
o~ d 
or iincü Sene No. 1148 

!.•11111111 
:: 11111111111111111111111111111111111111 

~ ABONE ŞARTLARI E 
:;: Türki} e için Kuruş 5 
~ 3 A YLIGI 450 = 
:: f) 850 = .. " -
~ 12 " 1500 = 
... E -... cııebi memleketler için : 
S _ l 2 ayiığı 2700 : :: ---~ ------------- ---- -- --- = 
... '-. Sayısı 5 kuruş : 

§ Res~i;a-kbuz-~~katıiii -olm-;. E 
S Yan tediyat makbul değıldir. E 
•1111111 -ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi 

il Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
it b ıııı "• S .. - . l 
~ tııı, - arayonu ıatasyon armda yapılacak anbar idare binas 
')' lce nıul teferrik işler götürü olarak kapalı zarf u;uliyle ekıilt

/ tk . ııu aıuştur. 
"· •ıltroe k 6 5 ı· · · "'lllb 11ı . ena ı , ıra hlukabılınde Ofis U. Müdürlününde 

ı- Ve iz • Ş b l • . . • n, 
' ı:.~1 . 1 nur u e erınden ahoabıhr. 
ôt''c•~:tııe 25.8.939 tarihinde ıaat 16 te Ankara' da Of ıs binasında 

iıı t.f ~· Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz mukabilinde 
4.1,.~ Prıııv \ •Lerat Servisine teslim edilecektir. 
("'ti,Br.ı I~ le.at teminat miktarı Ilgın için 4446 42 S ·· - · · "ltt cı ır .. .;ı , D rayonu ıçın 

ııtlit -.ıır. 
~t tr telin I- '-t te "İt 1

• evrakı meyanına şimdiye kadar yaptıkları gibi gibi 
~ 1 tbJiYttvesı~aları ve eksiltmeye girebilmek için Ofisten alacak

'( \lk veııkasını koyacaklardır. 
•rıda ı · yau ı ınşaat ayn ayrı kimselere ihale edilebilir. 

it . İstanbul Belediyesinden : 
eti f tıye b f . 

t ,. an ar ve mut ak bınalarının üzerine yapılacak 
t 1 e telef d · bat . 00 o asının mşası açık eksiltmeye konulmuş-
~llde e 31.8.939 perşembe günü saat 14 de Daimi Encü-
e ilk /ct~ılacaktır. Muhammen bedeli 6603 Jira 10 kuruş 
llk110i;.ınınatı 495 lira 24 kuruştur. Şartnamesi 33 kuruş 
:~ )ı\ı~:d~ Fe.n İşleri müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin 
ı lti:d .. aıt Tıcaret Odası ve ib.aledeıı 8 gün evvel F eJJ İş-
t " UtJ ... - •• 
~ilkb ugune muracaatla alacakları vesika ve ilk temi 

l)-iııı· ~l veya mektupları ile ihale aünü musauvA... ..~-" 
1 ı:.ncümende bulunmaları. 

Kayseri İskan Müdürlüğünden: 

till6J394 lira 16 kuruş bedeli keşifli Pınarbaşı kaza mer· 
't'-kt Yaptırılacak 20 çift, Kaynar merkezinde 15 çift, 
'-itıi •ıt köyünde IO çift, Panhda 15 çift, Viranşehir nahi-
tıd, ll.l Pö?renk köyünde 12 çift, Paznrviran nahiye merke
. 15 ? çıft, kirgir ve Kaynar nahiyeıinin Beserek köyün 
ft k Çıft ve Bünyamn Saroğlan nahiye merkezinde 18 
. tı~tı~J>iç olmak üzere 12 L çift göçmen evleri için 4.8.39 
1~ ~ı·b· Y•pılan kapalı 11.arf usulile elrsiltmede zuhur eden 
tıttd1 1

1l teklif mektubu kanunun tarifatı dairesinde olma· 
l'fik •n reddedilerek 2490 sayılı kanunun 40 cı maddesine 

l si. bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi kararlaştırllmışbr. 
~ I!, ·3~ gününden itibaren her haftanın salı günleri saat 
''~ ~•lıp zuhur ettiği ve teklif edilecek bedelde haddi 

-)~ı t~Otüldüğü takdirde ihale edilecektir. Talip olanların 
ltıi,~0 'ltılerde iskan müdürlüğünde müteşekkil eksiltme ko· 

llttna •. l ·ı · l ınuracaat arı ı an o unur. 

• • • 
L tentt .. 
~b\ll 8 °Y·Şaşkm Bakkal iltisak yolunun katranlanmaaı. Bak: 

•lediyesi ilinlanoa. 

• • • ~ Orı 
tıı::a. a Okul birıaH tunıiri : Bak İst, Kültiir Direk. ilan-

~~~~~~~!!"""'" 
~l.ır, l<linik ve ispençiyari a~ H::ne Le: 

~tl"L 1'-te V t . B k · 1 · · S l . . M . e erıner a terıyo op ve ero op üesseseöı 

~·· Direktörlüğünden : 

~'llliJc Uesscsc ihtiyıcı için 80 kalem alalı fenniye kapalı zuf 
l'ab rn~rıakasaya konulmuştur. 

, ~' lOın edilen bedelı 7790 liradır. 
l ~}'a \ıe \'ak.kat teminat 584 lira 35 kuruş olup banka mektubu 
•ıtı· Zre 
ıı_ •111.t l nıakbuzu ve devletçe kabule şayan hazine tahvili 

~ine 11,0 arak kabul edilir. Ynlmz tahviliode makbuz muKabili 
1 te ı · ~ ihale . s ııui fartur. 

ltıe lllü •ı 4.9.39 paıartesi günü saat 15 dedir. Buna ait şart
~ 2cı9oesseseden bedel:;iz olarak verilir. 
--~~}'}'en sayılı kanunda yazılı §ıutları hııiz olıın i!t"klil~rin 
kt~kbuı ~nattc~ _bir saat evvel teklif mektup 1arım komisyona 
), eti flluh nkabılı ~r.rmiş bulunacaklardır. Münakas!l Z:raat ve· 
Mır, aaebe dırektörlüğünde toplanacak olan koruısyorıda 

~AR 
t l Ağustos 193Y 
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ütdıhitl r'n mesleki Organıdır 
E 05, 

Elektrik, Havaga~ı,Kclfer (Tesisat ve Malz.) Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
~------~------- -------

Af) oııkurnlıisaCediyesindcrı: 
Aııkara Emniyet Müdürlüğünden : 

Beher litre 
benzinin 
tahmini fiau Teminatı 

9000 lira muhnmmt>n he> bir adet 100 • 150 beygir 
takaıindP. 4 zamanlı kompre"ör D ?.el motörii, altrl'natör ve 
tı>terriiatile birhkte 7.8.9.~9 tnııden 22.8 939 tarihine ka· 
dar IS giin mlid•it>tJ,, rç k rk iye konmuştur. 

Cinsi Mıkdarı kuruş santim Lira İhale ~ünü 

--
İhalesi 22.8 9.39 salı günüıt 15 ıe E·ıcii ni Bdediye· 

re icra edilecektir. 

---·---- -----· 
Benzın 20000 azı 17 10 300,00 28.8.'i9 pazar· 

teııi saat 15 de 

fğreti ternim2t 675 liradır. 
Bu işe aid şartname bedt·J:olarnk istiyeıılrr Rel1 divı>df'n 

alabilirln. 
Talih ol:mJarın belli gün ~aatte Dairei Bt>lediyede ha· 

zır bulunmaları ılin olunur. . ,. 
1920 adedi devirli ve 20 san' kutrundaki dinamoyu tahrik 

et ":lek üzere 18 - 20 beygir kuvveıde mazot yakan bir motör a· 
lınacaktır : Bak Çorum Vilayeti D~i Encilmeni ilanlarına. 

:=..~ .... ,..,_.._&um ---"""""-=-""""'..,,..... ___ ~ 
Kereste, tahta ve saire 

İstanbul Belediysinden : 
İlk Muhammen 

Teminat bedeli 
--·- -----
834,00 11, 120.00 Darülizce içir alınacak 8 kalem erzak 
31J4,39 5,258,~0 Köprüler tamratıoda kullanılmak fiıere alına· 

cak keresb 
Tahnıin bedelleri ile ilk teminıt miktarlan yukanda yuılı işler 

ayrı ayrı kapalı nrf eksiltmesine konulmuştur. İhale 28.8.939 Pazar• 
t~.,.uijn(\.&Uf._t5_.ta.__A.,;,..,ı _,.,..;;_ ... .,..1 .. ,ynmlaı:.akhr, $aTtnameler 
teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırhyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar Dai· 
mi encümene vermeleri. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v.s. 

Maarif V ckaletinden : 

Ankara Hamamönündeki orta okut için yazıhane, ~tajPr, 
şezlong. koltuk, muhtrlif masa, snrıdnlye, parovan alınacaktır. 

Muhammen bedeli 6390 lira ve muvakkat teminat 479 lira 
70 kuruştur. 

Eksiitme kapı.tlı zarf usııliyle 28.8.939 tarihin~ müsadıf pa
zartesi ~iinü snat 15 de V~kaleı levazım müdürlüğündf'ki Ko
misyon öniinde yapılacaktır. 

Şartname w• 'lnİrf'yi öğrenmek ist('yt nlerin levtlzım mii· 
düı'lü~ünp, mürficaaıları. 

Kapalı ve rr.ühürlii tf'klif mcktuplanıım ihale saatinden 
bir ~aa t evveline kadar Komisyona teslim f'dilmesi l!izımdu. 

Posla il~ vaki olı:ıcnk gecikmelerden mesuliyet kabul e
dilmPz. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden : 

Her günkü tren ve posta seferlerine göre merkezden 
istasyona ve istasyondan merkeze, s~fer adedi ve ağırlığı 
gayri muayyen postaları götürüp getirmek üzere Adana 
posta merkeziyle Adana • istasyon arası posta nakliyatı 

kamyonetle ve bir sene müddetle 21.8.39 pazartesi günü 
saat onda ihale edil mele üzere 5.8 939 tarihinden itibaren 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale Seyhan P. T. T. müdürlüğü binasında komisyon 
tardından yapılacaktır. 

İşin eski aylık bedeli l 00 ~e muhammen bedeli l 50 
lira olup muvakkat teminat 135 liradır. 

İsteklilerin 2490 nolu kanunun 4 cü maddesinde yazılı 
l<imselerle ticaret veya sanayi olanlarına kayıdlı olduklarına 
dair 939 senesine ait vesikası olmıyanlar ve rcşid ve iyi 
hoy sahibi olduklarım ve cürüm ağır hapis veya o derece 
cezayı icap ettirecek bir fiil ile mahkum bulunmadıklarına 
dair vesika ibraz etmeyenler ihaleye giremezler. 

Bu baptaki şartname ve mukavelenameyi görmek iste· 
yen isteklilerin her gün mesai dahilinde müdürlük kalem 
şefliğine ve ihaleye girecekl!!rin de ihale gün ve saatinde 
teminatı muvakkate makbuzları ve yukarıda bildirilen vesi· 
kalarla birlikte müdürlük binasındaki ihale komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

22000 çoğn 
Yukarda miktarı ya'Zth benzin Pksi\tmeye .konul~m.~tu·~~-· _ 
İsteklilerin gfüterilen gün ve saatt~ Emnıyet Mudurlu~uo 

de loplan11cak olan komisyona gelmelerı. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Hudut ve Sahiller 
Sılıhat Umum Müdiırlüğünden: 

Umum miid irlük kaloriferler dairesi için açık eksiltme 

·ı. 75 ton yerli kok kö niir~ satın alınacaktır. 
' e H··her ton içi.1 tthmin edilen hedeli 26 lira ve muvakkı.ı~ 

J k ı. · • 28 8 939 pazartesı teminat 146 lira 25 kuruştur. Açı e~sııtme . . . 
iinü saat l l de umum müdürlük Satınal~a K~nıısyonun~~ 

g Ş . . .. ek isteyenlerın aynıyat muhasıbı 
yapıl \Caktır. artnamesmı gorm 
mesullüğüne müracaatları. 

~ı~de Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Cin~i Kilosu llk teminatı İhale günü 

--- -------- 22.8.39 salı 
Orlnn 274000 327 

ınuıe ~l"l\ll 

--
lstekıi!er şartnamesini her gün komisyondan 

alır. 
lnalc gününde muayyen saatte ilk tewinatlarile 

Satmalma komisyonuna müracaatları. 
• • * 

Sflati 

9,30 

para.sız 

Tümen 

Linyit kömürii ve odun alınacaktır: Bak erzak sütununda 
Yozgat Jandarma Okulu Komut. ilanına. 

rJI Ü t e f e r r i k 
Devlet Demiryolları vt'! Limanları işletme U. İdaresinden : 

Mubammf'n bı>rlPli 1641 lira S kuruş olan muhtelif cins ve 
eh" tta musluklar 28.8 939 pazartesi günü eaat on buçukın 
Hayd upqşnda gar bina~ındaki komi:)yon taratın dan açık eksilt
me uımiil~ satrn aJınacsktır. 

Bu işP. girmek isteyenlerin 123 lira 8 kuruşluk muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği lesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağı

tılmaktadır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan : 

2000 a<let üç karlı Haki saraç ipliği 25 No. 
150 ,, ,, ,, Beyaz ,, ,, 25 No. 

1500 ,, ,, > Gri ,. ,, 25 No. 
2000 ,, ,, ,, Çirişli san saraç ipliği 18 No. 
5000 paket ~ki katlı kf':ten saraç ipliği. 

200 " üç ,, " " " 
8000 adet 40 No. Eiyah veya hnki makara (914 metreli!.:}. 

700 ,, 40 No beyaz zirıciıli makara (914 Oıt!trelik ). 
1 ahmın eo1len bedeli 4700 lira olan cinı ve miktarları 

,·ukaııdn yazılı sekiz kalem iplik ve makara Askeri Fahrika
Jar umum miidürliiğü merkez Satmalma Komisyonunca 28 ağus· 
tos 939 pazartesi güuü sant 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. 

ı Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Muvakkat te
nıinul 352 lira 50 kuruştur. 

P. T. T. Umum Müdfirlüğünden: 

7.8.939 tarihinde eksiltmesi mukarrer 20000 adet 3 
ı m/m, 80000 adet 4 m/m ki cem'an ICOOOO adet manşona 
talip zuhur etmediğinden eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedel 8000 muvakkat teminat 600 lira o .. 



------~~~-------------------------:>J Miıakasa Üilzeteal /1 

u gün ilan o un-- n münakasa ve müzaye eler Listesi 
Cinai Şekli Mubm bed. Teminat Mür cııat r..ıi Gün Saat 

A) A\ünakasalar 

n aat, Tamirat, Nafia işleri, 

Cağaloğlu Erkek Orta Okulu binası tamiri 
Erenköy-Ş&şkın bakkal iltisak yolunun 

katranlanması 

alzeme Harita 

Aç. eks. 

" 

487 63 
579 10 

llt!ıçlar, ·uınlk ve 1 pençlyart Hastane a!ft , Lvz. 

37 -
86 87 

~--_,,__....---

Cağaloğlu Erkek Orta Okulu SAK. ~8-8-39 14 -
İst. Belediyesi 21-8-39 14 -

Ecza ve sıhhi malzeme Şişli çucuk hasta Aç. eks. 2275 - 170 63 İst. Sıhhi Müesseseler SAK. 28-8-39 14 45 

nemi için:· 146 kalem 
Di, malzemesi Psz. 160 05 12 01 ist Belediyesi 21-8-39 14 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer ~tesisat ve malzemesl) . .... - - . ·- ,,,.._ .. __ 
Müzaplar (fusible} Paz. 
1920 adedi devirli ve 20 santim kuirunda Aç. eks. 

dinamoyu tRhrik edecek 18-20 beygir 
kuvvetinde ve beher beygir başına sa-
atta lb0-200 gram mazot yakan ve sus-
turucu tertibatı ile yedek d~poıunu 
havi motör: 1 ad. 

986-
1000 -

Muhtelif cins elektrik ampulu Paz. 115 60 

ensuc t, El is1:, Kundura, Çamatır v •• 
G .. tt ... 

Patiska: 3500 m. - amerikan bezi: 2000 m. 
Yerli kaput bezı: 50000 m. 
400 m. çadır bezi .. den 59 ad. eşya zarfı 

yaptırılması 

Aç. eks 32W -
Kapalı z. metı. O 28 
Paz. ıc6 '!O 

at aa _ _i_ş!erl - Kırla iye Yazıhane Levazımı 

Defter bastınlma1ı Paz. 54 90 

Nakliyat Bo ,atma .. Yükletme_ 

Postıı nakliyatı Aç. eks. 

Mobilya bUro ev eşyası, Muşa!:"ba -Hah v.s. 

Yarım tiµ koltuk yaptırılması: 120 adet Pa7.. 360 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Cdun: 250 t. 

MUteferrlk 

Bezli ve dışı helezoni telli hortm: lGOO m. 
marşpiy~· 75 m2 

Kum: 70 m3 
Tohum umumi bahçeler için: 29 kalem 

.. rzak, Zahire Et, ve Sebz 

Kapalı z. 1400 -

Aç. eks. 2325 -

Paz. 2 10 -
,, 153 -

73 96 i~Iet. Elektr.Tra!Jl "Ve Tünel İşi. Müd. 26-8-3~ IO -
Çorum Viliyeti Daiıtıi Encümeııi 22·8·39 16 30 

8 67 İstanbul Belediyesi 

24 1 f O 
1050 -

7 97 

İat. Sıhhi Müesseseler SAK. 

. " ,, 
lst. Belediyeıi 

4 12 İıtanbul Beled. 

135 - Seyhan P.T.T. Miid. 

27 - İstanbul Belediyesi 

105 - Silifke Jandar. Okulu Komut. 

174 3S 

15 75 
il 48 

D.D. Y. HaydarpaŞl 

İst. Belediyesi . ,, 

21-8-39 14 -

28-S-39 14 30 

2~-8-39 15 -
21-8-39 14 -

21-8-39 14 -

21 8-39 10 -

21-8-39 14 -

28-8-39 10 -

31-8-39 il -

21-8-39 14 -
21-8-39 14 -

İsta bul elediyesinde~: 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 
--- ------

.dır 
106 20 Tephirhanede mevcut 400 metre ç l~ ur• 

zinden 59 adet eşya za~fı . ~ap ,ııo 
7 97 

t2 Ol 

15 75 

11 48 

4 12 
27 -

8 67 

160 05 Edirnekapı Sıhhat Merke:zı ıçıo 
diş malzeıncsi. 

210 - Feriköy mezarlığı ihata dıvarı 
calt 70 metre mikabı kum. 

153 - Umumi bahçeler için ahnacak 

tohum. . . . def 
54 90 Verem diapanıerı ıçın baatmlac k , 

360 - Tahakkuk ve tRhıil şubeleri içiP ııil 1 
si veçbilc yaplırılacak. 120 adet 

tip koltuk. ~ 
115 61) Beyo~lu bastabaneaine alıııocak Ol 

cins el ktrik ampulü. 0~ 
Mubnmmeo bedelleri ile ilk teminat miktarları 1111! 

. 21811"'. 
yn:zılı iş'er ayrı ayrı paz11rlıta lsooulmuştur. ihale · r· ~ 
2artui günü sant 14 de Dııimi Encümende yapılaca~tı 61 
nameler Zobıt ve Muamelat Müdürlütil kaleminde i 0 r1, 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplıırı ıle ibll 
muayy .. 0 ıaatle Daimi Encümende bulunmnları. 

Devlet Demıryolları ve Limanları İşltlme U İfare::ır. 
~1uharnmrn bedelı 4!325 lıra olan 25 X 35 r~ 
• 1 

1000 mP.tre bezli ve dışı tıı+zorıi telli hortum (lJaV8} e 
vık a'etlerı için 75 M 2 Mur.,piy" lastıği ;-H .8.939 P 
~iiuii saat 11 de H,ıydaq a~nda Gar Liııa:ıı dahi linde~ı 
yon tnr " fından açtk eksiltme u:ıulile saııu alınacnkur. 

Bu işe gırme · ı:::stcyımlerin 17-1 Jira :..8 k u ruşlo~ t 
kat ten innt ve kanunı rı tny111 ettiği \'esaikle bırliktB 
günü saatine kadar ko•oisyona müracaı:ıtları lazımdır· ,, 

Bu işe ait ~artoamf'ler ko "11isyondan parasız otıır 
tılmaktadır. 

Q • • 

L 7 mİl)OO nıkı nantaıı alınacaktır : Bak lnbi
5
• 

Müd. ilfınlaı rna. 
••• 

Renkli diki~ makara ıpliği alınacoktır: Bek 'fat 
yazpıışo.da l:ıı. J anıi. SAK ılan ltırıııa. 
~ ,,.-mı••= • ·-··:c=:: ......... -- ~~ 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

İstanbul Levaz.ım Amirliği Satınalma komis) 0":ı 
İki bin ton kadal' buğday kırdırılacaktır. ı<ı:ıP 1 

eksiltmesi 2\J.8.39 salı günü saat 15 de Tophanede 
levıu: m Amirliği atmalma komisyonunda yapılac:' 

Hepsinin tahmin bedeli 15568 lira 2 kuruş ;l~ 
Duıgur: lb t. 
Maraş pirinci: l O t. 
Nohut: 5 t. 
Mercimek: 4,5 t. 
Patatu: l l t. 

Aç. eks. 1385 6 1 

2262 -
103 92 
169 6j 

32 43 
31 49 
74 25 

25·8-39 14 -
2j-8-39 15 -

Silifke Jandarma Okulu Komut ı 1167 lira 60 kuruştur. 

Kuru fasulya: 12 t. 
Şeker. 3,5 t. 

B) Müzayedeler 

· Karışık odun · 
Karışık meşe kömürü 

,, 
" 
" 
" ,, 
,, 

Aç. nrt. 

" 

43l 50 
419 85 
990 -

1478 40 
1050 -

lup eksiltmesi 18 Ağustos 939 cuma günü saat l 6 da An
karada P. T . T. Umum Müdürlük binasındaki Satınalma 

Komisyonunda l apılacaktır. 
1 tekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mek

tubile kanuni vesikalarını hamilen mezkür gün ve saatte o 
Komisyona müracaat edeceklerdir. 

Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda 
P. T. T. Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

'lehoıin edılen btdeJı 9825 lira oJan )tdı kalem bez ve 
kolan askcıi fobrıkalar umum müdüılüğil merkez Satınalma 
Komİ~)''r.uııca :.8.8.939 pfizaıHsı günü ecat 14,30 da pazar· 
hkla ılıulı· edikctktır Ş ... 11 ame fıarasız oldrnk Komıbyoııdan 
vaılir. Mu,akk&.t teuıinal 736 lıra 88 kuruştur. 

İstanbal Uman Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 

Komisyonundan : 

Merkezimiz fare itlafı işlerinde kullanılmak üzere nü
mu!lesi merkezimizde mevcut 150 torba, :0:.00 leğen, 200 
saç mangal alınacaktır. Tahmin bedeli 892 lira 50 kuruştur. 

Bu işe ait şartname merkezimiz levazımından para· 
sız alınır. 
Eksiltme 29.8.1939 salı günü saat 14 de Galatada Kara
Mustafapaşa sokağında mezkür merkez eksiltme Komisyo
nunda yapılacaktır. 

Eksiltme açık olacaktır. 
Bu işe ait muvakkat teminat bedeli 66 lira 94 ku· 

ruştur. 

Eksl.tmcye gireceklerin 1939 yılı Ticaret Odası vesi-
k larını göstermeleri şarttır. 

1 

110 88 
78 75 

169 20 
178 -

" " ,, ,, 
,, 

" 
" ,, ,, 

" " 

Dörtyol Orman Bölge Şeflıği 
,, 

26-8-39 9-
26-8-3S4 10 -
26-8-39 il -
28 8-39 9-
28-8 39 il -

23-8-39 ı l 
23-8-39 11 

Devlet Demiryolları İşletmesi U. İdaresinden : 

Muhammen bedeli 3200 lira olan üç kalem vagon kri· 
koları 27.9.939 çarşamba günü saat 15,30 da knpah zarf u
sulile Ankerada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 240 lirahk muvakkat teminat 
ile kanu~un tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün \ 
naat 14,60 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Şartnameler para.sız olarak Aukarada Malzeme Daire
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtı
lacaktır. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare Bendiye ihtiyacı için tOLO kilo kurşun alımı pa

ı zarlığa konulmuştur. Pazarlık 16.8.939 çarşamba saat 15 30 
da B. Postahane binası birinci katta P. T. T. Müdürlüğü 
odasında toplanacak Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 30,5 kurus muvak
kat teminat 22 lira 88 kuruıtur. 

Taliplerin fenni ve pazarlık şartnamelerini görmek ve 
muvakkat teminatla!ını yatırmak üzere çalışma iÜnlerinde 
mezkur Müdürlük idari kalem levazım kısmına, pazarlık 

1 gün ve saatinde de muvakkat teminat makbuzu ile birlik· 
te Komisyona müracaatları. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 

20 motosiklet, 10 Zis kamyonu, 10 Ford kamyonu, 10 
Büssing kamyonu, 6 magirus, 12 F ord kamyoneti lastiği ki 
ceman 68 adet lastik açık eksiltmeye konmuştur. 

Hepsine tahmin edilen fiyatı beş bin lira olup ilk te· 
minatı 375 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülür. 

Eksiltmesi 28.S.9; 9 pazartesi günü saat 11 'dedir. 

Şartnamesi ko. da görüiür. 
İsteklilerin lcanuni vesikalarile beraber teklif 

!arını ihale saatinden bir saat evvel komisyona •' 

Yozgat Jandarma Okulu Komutanlığındaıı : 

Muho.mmen Coğunuo 

bedeli /\zı Ço~u bedeli Teminat 
kr. sa. kilo ki lo lira kr. Lira Cir•i 

6 50 22000 25000 1625 122 bulgur·. 
16 25 28000 30DOO 4875 366 ıığır eti• 
40 3000 3200 1280 96 1abun• 1 

7 50 18000 20000 1500 113 kuru f•'11 

8 4000 5000 400 30 nohut. ~ 

9 4000 son o 450 3• merciıı>' 
4 12uOO 15000 600 45 soğan 

27 50 2200 25(hl 6~7 50 52 ş briye• 
29 2200 3000 780 66 toz şek''' 
5 80()0 1(000 500 38 tuz. 

30 7000 8000 2400 180 pirınÇ• 
l 25 160000 170030 2225 160 odun 

6 
1 17,5 l 900lı0 200 00 2J50 177 linyit lı 
5 15000 17000 850 64 patate•· 

97 50 4800 5000 4875 
,,. 

366 sade y• f 
60 1000 1500 900 68 zeytiD f:~ 
18 75 2500 3000 562 

... il 42 kuru il 

3 6000 6500 195 15 orpa. 
3 25 3500 4000 130 lO kuru ol· 

Y .:ızgat Jandarma c,kulu u ve hııyvaoalının 1.9.939. 
31.8 940 tilrıhırıo kndnr bir ıeo lik yiyecek ve yakttC 

yukandıı cın• ve mikdrırlerı yazı 'ı on dokuz kıılcOJ 
10.8.939 tarihinden itibaren eksiltmeye konmuş ve 25j 
hinde cama günü Hat 14 de ihaleai yapılacatından tıl 
akçalarile beraber mezkür günde Jandarma ok.ulu sıa" 
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

Silifke J. Okulu Arttırma ve Eksiltme Komiıyonu BaŞ~ 
Ekıiltmeye konulan iş 21COOO kilo ekmektir, tsb 

21525 lira olup muvakkat teminat miktarı 1614 lira 37 
Eksiltme kapalı zarf usulile 25 ağustos 939 güniİ" 

cuma ıünü saat 10 da Silifke Jandarma okulu binasııı0 
komisyon tarafından yapılacaktır. , 

Ekmek iÇİf! konulacak ve ekmeğin evsafı ve şerait' 
nuııda asılıdır. lstiyenlere bedelsiz verilir. 

Eksiltmeye gireceklerden kanuni ikametgah ve Tic' 
rında kayıdlı olduklanna dair vesikalar aranacaktır. 

Eksiltmeye girecekleri muvakkat teminatı için saıı0 
veya banka mektublarile teklif mektnblanoı kanunun t 

linde ve kapalı zarf içerisinde ihale saatinden bir saat 
ıyona vermeleri lizımdır. Bu 1aattcn ıonra •erilecek 
kıymeti olmadıat ilAn olunur. 
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Y-k 
u •ek Öğretmen Okulu Sa ınalma Komiıyonu Başknnlığıodan : 

Ney'i Çok Az 
Tahmin edılf'n 

fiat 
kilo kilo le ••• 

iık 
Mecmuu teminat 

lira kr. lira kr. 

445 tonoa muham~l \i 20025 lira ve muvakk:ıt teminatı 
16 8 lır 25 kuruştur. 

400 tonun muhamıte\i 18 000 lira ve muvakkat teminatı 

13 Ağustoı 1939 

Ekınek 
J3 lralenı 

20.000 1 .ooo 9 50 
( 26.750 kilo 

Yat •ebze ( 11 700 adet 
( 5.100 demet 

1900 - J42 50 
2327 75 ı-4 59 
368 - 'l7 60 
50 25 3 77 

1350 liradır. 1 
Münakasaaı 21 ağı.W tarihine rastlıyan pnarteai günü 

saat 10 da yapılacaktır. 
Şartnamesi her gÜll\ır Konıiıyonda görülebilir. 

ı _ Şartname ve numunesi mucibince 10.VII.939 tari· 
hin h ... ihale olunamayan 22 X 25 ebadında l 7 milyon . rakı 
mantan pazarlıkla yeniden eksiltmey~ ~on.muştur. 

ıı _ Muhammen bedeli beher hını sıf 350 kuruş h · --- - ----
y . . 2746 00 205 96 

leai - u~arıda nevı ve mıktarları yazılı yiyecekten 5.8.939 cuınar-

Diyarbakır LevozımJjği Satmalma Komisyonundan: 

Diynrıbakır kor mEbirlikleri ibtiyncı için 11 )O bin k. 
buğday kırdırılması ~ zarfla eksiltmeye konmuştur. 

18 ile 59.500 lira muvakkat teminatı 446.2,5 liradır. 
Hl Pazarlık 28.Vlll.939 pazartesi gü?ü saat 15 .t~ 

7.B,g~~ou açık ~lui~t':esi yapıla~ ekmeğe istekli çıkmadığından ve 
fiatlar Paıar.tesı .. g~nu ~.çı.k ekııltmeai yapılan yaş eebzeye verilen 

j rnuttdıl gorulmedığırıdeo ekıiltme 10 gün uzahll'l'ıştır. 
Tahmh bedeli 20ra olup muv .. l.:kat temin tı 1552,5 

liradır. 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindekı Alım Komıs
yonunda yapılncakhr. 

iV - Şartname ve numuneler ber gün Le~azım şubf'-
le. hale, 21.8.939 pazartesi ~üuü ıaat 14 te yapılacaktır. İıtekli
e~~:193.9 yılına .•id Ticaret Odaıı vesikuıoı ve vekaleten hareket 

Eksil tı.ı .. ~i 22.8.3 ı gün~ saat ıo da 1 r. 
Şartnnmesi her g'.omisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye girec~n eksiltme günü 2490 sayılı ka-

si veznesinden ve İzmir Ankara başmüdürlüklerınden 297,5 

1 crıo tolerlıkteo alacaklım vekaletname ile birlikte uki Dü-
urıu Uaı . b" .. 

da t ua:ııyc ıoaıı ıçınde. Yüksek Mektebler Mubuibliği binaun-
kuruş mukabilinde nhnabilir. . .. 

V - İsteklilerin pazarlık için taynı olunan gun ve 
~~ 0

Planan Sııtıaalma Komıyoouoa gelmeleri ve temioatlarını !>elli 
oUo ve U b' 
Qı 1 saa en ır saat evvel mezkur mnhasiblik veznuiae yatır-

nunun 2, 3 cü maddelJe istenilen belgeleriyle birlikte 
ihale gün ve saatıude. geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mekh~mı Kor satına:ma komisyonuna 
vermeleri. 

saatte % 7,5 güvenme pnrasile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri. (6152) 1-4 

o'ts.a. arı ve şartnameleri görmek Üzere Vefada Yükıek Öğretmen 
tıluoa baş •urmaları ilin olunur. 

Kütahya 6 S11yıh J. Okulu Komutauhj'ından : 

Erzakıo be· %7,5 mu. 
1' her kilo•u vakl<ul 
Ulaıı Alı k k . . t b . . nnc" erza • ıçın a rrıo t~mınat 

l. kr. 
mıkdarı edileo bed. mikdıırı ih Jp:;;o Erzakın 

Azı Coğu Kr. aa. Lira kr. tarihi u. cinai 
1650 120.0 15000 11 123 75 24.8.39 10 2SO() bulgur 

7000 iOOOO 25 187 50 330 4000 
,, 10,15 pirinç 

90o tıOOO 5:,0 24 75 10,'~5 tuz ,, 
22.so IOOOO 15000 6 67 50 10,41 k. liOğ"ao 

~000 
,, 

ısoo 60u0 33 l j' l il sabno ,, 
1170 

JCOOO 15000 10 112 50 14 k. fasulye 
9000 13000 

,, 
162() 9 87 75 14,15 nohut 

4000 6000 
,, 

37 121 50 14,30 to2 şek. ıso 400 600 
,, 

1200 25 11 25 15 z. danesi ,, 
8000 12000 10 90 15,30 mcıc. ı 70() ,, 

750 
2500 3500 20 52 50 16 çek. k. üz. 

10000 
,, 

105 
15000 5 56 25 25.8.39 IO patates 500 700 15 7 88 10,15 48() ,, ıüt 

6000 8000 6 36 10,.10 patlıcan 42() 
40 o 7000 

,, 
6 31 50 I0,45 t. kabak 56() n 

30o 
4000 7000. 8 42 1 1 t. f .ııulye 
700U 10000 

,, 
280 3 22 50 11,15 prasa 

4000 7000 
,, 

4 21 11,30 lahana 3So 3000 
,, 

48() 
5000 7 26 25 14 t. bRkfll 

6000 
,, 

8000 6 36 14,15 k. dom. 2so .. 
225 

800 1000 25 18 75 14,30 HIÇa 
1000 

,, 
ıs00 

1500 15 16 88 14,45 ıirke 
2000 

n 
2500 60 l 12 50 15 36o ,, z. yağı 7!00 9 .100 4 27 rn;!!i !H'R.t.. .. 43 75 2900 O<JOQ 

1 "" 

,. 
"' .. v • ııo 60UO 6000 4 18 ,, 16 k, ot 

2soo 229000 250000 1 187 50 26.8.39 10 m. kömü. 
~ 15000 17000 1 50 19 20 ,, 10,30 çıım 9du. 
30o 23COO 24000 1 25 22 50 ,, 11 meşe od. 

ihale açık ekıı lmc ile yapılacaktır. 
1 - Yukattda cinı ve miktarları ile muhammen' bedelleri ve 

~~tırı1a.cak teminat akçaları yazılı otuz iki kalem yakacak ve nzRk 
1••larında yazılı gün ve 1aatlerde ihale edilmek üzere açık r.kıilt-

a.ıı Ye konulmu~tur. 
2 - l.teklilerin 2490 aayı'ı kanunda ynıh vesaik ve temioal 

~ektupları ile birlıkte ihale günlerinde ~e göıterileo st atlude okı..1 
•tıa,ında mü eşekkil KomiıyonR müracaatları 

3 - Şartnameler Okul K. hğında görülebilir 

İırnir Levazım Amirlıği Satrnalnıa Komisyonundan: 

lı nir mii~rabkem nıcvki bırlıklerinin .>0400 kilo ade 
Ya~, kapalı zarfla ekt'İltnıeye konulmuştur. İhalesi 26.8.939 • u
~llttesi günü "aat l~ de 1zınir Levazım Amirli(;i Satın11lma 
. 
0rnisyonundcı yapılacaktır. Tahmin tdilen tutarı 47.880 lira 

llk tenıiııatı 3591 liradır. Ş rtnamı>sİ her gıin lıınirde Komb
Yoııda göriilebilir. lstt:klileıin Tıcaret OJasındu kayıtlı oldukla
tına dair vee\ka göstermek mecburiyetindedirler. 

Lültburgsz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

128 ton pirinç kapalı zarfla ve birlik arıbarlarına teslim 
Şartile eksiltme~i )'Bpılarak muk veleye buğlnnacaktır. Evsaf \e 
Jtınıtını>si komisyondadır. Muhaınm~ıı br<ldi 35,840 lıra ilk 
::~ı~nat~ 268~ liradır, İhalesi 2~.8.939 salı g~uü saat 16 da i~-

lılerın bellı gün ve saatten bır aat evvclıne kadar kaııu
llun tarifatı dairejnde teklif ve tf'minat mekıuplnrmı Lülel.mr
gaz da Tüın Satıoalma koaıisyonuua verınış olacaklnrdır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

350 
Çatalca müstahkem mevlti birliklerinin ihtiyacı ıçın 

O k. Ayşekadın fasulyası, 35('.0 k. patlıcan, 2800 k. do
lb~es, 1000 k. bamya, 5<'0 k. yeşil sivri biber satın alına· 
c, hr. Pazarhğı 14 rığustos t 939 pazartesi günü saat 1 1 de 
~Pılacaktır. isteklilerinin belli gün ve saatte Fıodıklıda 

0
tnutauhk Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Gaziantep Aıkeri Satıaıılaıa Komiıyonundan: 

ri 4~•ıiaotep ıüvari alaylarıoıo ıenelik ihtiyacı olan bir 445 diğl;• 
lıı. 0 lrn.-k üzare cemıao 845 ton arpa ka?alı zarfla müoı:ıkuaya 
01t11auıtur. 

(Devı4 üncü sayfada) 
~tt• 

Çorum Viiaye{)aimi Encümeninden : 
Çorum Vilayet hastande mevcut l 920 adedi devirli ve 20 

santim kutrunda dinamor'hrik etmek üzere 18-LO beygir kuvve
tiode beher beygır başmattte 180- 200 gram mazot yakı.n m rş 
tertibatlı ve yedek deposu bavi olacak ve su~tarucu tertibatı bu
lunacaktır. 1000 lira beJe,ubammeuli bulunan alınacak bu mo
tör A~usto.,un .::~ inci salınü ı;aat lô,50 de Çorum Vilayeti Dai
mi encümeni riyaset odas1t ihale edilmek \İL.ere 20 gun müd
delle açık eksiitmeye kontıığundao alıcı olanların O/o 7 ,:>ı.ı temı
oat akçelerini ve teklif m\ıplarıuı ihale günuııden evvel Çorum 
Vilayeti 1ı:ncümen riyHctugöodermeleri. \o2ı~) 1-d 

'!aksim- Ayazp,ada lstanbul Jandarma 
Satınalmal(omisyonundan : 

1 - Yirmi milyon yedyüz bin metre renkli dikit makara ip
li2i kapata :..arf tıluııtwuıleatıo cıınacak ve eıuıllmesi ~.8 !U9 l 4 • 

rıoiuc rastlayan paır.anesı gniı •- .t 0 u beşte Taksiuı Ayaz~aşn~a 
00 liekiziocı jaodarwa mıut~a .o-J. ıh ulığı binası iç.indeki l~omıs• 
yooua.ıuıda yapılacökllr. 

:ot - Mubam.uea bedeliyedi bin altı yüz otuz seki~ lır-. otuz 
kuruş ve ilk tewinall bc:ş Yiz yelmiş iki ıira seksen sekız kuruştur. 

J - Şa,.t kaiıdı her gı.tı komiıyouda ııörülebılir Vf!fii partiız 
alınabilır. 

4 - İateklHcrin İstanoııl LevaLJm Amirlıgı wulıasebecilıiİ vez· 
neıioe yalıracaklım ılk tem.iaat aıakouı.u veya banka kefalet w"k
tubunu ve şart kağıdında yac.ah sair belgelen de mu~tevi ~ekhf. m~k-
lundurmuş olmaları lcızıwdır. (bltiı:J) 1-4 

Açık eksiltme ilanı 
lstanbul Küttür Direktörlüğünden: 

14.!UU9 tarıb pazariesi günü saat l4 de lstanbulda Maarif Mü
dürlü~ü l:.kı;iltwc .Komisyonu odasında (1UU8,UI) lira keıjif bedel1 
Şehremini orta okulu tamiratı ikmali açık eiuiltmeye koııulmuştur • 

Mukavele, ekı.iHwe, bayındırlık işleri geucl lıuıı>uıı ve ıenn şarl
oameleri pıoje keşif hulasasilı: buna müteferri dil}er evrak parasız 
daır esinde veriıecektır. 

Muvakkat teminat 76 liradır. 
İıteklfürin en nz 1000 liralık bu işe beıızer iş yaptığına dair 

idareleriuden almış olduğu vesikalara istinaden İıtanbul vilayctiodt:n 
ekıiltme tarihinden "ö,, gün e;vvel alınmış ehlı.) et ve 9J~ yılına ait 
ticaret odası vesikalara ile gdmeleri. (56~2) 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Başkanlığından ; 

Miktarı Muhammen fi. İlk teminatı 
Kilo Kuruş Lira 

--
20000 6 Kavuo ,,KırkJğaç" 
15000 5 Karpuz ,,Al cah" 
650tı 21 353 ÜLiım ,,Çavuş" 
30UO 13 Üıüm ,, Yapı:ıcak" 

Galalaiiaray Llıcıınıo mayıı 1940 rı.onuııa kadar ıhtiyaçla.r, olan 
miktar ve tubwın fı)atıl .. ılk tcmiualı yukaudı:ı yı.zııı k vıı1ı, kı.r· 

puz ve üz.ümlt!rİn 28 ıığustos 1939 pazartesi güııü lıltıBt 14,30 da 
Beyc~lu İslıklal caddesı 349 Duruarada Liseler Mubııscbecilıtirıde 
toplanacak Komiıyooda açık eksiltmesı yapılacaktır. 

İstekliler yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat mak
buz ve ticarethane namına hareket edeolcrıu Noterlikten taıdikli 
vckaktnnweleril .. birlikte btlli güo ve saatte Komisyona gelınt:leri. 

Şartm:nocyı görmek ve Liseler Mub.ııscbecılığı vezoesmc } il• 

racııl:lar1 lcuııcı t tc:.ı:kı.:rcsiui almaı>: ıçio Gal ıliis rny Liı;esıııc ı..ü
rııcantl rı. (0991) 2-4 

Zümrüt lt\eraklılarına : 
Takriben 10 kıratlık, rengi çok güzel, tek taş 

bir zümrüt yüzük Sandal Bedesteninde teşhir edilmek· 
tedir. 24 cgustos perşembe günü sant 14 de müzayede 
ile satılacaktır. Bedestence 3UOU lira kıymet konmuştur. 

...,..........__... ___ . .........,,....., ........ 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. be. 

lira krş. 
% 7,5 te. Eksiltme 
lira krş. şekli saa ı 

---·-------·----·---- ---···-
Planya tezgahı 
Eczayı tıbbiye ve 
laboratuvar ala.tı 

l ad. 1500 
82 kal. 797 75 

112 50 Aç. E. 14 
58 83 Paz. 14,30 

Aiatı fenniye 37 ,. 2953 221 47 Aç. E. lS 
Jl 61 ,, ,, 15,dO Mangal l·ömürü 12 5\J kilo 422 93 

iskelede 
teslim 

Odun 32 çeki 
iskelede 

70 40 5 28 Paz. t6 

1 

teslim 
ı _Yukarda cins ve miktarı yazıh 2 kalem mahrukat 

ile diğer 3 kalem malzeme şartnamt:leri ve listeleri mucı
bince hizalarınd3 gösterilen usullerle satm alın~caktır.: 

II - 2 knlem mahrukabn listesinde gös~erılen ~urettep 
mahallerine teslimi icap ettiğinden mahallerıne tcslım şar
tile fiııt teklif olunacaktır. 

HI - Elı:siltme 18.Vlll.939 cuma günü Kabataşda Le-

b Ş b · d k" Alım Komisyonunda ya-vazım ve Mu ayaat u esın e ı 

pılacnktır. .. .. .. Ş b • 
iV - Şartname ve listeler her gun sozu geçen u e 

den parasız alınabilir. . .. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayın oh nan gun v~ ıa· 

tt ~ o/ 7 5 güvenme parasile birlikte mezkur Komısycna 
a \; /O 

1 (5844) 3-4 
gelmeleri. .. . . 

1 - Küçükyozgnt civarında Kılıçlar köyünde inşası mu· 
karrer dinamit d posu ve müştemilatına aid işl~r kapalı 
znrf a eksiltmeye konmuştur. 

II - E ,sıltme ve ihale 2 l.Vlll.939 pazartesi günü saat 
15 de Aakarada Bankalar Caddesinde kain İnhisarlar İda
resi binasında ve Başmüdür odasında toplanacak Komiı· 
yonda yapılacakt r. 

Ill - Muhammen bedeli ,,30129" lira ,,46" kuruş, mu
vakkat teminatı ,,2259" lira ,, 70" kuruştur. 

IV - İsteklılerio JipJomal• yüksek mühendis veya yük
sek mimar olmaları, olmadıkları takdirde aynı evsafı haiz 
bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak iş ba
şında bulunduracaklarıoı Noterlikten musaddak bir taahhüt 
kaadı ile ilk evv 1 ten in etmeleri ve en az on beş bin lira
lık inşaat işlerini muvaffakıyetle yapmış olduklarına daır 
vesika foroz etmeleri lbımdır. 

V - Yuknrdn yazılı vesaik esıllariyle beraber suretl\;.
rini ihale gününden ,,8" gün evveline kadar Başmüdürlüğlı· 
müze veyahut İstımbulda İnhisarlar Umum Müdürlük İnşaat 
Şubesine bizzat veya bi vasıta tevdi etmek suretiyle ayrıca 
fenni bir ehliyet vesikası almaları icabeder 

VI - Bu işe aid keşif, proje, fenni ve idari şartna
melerin lstanbulda İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levaz1m 
Müdürlüğünden ve Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğü Barut 
Şubesinde bulunmaktadır. 

VII - İsteklilerin 2490 sayıh knnunun tarifab dairesin· 
de tanzim edeceklerj kapalı teklif mektublarını teminat mek .. 
tup veya makbuzu ile referans ve diğer vesikalarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Baı .. 
knnlağıoa makbuz: mukabilinde vermeleri. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (5888) 4-4 

Erenköy-Şaşkıu Bakkal iltisak yolunun katranlanmaıı iti 2490 
numnrah ltanunun 46 ıncı roaddesioin B fıkrasına göre ııçık eksilt
me} e konulmuştur. Muh mmen bedeli 579 lira 10 lrnruı ve ilk te· 
mioatı 86 lira 87 kuru;tur. ihale 21.8.939 Pazartesi saat 14de Daimi 
E cümende yapılacaktır. Şartnamesi Nnfıa Mildürlüğ'finde görillebi
lir. Taliplerin 939 yılınn ait Ticnret Odaaı ve buna benzer en az 
500 liralık iş ynphklnrann dair N:ıfıa Müdürlüğünden alaoaklan ve
sikalar ve ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günil 
muayyen s atta Daimi Encümende bulunmaları. (62'5) 
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Afyon Kor Satınalma Komisyonundan: 

Kapah zarfla eksiltmeye konulan 12 ton sade yağıo• 
ihale günü talip çıkmadığından 8.9.39 cuma günü akşaaıı~~ 
kadar işin pazarlıkla intacın!! karar verilmiştir. Sade yai' 

. K -~ nın beher kilosunun muhammen fiyatı 10~ kuruştur. atı 
minat pazarlıkla tekarrür edecek fiyatın % 15 i nisbetiPd~ 
hemen muhasebeye yatırılacaktır. Evsaf ve şeraitini göraıe 
istiyenlerle isteklilerin Afyonda Askeri satınalma komisY

0
' 

nuna müracaatları. 
• • • 

k 1 1 l' k k ·· d 151
• 8 kalrm rrıo a ınacat1.tır: >a ere5tP. sutunun a 

B~'ediyeı:i ilanına. 

istunbul Levazım Amirliği Satıııalma Komisyonundan : 

2416 çıft eski forin satıl::ıcaktır. Pa za~lıkla arttırP1'~'. 
18.8.939 r u ma güı ü snat 15 d · T:>pha.necie Aı~1i~,1ik S_aurı~ 
ma Komisyıl•11wd.:ı \3p:lncakıır. 1 ı h nın b t'_dcl ı - 41 lns d' 
kurui' kati teminatı 36 hra 24 kucuştur. Fotınler DavutpaŞ8 

ölçın~ alayındıt görülebilir. 

Ankıara Belediyesinden : 

l•'' Başı boş olarak sokakta Zabıtayı Belediye memur f , 
tarafıudan bulunup at pazarından Kıbrız hanında mubıı '. 
za edilmekte bulunan ild merkep iki kuzunun sahibi ı~. 
bur etmedigınaen 16 8.939 tariliine müsadif çarşamba g ıl' 
nü Kıbrız hanında satılacağından hazır bulunan menıut 
muza müracaatları. 

Aokur Le vazmı Amirliği Satın Alma KomisyonundııIJ : 
Merkez komutanlığına mevcut bir adet bisiklet arttı'' 

ma snretiyle satılacaktır. 
Taliplerin 14.8.939 pazartesi günü saat 10 da Ao~'' 

ra Lvz. Amirliği Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

lıtanbul Defterdarlığından : 
d,ıı 

Muhammen be 

Lira K!V 

İstanbul Sanat okulu arka bahçe· 
sindeki iki metre mikabı taş 1 80 

Haliç Fenerinde Tahtaminare mahalle
sinin Vodine caddesinde 64-66 ve Yıldırım 
caddesinde 75 numaralı diğer bir methali 

olan evin ankazı. 300 o' 
Yukarıda mevki ve n•Jmarası yazılı ankaz hizalar•"·ıe 

yazılı muhammen bedelleri üzerinden açık arttırma sure~, 
satılaco!<tır. İhale 2~.8.939 tarihine mü~adif pazartesi ~tı 
nü soat 14 tedir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini • 8 f' 

muayycninden evvel yatırıp mezkur gün ve saatte oeft~( 
darlak Milli Emlak Müdürlüğünde müteıekkil Satış ((0JJ>

1 

yonuna milracaatları. 

Ankara Defterdarlığından : 
·rJ' 

Keşif bedeli M. Tetıı1 

Mahallesi Ada Parsel L. K. L. 1'· 
Hamamönü 435 2,3,4 250 18 15 ~ 

Doğumevi ioşa edilmek üzere Hamamönünde iıtiı1'1~ 
edilen sahada yukarıda ada parsel numaralariyle mub• cf 
men bedeli yazılı gayri menkul emvalin şartnamesi ıııu /
hince kapu pencere ve kiremitleriyle ve sair maizeO':o' 
müteahhide ait olmek üzere h~dmi işi açık arttırmay• 

nulmuştur. 
İhale 23.8.939 tarihine tesadüf eden çarşamba if~ 

saat 15 de Ankara Defterdarlığında toplanacak satıf 
misyonunda yapılaca~tır. f 

İsteklilerin adı geçen günde fenni ehliyet vesika•~ f 
depozito makbuzu ile birlikte Komisyona gelmeler• f 
bundan evel şartnameyi görmek ve izahat almak iıt.s1'o 
lerin Defterdarlık Milli Emlak ve Nafıa Müdürlüğüne ıs' 
racaatları. ______________________________ / 

imtiyaz ıabibi ye yazı itleri Diırektöril : lamall Girlt 

e .. .tdıtı yer : Merkes BaıımeYl, Gıılata 
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