırkağac Belediyesi 

İst. Mıntaka Liman Reisliği 

Ank. Defterdarlığı 

,, ,, 
Eskişehir Lvz. SAK. 

fst. Belediyesi 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve 

Seoroloji Müess. Direk. 
M.M.V. SAK. 

16 8-39 14 -
2!1-8-39 10 -
29·8 39 15 -
28-8-39 15 30 
28·8-39 15 -
18-8-39 10 -

16-8-39 14 -

25-8-39 15 -
25.g.39 15 -
28-8-39 16 -
• 

16-8-39 14 -
28-8-39 15 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer ,tesisat ve malzemesi) -
Elektrik ampulu: 1080 ad. 
Saotral kordonu: 300 adet • muhtelif cins 

kordon: 75{) m. - muhtelif cina tel : 
56000 m. · 2 ve 3 npkiıli telefon kor
donu: 2000 adet 

Erzincan halkevi binasının t lektrik, su ve 
kalorlfer teıisatı (temd.) 

Bodrumda elektrik tesisatı (şart 150 krş.) 
(temd.) 

Davutpaşn fıruu elektrik tesisatı 
Enjekte direk. 7 m. lık : 150 ad. 

,, ,, 8 ,, ,, 25 ad. 
,, ,, 10 ,, ,, 10 ad. 

Kablo tevzi kutusu 10 devrelik: 140 ad. 
n ,, ,, 15 ,, J5 ,. 
" · ,, 25 ,, 10 ,, 

Katıd zıvana (0,63 m1m tel için): 1000000 ad. 

" " (0,9 " " " ): 1000000 " 
,, n (1,3 n ,, n ): 15000 n 

l\1adeni rödresör: 1 ad 
Adliye! binası elektrik tamiratı 

Paz. 
Kapalı ı.. 

Kapalı z. 

Paz. 
Aç ekı. 

" 

" 
n 

435 75 
6570 -

990 -
3800 -

1385 -

1730 -

4000 -
5972 20 

Mensucat, Elblsts, Kundura, Çamaşır v.s. 

iskarpin: 55 çift Pu:. ciffi 4 -
Tire fanela: 16000 ad. Kapalı z. beb. O 65 
Ya•hk kıl ıfı: 2700 ad. Aç. eks. beh. O 50 
Yratak kıhEı: 3r.ü0 ad. Kapalı z. beh. 3 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Esnaf cüzdanmın tabı: l 0000 ad. 

Kereste. tahta ve saire 
Paz. 325-

Kereste köprüler tamiri için Kapalı ı:. 5258 50 

Mobilya büro ev eşyası, Mufamba -Hah v.s. 

Dosya dolabı: 2 ad, Paz. 

Na Uyat Bolfatma - Yükletme _ 
• 

Kamyon kiralanması 
Arısba ile posta nakliyatı 
Posta nakliyatı 
Otomobil ile posta nakliyatı 
Posta nakliyatı 
Posta nakli 

Paz. 
Aç. eks. 

" 
" 
" 

Mahru a, Benzin, Makine yağları v.s. 

Motör yağı: 41600 k . (tashih) 
Bor yağı: 2000 k. 
Mnden kömürü: 14 t. 
Benzin: 200 t. 

Vakum yağı: 20 t.•val.alin: 5 t. 
Batum gazyağı: 600 k. 
Meşe odunu: 2j t. 
Sömikok kömürü: 50 t. 
Kriple maden kömürü: 50 t •• 

MUteterrlk 

Kireç: 300 t. (temd.) 
Balast: 10000 m3 
Sicim: 8 t. 
Rakı mantarı: 17.000.000 ad. (temd.) 
Kumlu çakıl: 98 aaıbar 
Devlet ormanı çekici: 1000 ad - orman çe• 

kici · 1500 ad. 
Manton 3 m m lık : 20000 ad. 4 m/m lik: 

8G000 ad. (temd.) 
Mahruti çadır: 50 ad. 
Mahmuz: 10000 çift 
Manevra kayışı: 750 adet 
Ruıan bel kemeri: 2600 adet 

Kapalı z. 
Aç. eks. 
Paz. 
Kapalı z. 

,, 
Aç. eks. 

" 
n 

" 

Kapalı z. 
Kopalı z. 
Paz. 

" Kapalı z. 

Aç. ekı. 
Kapalı z. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 

100 -

465 -

17030 -
400 -
400 -

46000 -

8750 -
102 -
250 -

1500 -
ıooo -

3000 -
2üOOO -

6800 -
59500 -

137 20 
24000 -

8000 -

3500 -
beh. OM 
beh. 2 70 
beh. 2 -

32 68 
493 -

fst. Belediyesi 
İst. Telefon Müd. 

16-8-39 14 -
27-9-39 15 -

Erzincan Vilayeti 28-7-39 itib. 20 gün 

148 50 
2tS5 -

104 -

130 -

300 -
• 447 92 

780 -
101 25 
675 -

Bodrum Beled. 

Tophane Lvz. SAK. 
İıt. Telefon Müd. 

,, ,, 

" ,, 

n " 
Ank. Defterdarlığı 

Yüksek Mühendis Mektebi SAK. 
M. M. V. SAK. 

" " 
n n 

24 38 İst:ınbul Belediyesi 

394 39 İstanbul Belediyesi 

7 50 İıtanbul Belediyesi 

34 88 

63 -
85 50 
99 -
67 50 

1277 25 
33 -
30 -

3450 -

656 -
7 56 

18 75 
112 50 
75 -

225 -
1500 -
510 -

4462 05 
10 29 

1800 -

600 -

İstanbul Be led. 
Manisa P.T.T. Müd. 
Gireson ,, n 

,, 
" " ,, 
" 

,, 
n " n 

D. D. Y. Ank. ve Hııydarpaşa 
,, " Haydarpaf& 

lst. Belediyesi 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. ve İst. 

Ank. Lvz. Amirliği 

n " " Çanakkale Vil. 

" 
" n 

" n 

D.D.Y. 6 cı İşletmesi Adana 
,, ,, iz mir 

İst. P.T.T. Müd. 
inhisarlar U. Müd. 
İstanbul Beled 
istanbul Orman Müd. 

P.T.T. U. Müd. Ank. ve ist. 

28-8-39 15 -

17-8-39 15 -
27-9-39 11 -

27-9-39 14 -

27-9-39 l 4 30 

27-9-39 15 30 
25-8-39 15 - • 

21-8-39 15 30 
29-8-39 11 -
26-8-39 1 o 30 
26-8-39 12 -

16-8-39 14 -

28-8-39 15 -

16-8-39 14 -

16-8-39 14 -
14-8-39 1 l -
16-8-39 15 -
16-8-39 15 -
16-8-39 15 -
16-8-39 15 -

25-9-39 15 -
26 8-39 10 30 
16·8-39 14 -
ıS-S-39 11 -

28-8 39 17 -
5-8-39 itib. 10 gün 

" " ,, 
" 

" " 

17-8-39 16 -
31-8-39 16 -
28-8-39 . 15 -

28·8-39 15 -
16-8-39 14 -
23-8-39 15 -

18-8-39 16 -

263-
412 50 
152 -
390 -

Gümr. Mubaf. Gen. Kom. iıt. SAK. 
M.M.V. SAK. 

28-8-39 11 -
1-9-39 11 -

26-8-39 ıo -
26-8-39 11 -

" ,, 
" " 

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

2 

1 İsta bul elediyesinden: 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 

32 68 435 75 İtfaiye için alınacak 1080 adet elektr 
ampulü 

24 38 
34 88 

10 29 

325 -
465 -

137 20 

I0,000 adet esnaf cüzdanının tabı. 
Feyzipaş" refüj leri ioşaah işinde kul1' 

lacak 30 yevmiytlik kamyon kira•• 
Takıim babçeai için alınacak 98 aob 

kumlu çakıl. 
15 75 210 - Teaıizlik işleri için alınacak 14 ton o:ı 

den kömürü 
30 - 400 - Temizlik işleri için alınacak iki ton • 

a1idfinik. 
7 50 100 - Nafıa Müdürlüğü için yaptırılacak iki 

det dosya dolabı. 
50 20 - Yedkapıda ııkele meydanında Beledi 

1 
mah barakaoın enkaz satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda y• 
işle r ayrı ıı yrı pazarlığa konulmuştur. İhale 16.8.939 çarşaııı~ 
günü saat 14 de Daimi Encümer de yapılacaktır. Şartnaaıel 
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleıniııde görülebilir. Talipl 
rin ilk 1 emilıat makbuz veya mektupları ile ihale günii ııı 

ayyen saatte Daimi hncümende bulunmaları. 

• 
İlk Muhammen • * 

teminat bedeli 

12 52 166 9l Üıküdar Sari hastalıklar mücadele. ıs>' 
kezinde yaptın! cak tamirat. 

27 73 369 70 Bayazıt Nahiye r.~ üdürlüğü binaıının t 
miri . 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda ! 
zılı işler ayrı ayrı pazarlııia konulmuştur. İhale 16.8.939 ç• 
şıunba gürı Ü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ş•1 

oameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülef1: 
lir. Taliplerin şıutnamelerde yazılı fenni ehliyet vuik&ıları 
ilk t~minıt makbuz veya mektuplıı rı ile ıhale günü muayf 
ııaatta Daimi Encümende bulunmaları 

S atınalma Ko. dn yapılacaktır. Ke~if hed~li 990 lira kat'i 
natı 1Ll 8 buçuk liradır. Ke~fi Ko. da görülür. I. tc klileıin efe} 
ıııüLendi~i ve ikioci sınıf elektrik ehliyetnamesini haiz ol 
ve ihaleden 8 ~ün evvel tarihli olmak üzere elekt.-ik işle( 
mum müdürlüğünden bir ehliyet vesikası alması şart oJdıl. 
dan belli eaatte Ko. na gelmeleri. 

Bodrum Bele<l iyesinden : 

Bodrum llelt>diyesinin 30014 lira 10 kuruş 
elektrik tesi~aıı ka palı zarf usulile eksiltmeye koııulmu~ 1• 

ta1iL zuhur < tmedığınden ehilınw ayni şerait dahilinde 1 
daha uıatıınııştır. İhale 28.8.939 tJUZiHlesi günii s at 15 ıe 
rum Hele.uıyr Enciiuıenirıde yapılacHl..tır. İ::,lck lıler proJ 
ş ırtnaıueleri 150 kuru~ hPdf'l ıuukaoilinde Bodrum Bele 
sindPn ve Muğla Nafıa ırıudıirlüğıı rıdeıı alır lar. 

Mensucat-.Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Emniyet Umuın Miidiirliiğiitıd t!n: 

Emniye.t amirleriyle muame]tlt m~murları için ysP1 

cak azı 230 çoğu 250 adet yazlık caket ile kılıfına tayiP ( 
nan giinde talip zuhur ermediğinden münaka~a tO güfl 
detle uzatılmıştır. 

lsteklilerın 121 lira 87 kuru§luk. teminat makbuı ~ 
banka mtktubiyle 19.8.939 cumar tesi günü tam saat 11 
mum müduı lük lıirıasıuda toplanak konıi::ıyona müracastl' 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s_:_...., 
' 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü RektörlüğüodeJJ' 
" Kurumumuz için lüzmlu olan aşağıda cins ve ı;ııı> 

ları yazılı 4 kalem makine açık eksiltmeye konulı:ıJ~ 
25.8.9 59 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te 

törlük binasında müteşekkil Komisyon tarafından i~ 
yapılacaktır. 

Muhammen bedel ve miktarları hizalarında 
rilmiştir. 

·st 
Daha fazla izahat ve parasız şartname almak 1 

leı in Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri. 
Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı 
Benzin 350 teneke 317,5 111 1 ,25 
Mazot 500 ,, 212,5 1062,50 

· Kalın mak. yağı lô ,, 345 51,75 
Gres yağt 1 ,, 440 4,40 I<rf· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuod0;> 
6600 kilo inı;e makine yağı alınacaktır. Pazarlıkl8 ~f 

mtsi 17.8.39 perşembe güııü saat 14,3Ô da Tophanede .. 5J 
Satınalma Ko. da yapılacaktır. Hep:ııoia tahmin bedeli 1' f 
kati teminatı 237 lira 60 kuruştur. Şartname ve oüaılloe 
da görülür. 

. d' 
Devlet Demiryolları ve Limanları İoletme U. ldaresıı> 

Muhammen bedeli 170~0 lira olan 41600 kg. ıtl~ 



Münakaaa Gazeteıi 

ve Seb~e· 
c~d 

iıt. ba ın fasulya11 : 3,5 t.-patlıcan: 2,8 t.- Paz. Komut. S \ K. Fındıklı 14-8-39 14 -
it l'llfıa: _ 1 t. biber: 500 k. 

834 -laf· ,;rulaceze için: 8 kalem Kapalı z. 11120 -
" 

Belediyesi 28-8-39 15 -
' 1275 k. (temd.) Paz. 42501 20 3 ı 87 59 İslahiye Tutay SAK. 16-8-39 15 -

,, 635 t 25400 - 1905 - Tekirdağ Tüm . her gün . ,., . . " ,, 
ttı çı,idi: 500 ad. (temd.) Aç. eks. 12 50 o 94 Çanak. Vılayeti 5-8-39 itib. 10 gün 11•t•: 2000 d 30 - 2 25 '11 a . " " " " n 
ıılt•eb.ze: 24 kalem 

" 
1255 - 94 12 ,, ,, 

" ctı: 200 k 120 - 9- n " " " ık: 200 . " , le. 
" 

80 - 6-
" " " n 

t ll'Q eti: 2000 k. 
" 

860 - 64 50 
" " " " il eti: 2000 k 

" 
900 - 67 50 

" " n " • • 
•11 ~ Yokurt: 10 t. 

" 
1400 - 94 - " " 

,, 
" cı nc . 700- 52 50 vı ekmek· 7000 k 

" " " " " -b . • 
ze: 15 kalem 

" 
286 26 21 47 

" " " " : 445 t. Kapalı z. 20ll25 - 1618 - Gaziantep Ask. SAK. •21-8-39 ıO-
il 400 t. • 18000 - 1350 - n " 

21-8-39 10 -
" 

"41Uzayedeler -

'Q• 24 
'k. 16 çift Paz. 241 60 36 24 Topbane Lvz. SAK. 18-839 15 -

lct: 1 adet Ankara Lvz. SAK. 14-8·39 10 - . 
•c b' Aç. art. 31 80 İst. Defterdarlığı 2s-S-39 14 -k •na enkazı ' .. •nka:u Paz. .20 - 1 50 ist. Belediyesi 16-8-39 14 -

~1 .~0tör yağı 25.9.939 Pazartesi gü~ü saat 15 de kapalı zarf 

ı~ ~okarada İdare bia asıuda satın alınacaktır. 
günü saat 11 de nçık ebiltınesi y3pılacaktır. 

•
1 

u ışe girmek istiyenlerin 1277.25 liralık muvakkat temi
,1 e kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklitlerini ayni gün 

14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
,lartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairt-sınderı 
arpaşada Te:)dlüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Ş .ırtoame ve e vsıı fı komisyonda dır. Görüle bilir. 

Tasınlaııan tutarı 3500 lira ve ilk teminatı 263 liradır 
1:.tt!klil erirı gün ve :saatinde ilk te mi nat makbuzla rı •ıc ka-

nurıi vesikalarile uirlikte Galatıı Rıbtıın caddesı Veli Alemd rl r 

Hau ikinci kattaki komi~yona ~elmclf'ri. 

ıtı •' • Muhammen beddı 4~0 lira 2000 Kg. Bor y<ığı 26.8.39 Erzak, Zahire, et ve Sebze: 
iı:ı~le~i günü saat on buçuk.ta Haydarpaşada Gar binası da-
kı t:kı komi~yon tarafından açık ek'siltme usulile salın alına- İstanbul Le,·azım Amirliği Satınalma Komü:yonuıırlan : 

ır . B . Hınp akademisi için 9000 kilo patates alınacakur. Açık 
k u ışe girmek istiyt-nlerin 33 liralık muvakkat teminat 

1 
e~siltıne:si 22.8 939 salı ı!iınii ~nat 14,30 da Tophanf'cfo Anıir-

a:tıunu~ tayin ettiği vesaik le birlikte eksiltme güoli saatine Jı1< Sntınalma Ko. da y ıpıl acll l.tır. Tahmirı bulPli 540 lira ılk 
8 ko.nıısyoııa müracaatları lazımrlır. tP. rııİııatı '-10 lira 50 kuru~tur. Şa rtn n nw"'i Ko. d.ı göriılür. 

t•- u ışr ait ~artnamelt•r komisyondan parasız olurak dağıtıl-
ı.adır. * • • 171 ton palat s ı-ılınaca ktır. Kapa lı zarfla t>ksiltııw ... i 

: 22 8.9.W salı ~ünii saat 15 de Tophanede Amirlik Satınalıııa 
~--!iiiiııiiiiıiımıi!l!!lllii•iliııı!!!!!!!ml-!!!!!.!'1111!!!....!!!!!...!!!~~-llll!!!"!!!!!!!!!!!!!~-~-~ Ko. da yapılacaktır. Hepsinin tahmin h"deli I0260 liradır. A· 

Dahiliye Vekaletinden : 

· nadolu cihetinin ilk teminatı 477 liradır. Şntnamcsi Ko. d& 
görülür. 

'ı:c~ilet kalorifer dairesindeki National fabrikası mamulitıııdan Amasya Askeri Satınal~a Komisyonundan: 
'ti · tıpindeki kazanların çatlak dilimlerile sair bazı aksamının ta· ! 

ı" ~' lü:ıumu olan yedek parçalan açık eksiltmeye konmuıtur. Alayımız ibtiyacı için l 00 bin kilo ekmeklik un açık 
ş ~ t~~atnnıen keşif bedali 1210 liradır. eksitmeleri 7.7.39 ve 27.7.39 ve 28.7.39 2ünleri yapılarak 

11, •ılt11ıe 25.8.939 cuma günü saat 15 te Vekilct binasında to- talip zuhur etmediğinden 43 cü madde mucibince 29.7.30 
~•it .. tınalm.a komi,yonunda yapılacaktır. gününden itibaren bir ay içinde pazarlıkla alınmasına ka-
l 11••lc.kat teminat miktarı 90 lira 75 kuruttur. 

~;•ekliler bu ite aid keşif ve ıartnameyi 6 kuruş mukabilinde rar veril~iştir •. 
l.\tt levazım müdürlüğünden alabilirler. 1 Un uç taksıtte alınacak ve askeri evsafı haiz olacak 
'11 ~klılcrin muvakkattemioat makbuzu ve eksiltm~ye girebilecek- asgari l 00 kilo un 143/5 kilo ekmek verecektir. 
~ dtir vesika ile birlikte ayni gün ve saatte mezkur komisyon- 1 ilk teminatı 712 lira 50 kuruş olup kati 1125 liradır. 

tır bulunmaları lizımdır. 1 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğiinden : 

~Pa:o, 30, 40 san tim yüksekliğindP, 150 ade"d spor 
f\ alıuııcakt r. 

1 

mükafat 1 

Açık eksiltme ilanı 
Nafıa Vekaleti Teknik Okulu 

Direktörlüğünden : 
ç t Upalar iki kulplu ve kapaksız olacaktır. Hangi eh.addan 
~ ~ arıe alınacağı ~onradan karar l aştırılacaktır . Talib olanla- 22.8.939 tarih salı günü saat 14 te İstanbulda Gümü,ıuyu Yük
tıQ·atıııalrna koıuisyonundaki nümunt:lerini görerek ilk ılan sek mühendis mektebi eksiltme komisyonu odasında 3~81.23 lira ke-

. 1llden ı' t'b ı .. f d k . J b ' 1 .. tif bedelli Yıldızdaki Teknik Okulunda arka bahçe dıvar inşaatı ve 
•ıı:ı· ı .U('D oc.il 'UO zar ın a enuı v~recı "' ma ın numu- . . . . k 

l Ver . . 0 
• • • • • tedrısat bıoası tamıratı açık eksıltmeyc onulmuşlur. 

ttıesı ve fıatını bıldırılme"J ılllıı olunur. j Mukavele. eluiltme, Bayındı;lık işleri genel, hususi ve fenni 

'artnameleri, proje, keşif hülas9s1le ~una müteferri diier evrak 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 1 Teknik Okulunda görülecektir. 

!'ber çiftine tahmin edilen fiyatı 55 kuru~ oldn 10 bin 1 ~avakkat teminat 262 liradır. 
1 1ahuıuz kapJh zari usulile müaaka~Jya konulmu~tur. lıteklilerin en az 20nO liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
ııat 

1 

İstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınış ol-
lık esı 1.9.39 cuma güııü ısaat l l d edir. duğu müteahhitlik ve 9:19 yılına ait Ticaret Odası vesıkalarını ve 
~, teuıinatı 4l2 lira 50 kuruştur. 1 teminat makbuzile komisyonumuza gelmeleri. (59~ti) 2-4 

1o l "vsaf v · b -· ··l'Tı d M M V 'trı e ~artname!ı er guo 0 0 e en sonra . . ~a-
ll konıi:3yoaundan bedelsiz olarak alınabilir. 1 

• • olnn ~ 8'd • Beher adedine tahmin edilen fiyatı 270 kuruş " 
0%1 eı tnanevra kayı~ı açık eksiltme ::;uretıyle münakasaya 

l~uşıur. 
ı 1:1esi 26.8.39 cumartesi günü saat 10 dadır. 
p teminatı 152 liradır. 

1 ll~:saf V•• şartnamesi her gün öğledP.n sonra M. M. V. ı-;a. 1 
Komisyonundan bedelsiz olarak alınabilir. ,• lld Beher adedine tahmin edilen fiytttı 200 

Otıtılrrı et Rugan bel kemeri kapalı zarf usulile 
İb Uştur. 

1 ıu:lt>si 26.8.39 cumartesi günü saat 11 dedir. 

kuruş olan 

münakasa ya 

J~ 1 tv tenıinatı 390 liradır. 
#. 1~'11lıa S~f Ve. ~artnamesi her gün öğleden sonra M. M. V. ss-
~ 0 nueyonundan bedelsiz olarak alınabilir. c .. 

ııı:nr(ik 
Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Levazım 

S Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
•tın l . 

a ınacak 50 tane mahruti çadmıı:28.8.939 pazartesi 

Ankara Borsası 
10 8-939 

Londra 
Nevyork 
Paris 

ÇEKLER 

Milin o 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brükael 
Ati na 
Sofya 

5.93 
126.675 

B.355 
6.66125 

28595 
67.52 • 
50.835 
21 .5175 

1.0825 
1.56 
4.34 
14.035 

23.8425 
24.4525 
0.905 
2 8925 

• MUteahhitlerln ve• 
Marangozların nazarı 

dikkatine: 
Avrupa ma
lından daha 
ucuz ve Av
rupa mallan 
ayarında bu-

lunan 
w 

KELEBEK 
Zı_mparah kızıl, karaağaç 
dişbudak gürgen kuru sistem 

Kontroplaklarınızı 
İstanbul satı, deposundan teda· 
rik edıniz. Adrese dikkat: Mah
mudpaşa Kürkçü ban, 19-20 

SALOMON SARANGA 

Prag 
Madrit 
Vartova 
Budapeıte 
Bükreş 

Belsrrad 
Yokobama 
Stokholm 

Moıkova 

34.62 1 
30.5625 

~3.90 

ve YUDA KASA 
Telefon: 21164. Eb'atlar: 1 

2l0/ 125, 22() 130, 210 140 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Leyli tıp talebe yurdu talebeleri için 1880 takım pijama ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksilt.me 16.8Jl39 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 
Sıhhat v ~ içtimai Muavenet Müdürlüğü binuında kurulu Komiı
yonda yapılacaldır. 

Muhammen fiyat bir takım pijllma için 28.t kur!lştur. 
Mu \ akat teminat: 400 lira 44 kuruştur. 
İstekliler numune ve şartnameyi her gün Fuatpaşa türbesi kar

şı ında Leyli tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. 
İstekliler cari se ı:ı eye ait Ticaret Odası vesiksile 2-19') sayılı 

k anunda yı:ı zılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbus 
veya banka. mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatin
den bir saat evvel makbuz mukabili Komisyona vermeleri. (5600) 

c 

ı - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında 
3( ı.VI.<139 tarihinden 30. VI 940 tarihine kadar bir sene 2ar
fında birikeceği tahmin olunan 3 =)0 ton kaat ve karton kır

pıntıları kapalı zarf usulile satılacaktır. 
il - Muhammen bedeli (7000J lira % 15 muvakkat 

teminatı 1050 liradır. 

ili - Arttırma 21. VIII 9.39 pazart~si günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümune ve· şartnameler her gün sozu geçen 
Şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve sa

atte % 15 güvenme parasile birlikte mezkur Komisyooa 

gelmeleri. ( 5965) 2-4 

Kütah·ya 6 Sayıh 
J. Okulu Komutanhğından: 

Tutarı Alınacak er- Erzakın beher 0 ~ 7,5 muvakkat ihalenin Erzakın 
zakın mikdan kilosu için teminat mikdarı a-ün saat cinsi 

tahmin edilen 
bedeli 

Lira Kr. Azı Çoğu Kr. Sa. Lira Kr. 

24975 .250000 27l 000 9 25 1873 12 

13200 50000 60000 22 990 

8..100 6000 8000 105 630 

22.8.939 Ekmek 
11 Salı Yerli 

Ekstra 

22 8.939 Sığır eti 
14 Salı 

22.8.939 Sade yatı 
16 Salı 

l - Oku\ eratının l.Eylül.939 tarihinden 31.Ağuıtoı.940 niha
yetine kadar bir yıllık ekmek, sığır eti ve sade yağı ihtiyacı kapalı ı.arf 

usulile 22.8.939 Salı günü yukarıda ve hizalannda yazılı saatlerde 
ihalesi yapılmak Üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin teklif mektublarıoı ve erzaklann hi:ıalarında 
yazılı mikdarda temin t akçe veya mektublarile 939 yılına aid 
ticaret odası vesika11 ve "2490,, sayılı kanunda yazılı sair vesai
kle birlikte gösterilen saatlerden birer saat evvel okulumuzda müte
şekkil Komisyona vermeleri. 

3 - Sıhhi ve umumi şartnamesi Oö ı lrd.lgkuğ üıauKlebilir. 
(5832) 3-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

• Komisyonundan : 
939 mali senesi zarfında mektep talebe ve panıiyonuna ald 

"103,üOO" par~a çamaşırın yıkanması açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Eksiltmesi 14.8.939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 10 da Gü• 
müşsuyunda mektep binası içinde yapılacaktır. Beher parçanın mu• 
bammen bedeli "4,, kuruş olup ilk teminatı "30!l,, liradır. 

İsteklilerin şartnameıini görmek üzere her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin de belli gün ve saatte mektep binası dahilinde toplanan 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. (5585) 4 - 4 
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QUATRIEME ANNEE No. 1146 

ABO~NEMENTS 
Vılle et Province 
3 MUIS Ptrs 450 
6 ., H50 

12 
" 

1:00 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

Lıt No. Ptrs 5 

VENDREDI 

Quotidien des Adjudications ADMINISTRATIOı 

Yoghourtchou Han 

1 ... , Eta~ı, N. ~-ı 

Galı:ttıı, Pı·ı clıeıııLe Uu;wr 

,.. 

Ponr la Publicite ı::ı'adresser 
a 1 • Admirıistration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Boite Po::ıtale N. 1261 

Telrphone: 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd1hui 
~----------------------------

Objet d1 .. l'adjudication 
Mode Prix 

d 'ad judicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proYiıoire 

Lleu d'adjudicatioo et du 

Cabier dea Cbargu 
Jours Heure. 

Constructlons - R6paratlons -.1rav. PubUca-Mat6rlel de Conatructlon-Cartographl• 

Conıt. maisors pr. immigres: 100 p (•j) Gre a gre 
Cooll. hangar Publique 
Rep. bat. ecole normııle 
Conıt. hangar (ej) 
Rep. au locıl de la Lutte du Maladiu 

contagieuı • a Üsküdar 
Rep. bat. direct. Nahiye Beyazıt 
Rep. bat. P. T.T. a Poendik 
Rep. bat. lycee jcuoeı Filleı a Kandilli 
l ııa talll pr. adduction cau Kocaau İl Kırka-

ğaç ı aj) 

" Pli cacb 
Gre a gre 

" Publique 

" 

35484 -
1141 03 
2000 -

2580~ 47 
165 92 

369 70 
1490 44 
2291 89 
3900 -

2683 80 
85 58 

t50 -
1935 -

12 52 

27 7i 
112 -
172 -

Dir. Etabli11. lmmigreı Sivas 1 moiı a partir du l.8 39 
,, Fernıe Amelor. Coton Adana 2 >-"i-39 10 -

Com. Acb. Ecole Normıle lıt. 25-8-39 10 -
Com. Acb. Comm. Milıt. lıt. Fıodıklı 29-8-39 15 
Com. Perm. Municip lst. 16-8-39 14 -

" " .. 
Dir. P.T.T. ht. 
Com. Ach. Lycee J. Filleı a Kandilli 
Muoi ı ip. Kırkağaç 

16·8-39 
28-S-39 
28-8-39 
18-8-39 

ı• -
15 30 
15 -
ıo -

Eolevement pierres parıage d :ı ne Kumkapı Grc it. gre 493 - Preıid. Port Zone ht. 16-8- ı 9 
25-8-39 
25-8-39 
28-8-39 

14 -
15 -
15 -
16 -

R~p. plafond et toiture a la bat. Palais de Juıticc Publique 994 34 74 58 Deftcrdarat Aok. 
Contt. deux depöts pr. charboo ,, 5973 19 447 99 ,, ,, 
Cooıt. pavil lon a lzmit Pli cach 49000 - 36i 5 - C.,m. Ach. Lt. Eılıişebir 

Prodult• Chlmlque• et Pharmaceutlquea-lneırument• Sanltalrea-Fournlture pour Hopltaux - - ... _ ....,_,__ -
Adde phenique: 2 t. Gre a sıre 400 -
Produits pharmaceut • . articlea pr. analyse Publique 2655 ..:_ 

et id. chromatique: 78 lota 
L'adjudication du 15 8.39conceroantl'achnt 

d 'un appareil ıterilisateur a ete anoulee 

E16ctrlclt·Gaz-~hautfage C•ntral (fnsıallallon et Materlel) 

Ampou'u elecriques: 1080 p. Gre a gre 
l'oteaux injecth de 7 m.: 150 p. id. de 8 Publique 

m.: 25 p -id. de 10 m.: 10 p. 
Boite de distribution decable de 10 p~rlodc: 

140 p.id de 15: 15 p.·id. de 25: 10 p. 
Tube ro papier pr. f,I 0,63 m/ m: 1000000 

p.· id . pr. 0,9 m m: 1000000 p.-id. pr. 
1 ,3 m m: 15000 p. 

,, 

,, 

Redre11eur metallique: l p . ,, 
C c rdoo pr. centrale: 300 p.•div. cordonı: 750 Pli cach 

m.-fil metallique: 56000 m.-cordon telepho· 
nique i 2 et 3 rb~ophoru: 2000 p. 

lnıtall. eau electr., chauffage central il la 
bit. Maiıon du Peuple a Erzincan (aj) 

lnıtall. electr. a la vil\e Bodrum (cab cb Pti cacb 
P. 150) (aj) 

loatall. electr. au Jour Davutpaşa Gre a gre 
Rep. electr. bat. palaiıı justice Publique 

Hablllement - Chaussure• - Tlseus - Culra 

435 75 
3800 -

1385 -

1730 -

4000 -
6570 -

990 -
5972 20 

Eıcarpio: 55 pairea 
Flanellu en coton: 16000 p. 
Tııiu d'oreillrra: 2700 p. 
Houuc pr. lits: 30 O p. 

Gre a gre la p. 4 -
Pli caab la P· O 65 
Publique O 50 
Pli cacb ,, 3 -

Travaux d'lmprlmerle - Papeterte 

30 -
199 13 

32 68 
285 -

104 -

130 -

300 -
493 -

148 50 
447 92 

780 -
ıııı 25 
b75 

lmpre11ioo deı carneh deı c:orporat.: 10000 p. Gre a gre • 325 -
Ameublem nt pour Habltatlon et Bureaux - Tapl•••rlu ete. 

24 38 

Armoire pr do,siera: 2 p Gre i 2re 100 -

Traneport - eh rgement - d6chargement -- -~ -
LtJcation camion 
TranEports poıtau\t 

Gre a gre 465 -
Pablique 

" ,, . 
Sol• de Constructlon, Planches, Poteaux ete. 

Bo iı de cooat. pr. rep. poot 

Combuatlbla - Carburant - Hullea 

Cbnrbon de terre: 14 t. 
Huile Bor: 2000 k. 
Petrole d" Batoum: 600 k 
Boia de ebene: 25 t. 
Semi•coke: 50 t. 
Charbon de terre crible: 50 t. 
Benzine: 200 t. 

Hulle vacoum: 20 t.-valvaline: 5 t. 

Dlvers 

Cbaur: 300 t {aj) 
Ball&1t: I0.000 m3 
Ficelle: 8 t. 
Bouchons pr. raki: 17.000.000 p. (aj) 

· Cailloux aable : 98 m3 
Manchon de 3 m/m: 20000 p.-ıd. de 4 m/m: 

80000 p. (::j) 
Tente. coniqueı: 50 P• 
Marteaux: 2500 p. 
Eperon: 10000 pıirea 
Courroie pr. manoeuvre: 750 p. 
Ceiature •11 cuir: 2600 p. 

Pli cacb 

Grlı a gre 
Publique 

,, 
,, 
" 
" Pli cach 

" 

Pli cach 

" Gr~ a ~re 
• 

Poblique 
Pli cach 

" Pablique 
Pli cacb 

5268 50 

400-
440 -
102 -

· 250 -
1500 -
1000 -

46000 -

8750 -

3000 -
20000 -

t>SOO -
5Qj00 -

137 20 
8000 -

3500 -
24000 -

la p. O 55 
" 2 70 
• 2 -

7 50 

34 88 

394 39 

30 -
33 -
7 56 

18 75 
l 12 50 
75 -

3t50..,-

656-

225 -
1500 -
520 -

4462 05 
10 29 

600 -

263-
1800 -
412 50 
152 -
390 -

Com. Perm. Municip. lat. 16·8-39 14 -
Dir. lostitut Bacter. et V eter. a Etlik 28-8-39 15 -

Com. Ach. Mini it. Def. Nat Ank. 

Com. Perm. Muoicip.' Ist 
Dir. Telepbone1 Iıt. 

" 
,, 

" ,, 

" ,, 
,, ,, 

16-8-39 14 -
27-9-39 11 -

27-9·39 14 -

27.9-39 14 30 

27-9·39 15 30 
27-9-39 15 -

Vil. Erzincan 20 joura it. partir du 28-7-39 

Muoicip. Bodrum 

Com. Ach. lut. Tophane 
Def terdarat A ok. 

Com. Ach. Ecole log. Gümüşıuyu 
Com. Acb. Mio. Def. Nat. Ank. 

,, ,, 
,, " 

Com. Perm. Municip. İıt. 

Com. Perm. Municip. ht. 

Com Perm. Municip. Iat. 
Dir. P.T.T. Manisa 

" 
Gireaon 

Com. Perm Municip. lıt. 

28-8-39 15 -

17-8-39 15 -
25-8-39 15 -

21-S-39 15 30 
29-8-39 11 -
26-8-39 1 o 30 
26-8-39 12 -

16-8-39 14 -

16-8-39 14 -

16-8-39 14 -
14-8-39 11 -
16 8-39 15 -

28-8-39 15 -

Com. Perm. Muoicip. lıt. 16-8-39 14 -
tere Expl. Ch de fer Etat H. pafa 26-8 39 10 30 
Vıl. ~anakkale 10 jour1 a putir du 5.8.39 

" " • 
" " " 
" " ,, 

Com. Ach. Place Forte. Çanak. et 28-8-39 11 
lnt. Aok. et Iat. 

" 
,, 

" 
28-8-39 17 -

6eme Expl Cb. fer Etat Adana 
Seme Expl Ch. de fer E tat lzmir 
Dir. P.T.T. lıt. 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatacbe 
Com. Perm. Municip . lst. 
Dir. Gen. PTT Ank. et Iat. 

17-8-39 
31-8-39 
28-8-39 
28-8-39 
16-8-39 
l b-8-39 

Com. Ach. Comm. G . Surv. Douan. Iıt. 28-8-a9 
Dir. Foreta I.t. 23 8-39 
Com. Aob. Min. Def. N .. t. Ank. 1-9-39 

• 
" 

" 
• 

26-8-39 
26·8-39 

16 -
16 -
15 -
15 -
14 -
16 -

11 -
15 -
11 -
10 -
11 -

._..._...._...._ -
Müteahhitlerin Takvimi 

• 
Cumartesi 12.8.939 

Pijama (M. M. V.) No 1124 
Galata motörü tekne ve makine akıamı tamiri (İat. LiıD•P1 

Sıhhiye Mrk.) No l 130 
Polatlı bükümet ~oneğı ioşuı (Ank. VıJ.) No 1131 
Malzeme nakli (Aık. Fab.) No l 131 
Un (Isparta Tümeni) No 1131 
Dikilmiş yaah ı. (M. M. V.) No 1132 
Elektrik tui•a'ı tadılih (Harta Gen. Dir. Anlı.} No 1132 
Bina tamiri {Yozgat Vıl.) No 1134 
Bakır etern it çivi11, pirinç tel, pirinç uç, alemi n yum perçil'I 

ıi, vs. (İst. E lektr. Tr. ve Tünel İşlet.) No 1135 ,
1 

Kayaeride meteoroloji istasyonu binaaı (Kayıeri Nafıa Müd) ~ 
Ahır i r şuı (fnrnlı eyğır depoııu Müd.) No 1135 
Göçmen evi io:ıaı (İzmir İskan Müd.) l\'o 1136 
İslahiye meteoroloji binuı irış. (Gaziantep Nafıa Müd.) No 1 

• Halat tİat. linıaııı Sı bil Sıbb ıye Mr k.) No 1142 
Grafıt (Aık. Fub.) No '1 J42 
• Konıol, ma11, aaat vı. (İıt. 5 inci İcra Mem.) No 1142 
EvraLıı matbua (Gümrük Mub. Geo. Komut.) No 1144 
Ekmek (Orman Fakülte1i) No 1144 

Memento des Fournisseut5 

S11medi 12.8.939 

1 Pijamu (Min. Df.f. Nat.) No 1124 ı.Jl 

Repar. coque et macbiouie moteur Galata (Office Sanit· 
Port I.t.) No 1130 

Conıır. konıık gouveroementol Polatlı (Vıl. Aok.) No l 131 
Tranıp~rt maltriaux (Fab. Mil) No 1131 
Farine (Div. hparta) No 1131 
Cou11ina confectiooneı (Min. Def. Nat) No 1132 ~o 
Modificntion install. electr. (Dir. Gb. Cartorrapbie ADk.) 
Re par. bitine (Vil. Y ozırat) No 1134 
Clouı en cuivre, fil en laiton, riveta ete. (Dir. G~o. Exploit· 

Tr. et T. lıt.) No 1135 
Conatr. bifoıe ıtation meteorôloırie a Kayıeri (Dir. Tra•· f' 

Kaysui) No 1135 
Constr. ecurie (Oir. Dep&t Taureauıı: İnanlı) No 1135 , 

,, maiaooı immlgrh (Dir. Et11bli11ement lmmirr~• I• 
No 1136 

Conıtr. bltiue meteorologie a lalabiye (Dir. Trav. Pub. G•111 

No 1137 
• Cerr e (Office Sanit. Utıoral Pır . Jıt) No 1142 
Graffite (Fab. Mil.) No 1142 
lmprimeı (Command. Gen. Sun•. Douan. ı,t.) No 1144 
Paio ıFnculte Foreatiere) No 1144 

uz VEDELE~ ....... 
Uzunköprü Malsandığından : 

Edirnenın Uzunköprü kazasının Karabörçek kö}r~ 
rındaki maden kömürü ocağında 4 m. 40 santim yU 
ğinde ve 5 m. 67 santim kutrunda 17 milimetre kalı~~ 
da 1 aded "öhne lokomotif istim kazanı 15.8.39 tı~ 
mahallinde satılacaktır. Taliplerin mezkur günden ef 
zunköprü Malmüdürlüğüoe müracaatları. 

Çoruh Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliiio0e' 
• d ~ Borçkanın Civatı Ormanından stok mahalJin e 

0 
dilmiş l 1 l metre mikab kestane tomruğu 5.8.39 d~j 
baren 15 gün müddetle açık artt!rmaya konularak ~t~ 
günü saat 14 de Çoruh Revir Amirtiğinde ıatılac• Ji 

Beher metre mikibının muhammen fiata il lir• 
ruştur. Muvakkat teminat 100 liradır. 

d 
.,: 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonun • ~ 

Yedek Subay okulunca kaydı silinmiş Berliye ııtı' 
1406 no. lı bir kamyonet açık arttırma ile satılac• 
halesi 28.8.39 pazartesi günü saat 1 l de yapılacaktıt~~ 
hammen tutarı 30 liradır. İlk teminatı 5 liradır. iste~ 
betli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satına:• ) 
yonuna gelmeleri. ~ 

imtiyaz aabibi n yazı itleri Direktörtl : lamall Glrl' 

Baııldıtı yer c Merkes Ba1uae•l, Galata 


