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Umum Tü ;carların ve •• u ahhitlerln mesleki Organıdır 

AL R a) MUNA -- ----------------------------~ İnşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita -
Ankara Valiliğ i nden : 

Keşif hedı>li 6I04 lira 8S kuru~tan iharet bulunan ~ehir 
liipodromu sulama teıisall işi 14 8.939 paznrtf. i günü saat 15 
d.e vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzete açık ek
aıitrneye konulwu~tur. 

Muvakkat teminatı 457 Jira 87 kuruştur. 
İsteklilerin : Teminat mektup veyd makhuzu ile Tıcaret 

Üda~ı ve!'iku ı \'e Nafıa Müdürliiğiinden bu i~ içirı alacokl ırı 
t noi ehliyet vesikalariyle lıidıkte yııkanda adı geçen j?.iin ve 
saatte daimi encümen rr.isliğine miiracaatlıırı. 

Bu iş~ ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlü
iünde görebilecekleri. 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : 

b· Ankara'da Çankaya'da yaptırılacak por•a ve telgraf 
•nası inşaatı ve tesisatı kapalı zarf usuJile eksiltmeye ko· 

llulınuştur. 

. Keşif bedeli 24873 lira 30 kuruş olup muvakkat te 
llıınat 1865 lira 50 kuruştur. 

Eksiltme 7.8 39 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
Ankara P. T. T. müdürlüğü odasında müteşekkil komisyon
ca Y•pılacaktır. 
V Projeler P. T. T Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

e fı:trtnaıneler isteyenlere 62 kuruş mukabilinde verilir. 
İıteklilerin 2490 no. Ju arttırma eksiltme ve ihale ka· 

11Unda yazılı vesikalardan başka eksiltme günilnden en az 
8 iün evYel müracaat edilmiş olmak şartiyle bu iş için Mü
llllkalit Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etme
leri IAzımdır. 

lzmir hkAn Müdürlüğünden: 

Urla kazası Merkezinde en fazla 20 şer adetJik parçalar 
halinde Hıal~ rdilmek iizerr 100 adet göçmen •evinin inş.ıatı 
•çık eksiltmeye konulmuştur. 

Behrr evin mııhammen kPşif brdeli 476 lira 30 kuruştur 
Bu husustaki k,.şif ve şartname ve :;aire eHak lıer gün iskan 
dairesinde göriılehilir. 

Eksiltme 12.8 939 cumartf•:;i günü saat 10 da iskan dai
re inde mütPşekkil komi yon tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin talip olacakları ev adedine göre % de 7,5 
daıı tutarı olan temimıt makbuzu ile 2490 numaralı kanunda 
lll11sarrah vesaik]e beraber müracaatları. 

İzmir Br.lediyesiaden : 

Kars Vil4yeti Sarıkamış Malmiidürlüğünden : 

Sarıkamış kasabasında yapılacak 48972 lira 96 lcuruş 
keşif bedelli Hükumet Konağı inşaatı kapah zarf usulile 
ve on bin lirası bu yıl bakiyesi 940 mali yılında ödenmek 
şartile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Şartnamesi Kars Nafıa Müdürlüğünde ve Sarıkamış 
Malmüdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat temin11tı 3673 liradır. 

İsteklilerin ihale gününden asgari 8 gün evvel Kars Vi · 
!ayetine yaptığı işler, bonservislerle müracaat ederek vesi· 
ka veren Komisyondan alacağı ehliyet vesikasile 939 yılı 
Ticaret Odnsı vesikasını ibraz etmesi. 

İhalesi ı 6.8.939 gününe musadif çarşamba günü saat 
16 dn Sarıkamış Malmüdürlüğünde müteşekkil Eksiltme Ko
misyonunda yapılacaktır. 

• 

Sam uu Belediye Riyasetinden: 

Kapalı zarf U"ulıle ihale cdilecPği ilAıı olunan 60~67 lira 
9:) kuruş bedeli kPşifli mezb ha inşnatına talih znhur etmedi
ğinden 2490 s ıyılı artt ırma, ekı;ihme ve ıhale kanununun 40 
nci maddesi htikmüot" te\fık ıı bir fi} z1rfınd1 pazarlıkla yap
tırılmıısına karar \ erilmiştir. • 

Talıbleriıı bu müddet zarfıııdct pazar te i ve perşembe gün
leri ~nnt 15 le B.-Jediye DJinıi ~~ncümerıine ınüracaatleri illin 
olunur. 

Kars Vilayeti Kağızman Kazası MalmüdürJüğünden: 

Kağızman knsabasında yapılı:ıcak 53505 lira 83 kuruş 
keşif bedelJi Hükümet Konağı inıaatı kapalı zarf usulile ve 
on bin lirası bu yıJ bakiyesi 940 mali yılında ödenmek ıar· 
tile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Şartnamesi Kars Nnfra Müdürlüğünde ve Kağızman 
Malmüdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminatı 3925 lira 30 kuruştur. 
İsteklilerin ihale gününden asgari 8 gün evvel Kars 

Vilayetine yaptığı işlerle ve bonservislerile müracaat ede
rek vesika vereg Komisyondan alacağı ehliyet vesikasile 
939 yılı Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri. 

İhalesi 17.8.939 gününe musadif perşembe günü saat 
12 de Kağızman Malmüdürlüğünde müteşekkil E ksiltme Ko· 
misyonunda yapılacaktır 

İzmit Tümen Sntınıılcna Komi 0 yonund rn: 

Gebz.e garn zoıııı için r·ncınet suretile inşa edilmekte olan 
natamam kamyon h ngarının keşifnnmesine göre ınşantınm ik
mali açık eksıleme ile )apılncaktır. 

Açık ek:;ıltuıesi 14.8.39 pazarte i glınıi saat 16 da lzmit
te Tümen Satınalma Komısyonunda yapılacaktır. 

f'enni şartnam~:;i lstanbul, Ankara, Lv. anıirJ:kleıi ve [z. 
mitte Tüm<•n Saıınalma Komi yoııurıda her gun görülebilir. 

Tutarı 8308 lira 12 kuru~. ilk teaıin1tı 6t0 lıradır. 

natı 86 lira ~5 kuruştur, 1500 kilo pamuk idrofil, Türk ko· 
deksine muvafık 2325 liradır, muvakkat teminatı 174. lira 
~8 l<urustur, ihalesi 16.8.939 çarşamba günü saat 14,30 
dadır. 

Ankara Nümune Hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı 
olan sarğılık bezle idrofiJ pamuk açık eksiltmeye konmuftur. 

Talipler muvakkat teminatları ve senei haliye ticaret 
odası vesikasiyle ihale günü Ankara Nümune Haıtaneainde 
müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. 

Şartnameler her gün Ankara Nümune Haatanesiade 
görülebilir. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

İzmir Belediyesinden : 

•Belediye merkez binasına ait kalorifer dairesinde yeni 
kalorifer kazanı tesisi başkAtiplikteki ıartnameıi veçbile •· 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1400 lira olup ihalesi 14.8.939 pa• 
zartesi günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 105 liralık te· 
rninatı öğleden !onra kapah bulunmasına binaen öğleden 
evvel iş bankasına yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

Ankara Defterdarlığından : 

555 Jira 45 keşif bedelinden ibaret Etimeağat nahiye
sinde memurin evlerinin bozuk olan elektrik teıiıatının tan• 
zim ve ıslahı işi açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

İhale 17.8.939 tarihine müsadif perşembe gllnll aaat 16 
da Ankara defterdarlığında toplanacak eksiltme komiıyo
nanda yapdacaktır. 

lstekJilerin 42 liralık muvakkat teminat makbuzu ile 
ve nafıa vekaleti yapı işteri umum mlidilrlfiğftnden alınmıı 
feoni ehliyetnameleriyle birlikte adı geçen günde komiıyo· 
na gelmeleri ve bundan evvel şartnameyi ve keıif evrak· 
larını görmek ve izahat almak istiyenleria defterdarlık mil· 
li emlAk müdürlüğüne mUracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları l§letme U. İdaresinden: 

MııhamınPn bedeli 1352 lira olan 118 adet muhtelif kud
rette daimi ceryan için arfiyat saatı (kontör) 25.8.39 euma 
günü saat 10,30 ta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komi
syon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacahtır. 

Bu işe girmek iı:ıteyenlerin lOl lira 40 kuru§luk muvak· 
kat teminat ve ka unun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
gunu saatine kadar Komisyona müraı.aatları Jiaımdır. 

Bu işe ait §artnameler Komisyondan parasıı olarak datı· 
tılmaktadır. 

Nafıa VekAletinden: 

.. Yapılmakta olan çocuk hastanesinin harir.i sıva~ı, dahili 
~olıne duvarları v~ harici doğramalariyle çalı ırıın bir kısmının 
ın§ası baş miihcndislilten 175 kuru:; mukabilinde tedarik edi
~cek keşif proje ve şartnamesi \'~ehil•· kapnlr zarfla eksiltmeye 
0nulrnuştur . Muhammen lrn1di 34655 lira 35 kuruş olup i· 
alesi 25.8.939 cuma ~ünü saat J7 dtdır 2490 ayılı kanunun 
arıfatı dahilinde hazırlanmış teklif ıııektupları ihale günü aza· 

16.9.939 cumartesi günü IBRt 11 de Ankarada Nafıa 
Vekaleti binası içinde malzeme müdürlüğü oda11nda topla
nan malzeme eksiltme komisyonunda 3009,40 lira muham
men bedelli 20 ton telgraf ve 50 kilo bağ telinin kapah 

Hınıs Belediyesinden : zarf usulile ektiltmesi yapılacaktır. 
1700 lira bedeli keşifli yeniden ya ıl k l b 1 d. Eksiltme şnrtoa.mesi ve teferrlintı bedelsiz olarak mal· 

. p aca a an e e ı· "d" 1 .. - H d 1 b"l' 
ye kazınosu 20.7.939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle . , zemeMmu kukr ugun ~n a ına ı. ır. 

~ saat 16 ya kadar encümende riyasete verılir. Murnkknt tt· 
•natı 2599 lira 16 kur ş olup öğleden sonra kapalı bulunma• 

ına binaen öğleden evvel iş banka~ıoa yatırılır. 

açık eksiltmeye konulmuştur. uva at temmat 225 lıra 71 kuruştur. 
Eksiltme 3 8.939 perşembe günü saat 1 .30 da Hınıs isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat 

belediye riyasetinde yapılacaktır. şartnamesinde yazıh vesaik ile birlikte aynı gtib ve sa:~ 
Muvakkat teminat 127 lira 50 kuruştur. Talipler ihale lO a kadar mezkur komisyona makbuz mukabilinde verme· 

d l leri JAzımdır. gllnün en evve şartnameyi ve keşif evrakiyle diğer vesaiki 
Kars Vilayeti Ardahan Kazası Malmüdürlüğünden : her iş saatlerinde belediye riyasetinde görebilirler. 

Ardahan kasabasında yapılacak 49747 Jira 80 kuruı Taliplerin muayyen günde teminat akçesi veya batı\fa 
eşif bedelli Hükumet konağı inşaatı kapalı zarf usulile ve mektubu ve fenni ehliyet vesikalariyle 2490 sayılı kanuntıD 
•
0 bin lirası bu yıl, bakiyesi 940 mali yılında ödenmek şar· hükümlerine göre müracaatları ilan olunur. 
ıle eksiltmiye çıkarılmıştır. • • • 

Muvakkat teminatı 3722 liradır. Taksim bahçesinin deniz tar11fıodaki iıtinat duvarı yapılacak• 
. İsteklilerin ihale gününden azgari 8 gün evvel Karı tır. Bak, Elektrik •ütunupda latanbul Belediyesi ilirıına. 
ıl~yetine yaptığı işler ve bonservislerile müracaat ederek • • • .,. ,. 
esılca veren Komisyondan alacağı ehliyet -.esikasile 939 ilaçlar, Klınık ve lspençıyarı alat, Hastane Lev. 
ılı Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri. 

ihale : 18.8.939 tarihine musadif cuma illnü ıaat 16 da 
~aban Malmüdürlüğiinde müteşekkil Komisyonca yapıla· 

tır. 

Ankara Nümune Hastanesi Başhekimliğinden: 

5000 metre sargılık Amerikan bezi, 90 sm. eninde, nil·· 
muoesi gibi muhammen fiatı 1150 liradır, muvakkat temi· 

Şartııamenın 
bedeli 

l,70 

1,49 

1,00 

ilk 
teminat 

2543,28 

2230,54 

1495,80 

lsıanbul Belediyesinden: 

MulıJmmen İşin nev'i 
lıedeli 

33910,35 

29740.4:i 

Taksim bahçe kazinoıun· 
da yaptırılacak elektrik, ba
va gazi, kalorifer, ııcak ve 
ıoğuk su; mutfak, yangın 
ve sıhhi teıi1at. 

Taksim bahçesinin de
niz tarafındaki istinat du-
varı inşaatı. 

19913,88 Taksim bahçesindeki ba· 

• 



1 Ağustos 1939 Mfnaka a Gazeteıl 

Bu gün ilan olunan münakas ve müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

--------------------- --- ---- ---~-~-

A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Göçmen evi inş . : 100 ad. 
Sinema önü parke kald ırım inş. (temd.) 
Çocuk hast. yap. inş. (1 kısmı) (şart. 175 kr.) 
Hükumet konağı inş. 
Hükümet konağı ioş. 

Mezbaha inş. (temd.) 
Kamyon hangarı inş. 
Ardahanda Hükumet konağı inşaatı 
İstinat duvarı inşası (şart. 149 krş.) 
Kazino inş. 

Aç. eks. Beh. 476 30 
Paz. 
Kapalı z. 3-1655 :\5 
Kapalı z 48972 96 

,, 53505 83 

Paz. 60467 99 
Aç. elu. 8508 J2 
Kapalı z. 49747 80 

" 
29740 43 

Aç. ekı. '700 -

İzmir İskan Müd. 12-8-39 10 -
Trabzon Beled. Müd. l ay müd, 

2599 16 İzmir Belediyesi 25-8·39 11 -
3673 Kars Vilayeti Sarıkamış Malmüd. 16-8-39 16 -
3925 30 ,, ,, Kağızman Kazaaı Mal- 17-8-39 12 

Müd 
Samsun Beled. 1 ay zarhnda 

640 - İzmit Tümen SAK 14-8-39 16 -
372! - A rdahan Malmüd. 18-8-39 16 -
2230 54 İst. Belediyeıi 16·8-39 15 -

127 50 Hınıs Bel~diyesi 3-8 39 15 30 

Haçlar, Kllnlk ve ispençiyari Hastane aıat, Lvz. 

Pamuk idrofil: 1,5 t. Aç. eks. 
Sargılık amerikan bez: 5000 m. ,, 

2325 -
1150 -

174 38 
174 38 

Ank. Nümune Hast. 
,, 

" 
,, 

16-8-39 14 30 
16-8-39 l 4 30 

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer ,tesisat ve malzemesi) 

Kalorifer kazanı tesisi 
Taksim bahçe kazinosunda elektrık, hava

gazı, kalor fer, sıcak ve soğuk ıu , mut
fak, yangın ve •nbhi tesisat (şart. l 70 krş.) 

Taksim babçcıindeki havuzun fıskiye ve 
elektrik tenviratı ile Takı;im meydanı 

havuz ve kaakadları elektrik tenviratı 

(şart, 100 krş.) 
Telgraf teli:20 t.-bağ teli: 50 k. 
Etimesğut nahiyesinde memurin evlerinin 

bozuk olan elektrik tesisatının tanıim 

ve iılahı işi 

Daimi ceryan için sarfiyat ıaatı : 118 ad. 

Aç. ekı. 

Kapalı z. 

,, 

,, 
Aç. ekı. 

" 

1400 -
33910 35 

19943 88 

3009 40 
555 45 

1352 ..:.. 

Mensucat, Elblstı, Kundura, Çama,ır v.s. 

Elbise: 13 kat·fapka: 13 ad. 
Fotin: 12 çift 
Elbise: 12 kat 
Fotin 13 çift 
Haki ve beyaz marhuli çadır bezi 

Aç. ekı. 

" ,, 
r. 

Paz. 5000 -

Matbaa 1tlerl - l{ırtaslye Yazıhane Levazımı 

Evrakııı tab ve imali: 84 kalem 
Matbu evrak: 68 kalem 

Aç. eks. 
,, 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. -
Kok ltömürü: 800 t. 
Tutuşturma odunu: 400 t. 
Odun: 248 t. 
Odun: 156 t. 
Mete kömürü: 104 t. 
Odun: 1060 t. 

MUteferrlk 

Keten hortum: 200 m.-telli la11ik hortum: 
50 m.-rekor: 10 ad. (tashih) 

Çakıl: 505 m3 
Kum: 520 m3 
Yıkanmış kokluca kırma taşı: 300 m3 
Çimento: 5~50 torba 
Bez ıu kovası 
Çubuk kurtun 5 t. 
Deniz motörü 2 silindirli ve benzinle mii

tebarrik 
Temizlik malzemesi: 35 kalem 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Çay: 100 k. 
K. sotan: 82400 k. 
Kırmızı mercimek: 10 t.-şeker: 8 t.•makar· 

na: 10 t.·şebriye: 5 t. 
Sığır eti: 49,8 t. (temd.) 
Sı~r eti: 64,8 t. (temd.) 
Yul&f 775,3 t. 
Koyun veya sığır eti (temd.) 
K. ot: 260 t. 

B) Müzayedeler 

Hurda çuvalı: 45000 k. (.temd.) 
Çam tomruğ'u: 643 m3 

Paz. 
Aç. ekı. 

,, 
" Aç. ekı. 

Kapalı z. 

Aç. eks. 

Aç. ekı. 
,, 

" Kapalı z. 
Paz. 
Aç. ekı. 

Aç. ekı. 

Paz. 
Aç. elu. 
Paz. 

" ,, 
Kapalı z. 

,, 
" 

Aç. art. 
,, 

1889 -
2002 -

t. 17 3 S 
4400 -
3968 -
1560 -
4080 - . 

15900 -

470 -

1313 -
ll74 -
1200 -
5722 50 
5000 -
k o 32 

1597 06 

36\) -
4944 -

9462 -
12312 -
38765 -

7800 -

vuzuu fiskiyı~ ve clckırik 
tenviratı ile Taksım mey· 
dam havuı ve kn kadları 
elektrik tenviratı. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları ve şartname he
dellcrı yııknrıda yazıh işler ayrı ayrı kapalı zarf eksilımrsiue 
korıulnıuşıur. İhale 16.8.939 çarşamba giınii saat 15 le İstan
bul Belediye~i Daimi Encünıeniude yapılacaktır. Şartnameler 
hizalarında yazılı bedcllrr mukabilinde İ tanbul BeleJiyeıü Fen 
İşleıi Müdürlüğünden alınabilir. Taliblerin 1939 yılına ai<l Ti
cart:t Odusı, ihaleden 8 gün evvel Fen tıeri Müdürlü~ürıe mü
racaatle alacab:lan fenni ehliyet vesikalan ve ilk teminat mak
buz veya mektublarile 2490 numaralı kanuna göre hazırJıya· 
cakları kapalı zarfları ihale günü saat 14 e kadar İstanbul Be· 
lediyesi Daimi Encümeninde vermeleri. 

• 

105 -
2543 28 

1495 80 

225 71 
42 -

İzmir Belediyesi 
İst. Belediyesi 

,, ,, 

Nafıa Vekaleti Malı.eme Müd. 
Ank. Defterdarlığı 

IOl 40 D.D.Y. Haydarpaşa 

141 67 
150 -

1041 -
331 -
29S -
117 -

351 -
1200 -

Trabzon Beled. 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

Tophane Lvz. SAK. 

Seyhan Vilayeti 
Kocaeli Vilayeti 

• 

Yüksek Mühendis Mektebi SAK. 
İst. Komut. SAK. Fındıklı 
Bornova Tümen SAK. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 
Mili• Ask. SAK. 

35 ıs Bandırma Belediyesi 

99 -
96 -
90 -

430 -
750 -
120 -

lımir Belediyesi 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

Tophane Lvz. S AK. 
İst. P. T. T. Müd. 
Mersin Liman İşleri T. A. Ş. 

119 78 M M. V. SAK. 

54 -
371 -

709 65 
923 40 

2307 38 
1125 -
58> -

ist. Komut. SAK. 

,, " 
Çanak Mst. Mvk. SAK. 

İzmir Lvz. SAK. 
,, ,, ,, 

Manisa Tümen SAK. 
Cia<! Hudud Taburu SAK. 
Mersin Aık. SAK. 

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

16-8-39 15 -

16-9·39 11 -
17-8-39 16 -

25-8-39 1 o 30 

4-8-39 14 -
4 8-J!J 14 -
4-8-39 
4-8-39 14 -
3-8·39 15 -

17-8-39 11 
14-8-39 1' 

2-8-39 11 -
17-8-39 14 -
14-8-39 14 -
14-8-39 11 -
16-B-39 14 -
21-8-39 15 -

11-8-39 15 -

14-8-39 
·~-8-39 
14-8-39 
14-8-39 
3 .8-39 

16-8-39 

16 -
16 -
16 -
17 -
14 45 
15 -

17-8-39 11 -

2-8-39 14 30 
17-8-39 15 -
7-8-39 

2-8-39 15 -
2-8-39 15 30 

21-8-39 IO -
15-8-39 10 
17-7 39 11 -

İohiserlar U. Müd. 11 -8-39 16 30 
13 10 Duraunb y Alaçan Devlet Orman İşlet. 11.:8-39 15 -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levaum Amirliği Satınalma Komisyonu:ıdan : 

B<>ş bin liralık kadar haki veya beyaz mahruti çadır 
bezi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3.8.939 perşembe gü· 
nü saat 15 de Tophanede Amirlik Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Elinde mevcut malı olanların nümunelerile ve 
kati teminatlarile belli saatte ko. na gelmeleri. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımc. 

Seyhan Vilayetinden: 

Huqusi idarenin ihtiyacı . olan 1889 lira muhammen bedel 
li 84 kalem cvrakıu talı ve ikmali açık eksiltmeye konmuştur. 

2 
:ıın 

e 
A çık eksiltme 17.8.39 per§emhE" günü saat 11 de VJIA ~ 

da i ıı?i Pncürmminde ya pılacaktı r. t 
ihale tarihinden evvel hususi muha ebe. veznesine ysıır 

mış bulunma ı lazım gelen pey parası mikdarı 141 füa tü 
kuruştur. ~ 

İsteklilerin şı r tnameyi görm<'k üzere hususi muh1sebe ftl 
dülüğü kalemine h r gün ve ek ıltm e için muayyen güo 
saatte de daim; encümen kalemine gelmeleri ilin olunur. 

Kocaeli Vilayetinden : • 
Vılaye t husmi muhnsabe \ e Maarif dairelt rile hastane 1 

yapt ırılacak ceman 68 kalem matbu evrak ağu~to un on Iİ 
aüııcü paznrıe~i giı nü sa~t 11 de ihale dilmek üıere açı~ 
si l t nıeye koıımu:ıtu r. •ı 

l\1f'cn un un rnuhammrn hede lı 2002 lmı d ı r. LtekJıJerİ 'bı 
glin zi k rı·dil tı saa t!:' kadar 150 !ıra 15 kuruşluk muvakk111 

ıninatfı 'ı lfi)ı> t nı ıkamır a şartname ve nümunelerini gör 
i-.teyenlcr in de \ Ilay t rncüaıen biirosuna müracaatları. 

l\~ahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İstanbul Levaz ım Amirliği Satınalma Komisyonund•0 

104,000 kilo meşe kömürü alınacaktır. Açık eksiltııı' 
16.8.9m çarşamba günü saat 14 cie Tophanede İstanbul 
vazım Amirliği Satıaalma komisyonunda yapılacaktır. 1 
mın bedeli 4680 lira, ilk teminatı 351 liradır. 

Milas Askeri Satmalma Komisyonundan : 

Milas Küllük, Bodrum garnizonları için 1.060 bin ~ 
odun kapalı zarfla 21.8.939 günü saat 15 de Milas ' 
garnizonunda ihalesi yapılacaktir. Muhammen bedeli ı5 
lira, muvakkat teminatı 1200 liradır. istekliler ismi g 
garnizonda saat 14 de kadar mal müdürlüklerine yat• 
ları muvakkat teminat makbuzlarile ve Ticaret Odası 
kalarile birlikte teklif mektuplarını Komisyona vernıif 
caklardır. Milas Küllük ve Bodrum garnizonları odunltJ~" 
müteahhide verjleceği gibi Milas, Küllük birlikte 8~~ 
odunları da ayrı müteahhide ihale edilebilir. ŞartnaoıeY1 

mek isteye nler Milas'da askeri satınalma komisyonun• 
raca atları. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonuod-' 

Mektebin 939 mali senesi mahrukat ihtiyacı ol•j 
ton kok kömürü şartnamesi mncibince ve pazarlıkla 
caktır. 

Beher ton kok kömürünün muhammen bedeli 11,~ 
ve ilk temınatı da 1041 liradır. Pazarlığa 2.8.939 t• 
rastlayan Çarşamba günü saat 11 de mektep binası içiod' 
plaunn komisyonda yapılacağı ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonund•O: 

İstanbul komutanlığına bağlı birlikler için 400 b~~ 
tutuşturma odunu satın alınacaktır. Açık eksiltme ile'; 
17.8.9.i9 Perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. Mub• 
tutarı 4400 liradır. ilk teminatı 330 liradır. Şartnadlefl 

• gün komisyonda görütebilir. 

Müteferrik 

lstanbul LevKZım Amirliği Satmalma Komisyon••~ 
5000 liralık kadar bez su kovası alınacaktır. 1'1 ile eksi ltmesi 3.8.9 .S9 perşembe günü saat l4.45 de 

nede Amirlik Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
miaatı 750 liradır. Şartname ve nümuuesi komisyood' 
rülür. 

lzmir Belediyesinden: 

645 sayılı sokakta yapılacak beton yolda kul~' 
üzere 505 metre mikap çakıl satın alınması başkat• 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konol/. 
Muhammen bedeli 1313 lira olup ihalesi 14.8.939 f' 
günü saat 16 dadır. İştirak edecekler gg liralık teıt' 
öğJeden so ::ı ra kapalı bulunmasına binaen öğleden 1 

bankasına yatırarak makbuzile encümene gelirJet· 

• • • 645 sayılı sokakda }apılaoak beton yolda kı.ıl' 
üzere 5 .lO metre mıkap ku n satın alınma l ba§müherı 
ki ~artnamesi veçhile açık: ekiltmeye konulmu~tur. M~b 
bedeli 1274 lira olup ıhalesi 14.8.939 PazArteıi guııil 
dadır. iştirak edeı;ekler 96 liralık teminatını o11l t'deıı • 

o 
palı buluoınasına binaen öğleden e ~ vel iş bankasırı!l 
makbuzıle encümene gelırl er. 

* • • 64'=i sayıh sokakda y pılacak beton yolda 1ı;ııll 
iizere 300 metre mikap yıkanmış Kokluc :ı. kırma tııf1 1 lıııması başmiıhendislikteki keş ıf ve ~arı oam~i ,.eç~ 
ek iltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 12oO 
ihalesi 14.8 39 pazartesi günü sa!lt 16 d dır. l~tirak 
90 liralık teminatını öğleden evvel kapalı bulunması~' 
öğleden evvel iş b.mkasıua yatırarak makbuzile eocil 
lirler. 

• * • 645 sayılı sokakta yapılacak beton yold11 

mak üzere fen heyeti deposuna teslim 5450 torb• 
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n abnnıası baş mühendislikteki keşif ve şartnamesi veç· 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen be· 
5722 lira 50 kuruş olup ihalesi 14.8.39 pazartesi günü 
17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır

.. ış teklif mektubları ihale günü azami saat 16 ya kadar 
nıende riyasete verilir. Muvakkat teminatı 430 lira olup 
den sonra kapalı bulunmasına binaen öğleden evvel iş 
kasına yatırılır. 

• 
İ stanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

Müteabbidin taahüdünü yapamaması hasebile zararı nam 
.hesabına olmak ÜZC're 5 bin kilo çubuk kurşun alım Sfiık 
ıltrn k eye onulnrnştur. 

Eksiltme J 6.8.939 çarşamba saat 15 de B Postahane bi-
l birinci katta PTT. Müdiıı liığü odasında tt şekkül ı dt'Cek 

satım Komisyonunda yapılacaktır. 
Beber kilosunun muhammen bedeli 32 kuruş, hPpsinin 

lira, muvakkat teminat 120 liradır. 
. İsteklilerin olbaptaki şartnamelP.rin.i görmPk ve muvakkat 
ınatJarını yatırmak üzerı· mezkur Müdürlük İdari Kalem 
~zıın kısnıma, eksi!tmP gün ve saatinde de Tıcaret Odıısı 
ıkası, temina t makbuzile birlikte Komisyona mürac11atlaıJ 

l\terain Liman İşleri iobiaarhrı Türk Anonim Şirketinden: 

• (il B.H P.) kuvvetinde 2 silindirli ve ben2inle mütebıtrrik bir 
ıı nıotörü utın almak istiyoruz;. Vermek isteyenlerin fiatl a rını 
••~Harını bir mektubla şirke imize bildirmeleri ve bir de k t1 ta-

1löııdermelerı ilin olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Eksıltmeye gireceklerin eksiltme ı:ı;iinü 2490 sayılı kann· 
nunun 2, 3 cii ınadd !erinde ışlenilerı belgP.l~rıylt' birlikte ihnle 
gün ve saatıaden eıı geç bir saat evveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Afyon kor Satınalma komisyonuna verme
leri, Buğday öğütme şartnamesi İstanbul, Ankara, İzmir. Eski
l)Whir, Konya. Manisa, AkşPlıir Askeri Satın:ılma kom1syonları· 
na gönderilmi~tir. l'vhzkur şartnameden is1eycıılt.:r 152 kuru~ 
mukabilind~ Afyorı Askeri Satıııalma Komisyonundan nlabilır· 

ler. 

Diyarbakır Levazım Amirl iği Satıoalma Komisyonundan: 

Diyarbakırdaki birlikleı i ı hayvanları ihtiyacı için 523400 kilo 
kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 18319 lire olup muvakkat temioab 1373 lira 92 

kuruştur. 
Eksiltır.eıi 16.8.39 çarşamba güoü saat 10 dadır. Şartnamesi 

her gün iş zamanında Ko. da görülebilir. 
Ekıiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 

3 üncü maddele!inde istenilen belgderlle birlikte ibele güo ve la· 

atinden en geç bir ıut evveline kadar teminat ve teklif mektab
lı:ırını Diyarbakır Lv. amirliği sa1 ınalrna komisyonuna vermeleri. 

Ankara L"'varım Arnirl.iği Sıı1ınnlrna Komisyonundan: 

A nkara garnizonundaki hirlik ve miies~est'lrr hnyvanlıvı 
için kapalı zarfla aşnğıda yazıldığı üzere 1515 ton kuru ot sa

lın alınacaktır . 
Mıktarları, tahınm lıe irllPrİ ve ilk. ttminatları aşıığıda 

vuzılı ve hizalarında gö:;terilen yerlerf' teslim Ş'lrtiyle her uiri· 
... i için ayrı ayrı tf>klif mektubu v1..rilebileceği gibi heyeti umu
rniye:-i için de bir mektup verilir. 

Tahmin C'dılen Le<ldi 71962 ·lir 1 50 kuruş olup ılk trrni-

nah d.ı 4848 lirndır. 

. Ordu ihtiyacı için 35 kalem temizlik malzemesi açık 
ıltnıe ile satm alınacaktır. 

Evsaf ve şaı tları Aııkara lstanbul Levazım !imirliklrri ve 
Eskişehir Kor Sutıııalma komisyonlarından 360 kuruş muka· 

hilind,. alınabilir. 
) Eksiltme 17.8.39 perşembe günü saat il de M.M.V. sa
ltla komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsine tahmin edilen fiyat 1597 lira 06 kuruş olup 

İhale günü 17.8.939 
Mahfilli . 

p r~enıbe günü saat 15 dedir. 
Kilo Tutarı Teminatı 

Miktarı L. Kr. L. Kr. 
---l'akkat teminatı 1 19 lira 78 kuruştur. 

Şartnamesi hergün M.M.V. satınalma 
--

7125 534 38 komisyonunda --- ----
\la y 32 150.000 

tüleb· ı· ı ır . 24795 1859 63 
1496 25 

Harpokulu 522,000 
19950 

1506 94 
Muhafız alayı 420,000 

et ve Sebze: Uiğer hirlik ve müessesrler 423.000 20092 50 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Şerait ve enafı dahilinde 100 kilo çay satın alınacaktır. 
u:arlığı 2.8,939 Çarşamba günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

Muhanıınen tutarı :-360 liradır. İlk teminatı 54 liradır. 
rtnaoıesi hergün komisyonda görülebilir. 

. • * • İstanbul komutanlığına bağlı i>irlikler için 82400 
lo kuru soğan satınalınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 

?.8.939 Perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. Muham· 
tn tutarı 4944 liradır. İlk teminatı 371 liradır Şartna· 
tıi her gün komisyonda görülebilir. 

Cizre Hudut Taburu Satınalma Komisyonundan : 

Cizre hudut taburunun 28.7.939 tarihine 60 bin kilo ko· 
'Un, keçi veya sığır etine talip çıkmadığından yeniden kapalı 

rUa eksiltmeye konulmuştur. 
İhale günü 15.8.939 cumartE>si günü saat 10 dır. 
Teminatı 1125 Jirndır. 
Belli gün ve öaatten bir ııaat evvel talipln tr klıf mektubu 

~ t*"nıinntlarını Ctıre hudut taburu Satınalma Komisyonu 
490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü ma<ldt'lerindl! yazılı belgeler· 

e lllüracaatlar ı. 
Şartnameler parasız olarak taburca verilir. 

Manisa Askeri Sabnalma Komisyonundan : 

. Manisa tümen merkez birliklerinin ihtiyacı olan 775,JOO 
llo yulaf satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 21 .8.939 

Pazartesi günü saat tO dadır. Hepsinin tutarı 38,765 lira ilk 
t~nıinatı 2307 lira 38 kuruştur. Şartnamesi komisyonda. gö · 

lebilir. 

Merain Aıkeri Sahnalma Kouıiıyonundan : 

260 bin kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 7800 lira. 
İlk teminata 585 liradır. 
Ekıiltme Mersin askeri ıatınalma komisyonunda 17.8.39 per-

•eınbe günü aaat 11 de yapılacaktır. 

--- ---------
1515,000 7196ı 50 5~97 10 

b) f"1UZ. YEDELER 
Hur~a çuv•l aatıll\caktır. Bak, lnhiaıırlar U. Müd. ilanlarına. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Çarşamba, 28.939 

Telsız perforlör bandı (PTT Lvz. Müd) No ıo-.8 
Hortum, marşpiye Jaıtiti va. (D. D. Y.) No l 1 l I 
Sığır veya keçi eti (Bursa Tümeni) Nt 1115 
Un ve kuru ot (Elazığ Tümeni) No 1115 
Çikolata rengi kösele (Aık. Fabıikalad No 1J16 
Küçük Yo;ıgatta yap. inş. " ,, No 1116 
Demir perçin çivisi " " No 1117 
Kaynak teli ,, ,, No 1117 
Mükalles ıoda " ,, No l 117 
Gr.,fit ,, ,. No 1117 
Sadeyağ ve uğır eti (Boruova Tümeni) No 1118 

,, (Kayıeri Aak. SAK) No 1118 
Motopomp ve tefcrrüatı (Ank, Güdül leled.) No 1l19 
Maden ve tüvenan kömürü (İst. Lisı:leı SAK) No l l 19 
KunJura (M. M. V.) No 1119 
Sıhhiye arka çantası (M. M. V.) No 11.9 
Bina ve cephanelik ioş. (M. M. V.) No 1119 
Sundurma inş. (İıt. PTT. Müd.) No 11 O 
Havuz inş. (İat. Nafıa Müd.) No l 119 
Arpa ve yulaf (Muğla Aık . SAK) No 119 
Sömikok (Konya Kültür Dir. J No l 121 
Demir saç dolab (Tapu ve Kadastro U Müd.) No 1121 
Kundura fotin ve avcı yemenisi (GÜU'Ült Muhafaza Geu. Kom. 

lil. SAK) No 1121 
Frenk gömleğı lİıt. Sıbbi Müesseseler) fo 1121 
D .. miryı;ıl elüd işleri (Nafıa Vek.) No 121 
Mazot (lst. Elektrik Traınvııy ve Tünel şlet) No t 120 
Gürgen odunu (Ank Lvz.) No 1121 
Kuru ot {Bornova Tümeni) No l 122 
t:v tamiri (İnhiınrlar U. Müd.) No 1122 
Gaz, be.oıı:in ve motorin (Karacabey Hauı Müd.) Nu 1122 
Şuhut kasabası elektrik makine tesiaa tı{Şuhu t Bcled.) No 1122 
• Çubuk kurşun tiat. P fT. Müd) No B2 
• Hurda eşya (İıt. Sıbhi Müeucıeler) C':> 11 32 

Zarflar ayni günde açılış saatinden bir saat evveline kadar ka
bul edilir. 

Fazla bilgi edinmek isteyen istekliler askeri satınn lına ko. da 
a:rıevcut olao şartnameleri her zaman görebilirler. 

(Devamı 4 üncü syfada) 

Afyon Kor Satmalma Komisyonundan: 

Maltep~ 

Belediye Gaziro ve Plaji 
Vapur iskelesi ysında 

Sakin ve nezih muhit 

1 - 14. VIl.939 tarihinde yapılan müzayedede 45 bin 
kilo hurda çuvalı için t eklif olunan fiat haddi lAyik görül· 
mediğinden arttırmn müddeti uzatılmıştır. 

il - Arttırma II.Vlll.939 cuma günü saat 16 30 da Ka
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Ko• 
misyonunda yapılacaktır • 

111 - Mallar her gün İdaremizin Paşababçe ispirto fa· 
brikasında görülebilir. 

IV - İstekliler % l 5 miktarındaki güvenme paraslle 
arttırma için tayin olunan gün -qe saatte Mezkur Komisyo-
na gelmeleri. (5749) 1-4 

••• 
1 - Keşif şartname ve projesi mucibince İdaremizin 

Paşabahçe Müskirat Fabrikasında mevcut taktir kulesinin 
tevsii işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

H - Keşif bedeli 12120, 16 lira muvakkat teminatı 
909.01 liradır. 

111 - Eksiltme 14.Vlll.939 pazartesi gilnü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mub~ıyaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır . 

lV - Şartnameler her giln yukarda sözü geçen Le· 
vaz1m Şubesi Müdürlüğü veznesinden {60) kuruş mukabilin· 
de alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektub· 
larını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ve şartnamenin F fıkraam· 
da yazılı vesikayı ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale sa· 
atinden bir sant evvel mezkür Komisyon Başkanlığına mak· 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. {5653) 2-4 

İşin cinsi ve oevı 

• •• 
Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme· 

lira krı. lira krş. nin şekli 
sa atı 

----·---· .. -- - _ _...._.._. ------o-··-
Maltepe enstitüsünde 351 05 26 32 paı. 14 

yapılacak sundurma 
Mnya teksir kabı 3 ad. 9~0 - 61 95 ,, 15 
Ambalaj otu 30.000 kgr. 666 - 49 95 aç. eks. 16 

1 - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizin Malte• 
pe enstitüsünde yapılacak sundurma işi ile yeni pilen ve 
şartnameleri mucibince diğer iki kalem eşya hizalarında 
gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif ve mnhammen bedelleri, muvakkat temi
natları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme il. VllI 939 cuma günü Kabataıda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

iV - Teksir kabı ve sundurma işi pilanı hergün sö-
zü geçen Şubede görülebileceği gibi şartnameler de parasız 
alınabilir. 

V - lsteklıler eksiltme için tayin olunan gün ve saat
te % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
Komisyona gelmeleri. (5603) 2-4 

••• 
1 - Keşif ,artname ve projesi mucibince idaremizni 

Paşabahçc fabrikası müdür evi tamiratı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

11 - Keşif bedeli 2954.06 lira muvakkat teminab 
221,Sf> liradır. 

111 - Eksiltme 2.Vlll.~rl9 çarşamba günü saat 14 te 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - · Şartnameler her gün Leva%ım Şubesi veznesin· 
den 15 lrnruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin bu işe girmelf')rİ için İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat Şubesi Müdürlüğünden fenni ehliyet vesi· 
kası almaları lazımdır. 

Vl - İstekliler % 7,5 güvenme paraları ve V inci 
maddede yazılı vesaikle birlikte eksiltme için tayin edilen 
iÜD ve saatte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri. 

(5307) 4-4 

Taksim-Ayazpaşada İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

•:- J~ndnrma ihtiyacı iç~n sekiz bin yedi yüz •eksen kilo yiın 
ap ıpl·ğı kapah zarf eksıltmealle satın alınacak ve ekıiltmeıi 

iti _AJ.;utos'I 39 tarihine ro.tlayan çarşamba günü •aat onbe te 
Ayas~aşada on seldıinci Jandarma mıntıka Komutanlığı binasmd!ki 
Komısyooumuzda yapılocaklır. 

• 2 • Muh~mm~n bede~ yirmi bet bin yirmi üç li~a ve ilk te
mınat bın ıelm: yuz yetmış altı lira yetmiş iiç kuruştur. 

. . 3- Şart kağıdı her güu Komisyonda görülebildiği gibi yüı 
yırmı altı. kuruş bedel mukabilinde almabilir. 

.. Kor birliklerinin yıllık ihtiyacı olan 3800 ton buğday Ö· 

ğudülmeöi kapalı zarila eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli kilosu t,60 santim olup muvakkat teminatı 

2290 liradır. 
Eksiltmesi 14.8.939 pazartesi günü saat 15 dedir, 

Banp ve iyi su :arasız 1 
Yalınız meşrubat }ı kuruştur 

?: . lstekliler!n Tophanede İı:tenbul Levazım Amirliti Muha• 
ıebecılıgı veı.neııne yatırılarak ilk teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektubu ve şart kağıdında yazıla veıeikide hui teklif mek· 
tuplarını mezkur günün muayyen aaalinden bir saat evveline ka· 
dar Komisyonda bulunmaLrı lAtımdır. (5598) 1-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
----------------------------~ 

Objet dı~ l'adjudication 
Mode Prix 

d'acljudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proviıoire 

Lleu d'adjudication et du 

Cahier deı Cbargea Jours Heures 

ConstructJon• - R6par•tlons - lrav. PubHı:a .. \1atı:trleS de Conetructlon-Cartogra p l . f 

Conlt. maiıons imnıigrh: 100 p. Publ'que lap 476 30 
,, pave en parqucls dev ant cinema (11jt Gre i gre 

Diveraea coost. a la creche (cah eh 175 P.) Pli cacb 
Const. ko oak ırouvernemental a Ardahan ,, 

,, mur de soutainemeat (cah clı 149 I'.) ,, 
,. konak 2ouvernemenlal ,, 
,, ,, ,, 
,, abattoir (aj) 
,, hangar pr. camionı 

Con.t.· casino • 

,. 

Gre a gre 
Publique 

,, 

34635 35 
49747 80 
29740 43 
48972 9ö 
53505 83 
60467 99 

8508 12 
1700 -

2599 16 
3722 -
2!30 54 
3673 -
39?5 30 

640 -
127 50 

Dir. Etabli11. lmmigres b.mir 
Munidp. Trabzon 

., iz mir 
Dir. Fiac ArdJı han 

Com. Perm. Municip . lat. 
Dir. Fisc Sarıkamış 
,, ,, Kağızman 

Municip. Samsun 
Com. Ach. Div. Jzmit 
Municip. Hı nıs 

12-8.39 10 -
Dans I moiı 

25-8-39 17 -
18 8-39 16 -
16-8-39 15 -
16-8-39 16 -
ı1~s- 19 12 - · 
Dıını 1 mois 
14-8-39 16 -
3 8-39 15 30 

Produlta Chlmlque• et Pharmaceutlquea·lnatrumenl• Sanltalrea-Fournlture pour Hopltaux - - --
Coton hidropbile: 1,5 t Publique 
Toile aınericaine pr. b ıuıdage: 5000 m. ,, 

E16ctrlclt-Gaz·Chauffaqe Central (lnslallatlon 

Inıtall. cbaudiere pr. install. electr Publique 
Iutall. eleclr. gaz a air , cbauffage central, Pli cach 

eau cbaude et froide, cuisine et ioı 
tall . unit. et de ıervice d'incendie au 
Ca1ino du Jardin Taxim (cah c. 170 P.) 

loatall. jet d'eau banin jardin Taxim et ıon ,, 
eclairaıe electr. ninsi que l'eclairaıe 
du bauio et du cascadeı de la Place 
de Taxim (cah eh 100 P.) 

Fil telegraphique: 20 t.-id. pr. ligature: 50 k. ,. 
Repar. dea ir.atall eleclr. es maiıontı Publique 

d'employeı a Etimeıut 
Compteur de coosomml\tion pr. couunt 

permanent: 118 p. 
,, 

232:) -
1150 -

et Matarlel) 

1400 -
33910 35 

199.t3 88 

3009 40 
556 45 

1352 -

Heblllement - Chausauraa - Tlaaua - Culra 

Habitı: 13 compleb·chapeaux: 13 p. 
Bottines: 12 paires 
Habib: 12 comp!ets 
Bottinea: 13 pairu 
Toile blanche ou h::ki pr. tente conique 

Traveux d'lmprlmerle - Papeterle 

lmprimeı: 84 lotı 

.. : 68 lotl 

Combuatlble Carburant- Hulle• 

Coke: 800 t. 
Boiı d'atlumage: 400 l. 
Boiı: 248 t. 
Boiı: 156 t. 
Charboa de boiı do! cheoe: 10.J t. 
Boiı . 1060 t. 

Ol ver• 

Pubıique 

,, 
,, 

Gre a gre 
,, 

Publique 
,, 

5000 -

1889 -
2002 -

Gre a gre la t . 17 35 
Publique 4400 -

,, 
,, 

.. 
3968 -
1560 -
4680 -

Pli c ıı cb 15900 -

Trompe en lin: 200 m -id. en caoulchouc et Publique 470 -
fıl de fer: 50 m.-raccord: 10 p. (redif.) 

Cailloux: 505 m3 ,, 1313 -
Sable: 500 oı3 ,, 1274 -
Pierreı casaeea et Javeu .de koklıca: 300 m3 ,. 1200 -
Ciment: 5450 ucs Pli cacb 5722 50 
Seau eo toil~ pr. eau Gre a gre 5000 -
Plomb en barre: 5 t. Publique le k. O 32 
Moteur marit. a 2 cylindreı et fooctionne· 

ment avec de la benzine 
Materitl pr. Service Voırie: 35 lota Publique 

Provlalort• 

Foin: 260 t. 
,, 140 ,, 
,, 440 ,, 
,, 260 ,, 

Paille: 310 t. 
Broyage blc: :ı800 t. 
Haricob ıecı: 30 t. (aj) 
foia (aj) 
Ferine: 156 t. 
Vlande de ~outon: 48 t. 
Foin: 830 t. 
Orge ou avoine: 325 t. 
Avoine: 942 t. 
Broyage de ble: 1176 t. 

Pli cach 
Gre a rre 

,, 
,, 
,, 

Pli cach 
Gre a grfı 

Pli cacb 
,, 
" ,, 
" ,. 

(B Adjudications a la surenchere 

Articlea de laboratoire, jaquettea, pantalonı, Publique 
et olivea 

Etain en lingot, ti11uı en cotoa 
Fer eaaıelote: 10 t. 
Bottiaeı cameloteı: 591 paire1 

,, 
Gre a gre 

,, 

1597 06 

7800 -
315 -
990 -
585 -

4500 -

21.280 -
15840 -
29880 -
15600 -
45216 -
308.--8 -

59 10 

174 38 
l74 38 

105 -
254J 28 

tı93 80 

225 71 
42 -

101 40 

141 67 
150 -

10.tl -
J30-
298 -
117 -
3'>t -

120U -

99 -
96 -
90 -

430 -
750 -
120 -

119 78 

585 -

4290 -
337 50 

1521 -
1485 -
2801 25 
1462 50 
4239 -
2895 75 

9 38 
9-

Hôp. Modele Aok. 
,, ,, 

Municip. lzmir 
Com. Perm. Municip. ist. 

,, • 

Min. Trav. Pub. Dcpart. Mater . 
Defterd arat Ank. 

16-8-39 14 30 
16-8-39 14 30 

14-8-39 16 -
16-8-39 15 ·-

16-8-39 15 -

16·9-39 11 -
17-8-39 16 -

Ure Expl. Ch. de fer Et at H. paşa 2j-8-39 lO 30 

Mu nicip. Trabzon 

" ,. 
" ,, 
,, 

Com. Acb. Int. Tophane 

Vil. Seyhan 
,, Kocaeli 

Com. Acb. Eclfe lıa-. Gümüşıuyu 
Com. Ach. Comm.Milıt. lst. Fındıklı 

,, Div. Banova 
,, Pface f-orte Çan11kkale 

Com. Ach. lnt Tq>hane 
,, Mil Miiı 

Mu aicip. Bandırmı 

,, iz mir 
,, 
,, 
,, 

Com. Acb. lnt Tobane 
Dir. P.T.T. lst. 
S. A.T. deı Aff, d Port de Mer•İn 

Com. Acb. Miniı.Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. R~gi .. nt Merain 
,, Div. 'elürd•t 

" • ,, ,, 

" • ,, Corpı Armee Afyon 

" 
lnt. ,nk. 

,, DiY. 'ire 
,, Mll. lasıı 
,, Corp Arm'e Konya 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

4-8-39 14 -
4-8·39 14 -
4-8-39 
4-8-39 14 -
3·8-39 15 -

17-8-39 il -
14·8-39 1 l -

2 8-39 
17-8-39 
14-8-39 
14-8-39 
16·8-39 
21-8-39 

11 -
14 -
14 -
11 -
14 -
15 -

l 1-8·39 15 -

14-8·39 16 -
14·8-39 16 -
14-8-39 16 -
14-8·39 17 -
3-8-39 14 45 

Jt-8-39 15 -

17- -39 ti 

17-8-39 11 -
Danı l moiı 

" ,, 
" 14-8-39 

7-8-39 
4-8-39 

16·8-39 
18-8-39 
17-8-39 
15-8-39 
15-8-39 
16-8-39 

,. 
,. 
• 
15 -
10-
15 30 
10 -
il -
il -
16 -
15 -
10 -

Dir. Ventes Ooa;nea lat. 15-8-39 13 -

,, ,, 
Def terdarat Ank 
Com. Acıh. lat. 'opbaae 

1~39 ıa -
9-8-39 15 -
3-8-39 14 30 

(3 üocG sayfadan deYam) 

Yataklık .kuru ot (Tophane Lvz.) No 1132 
Patatea lz:mir Lvz.) No 1132 
İyi ıu (İat. Sıhhi Müuseaeler) No 1132 
Y t filli bığ'adıç döşf'nmeai (Bahlreair Beled.) No 1132 
Demir boru ve ı u muslutu ,, ,, No 1132 
Sebze (Samıum Tümeni) No 1131 

• Sirke, şişe ve damacana (Samsun lnbi1arJar Ba9mild.) 
Elektrik tesisth ve tran1formatör (Malatya Kayıı lıta1 

No 1129 
El kantarı (Tophane Lvz.) No 1129 
Ey.üp PTT. bin~ ııı tamiri (iat. PTT. Müd.) No 1127 
• ip parçaları (lst PTT. Müd.) No 1128 
Erzak ve benzin (Orman Fakültui Mubayaat Kom.) No 1 
Büyük Çekmeçe PTT. binası tamiri (lst. PTT. Müd.) No 
• Karışık m,. şe odunn (Dörtycl Orman Şefliti) No 1128 
Düğme ve kayış (T opbane Lvz ) No 1128 
Dıvar 1•.e kaldırrm inş. (Zonguldak Amele Birliği) No IJ2I 
Sebı.e (lzmir Gümrük Muhafaza Komut.) No II'l5 
• Mühtel ı f tfya (Gümrük ve iabiaarlar Vek.) No 1135 
Çay (Ankara Lvz.) No 1135 
Sabun (İat. Komut.) No 1135 
Okçeli terlik (ist. Sıhhi Müe11eseler) No 1135 
Dıvar İnf (Kayıeri Vil ) No 1135 
Poıta nakliyatı (Yozıat PTT. Müd.) No 113ı 

Memento des Fournissed 

Mercredi 2.8.939 

Bande pr. perforation T.S.F. (Dir. Economat P.T.T.) No 1 
T~ompe caoutchouc de marche·pied ete. (Cb. Fer Etat) rıJo 
Vıande de boeuf ou de chevre (Div. Buraa) No 1115 
Farine et foio (Div. Buraa) No 1115 
Cuir couleur cbocolat (Fab. Mil.) No 1116 
Rivetı en fer ,, ,. No 1117 
Fil de ıoudure ,, ,, No 1l17 
Carbonate de ıoude ,, ,, No 1117 
Graffite ,, ,, No 1117 
Beurre et viande de boeuf (DiY. Bornova No 1118 
Beurre (Com. Acb. Mil. Kayıeri) No 1l18 
Motopompe et acce11oireı (Municip GüdGI d'Ank.) No JI 
Cbarbon de terre id . tout venant (Com. Ach. Lyceeı lat.) 
Chauısurea (Min. Def. Nat.) No 1119 
Havreqac aanitaire (Mio. Def. Nat.) No 1119 
Conıtr. hangar (Dir. P.T.T. lıt.) No l 119 

,.. ba11in (Dir. Trav. Pub. Iıt.) No 1119 
Orge et avoine tCom. Acb. Mil. Mutia) No 1119 
Semi·coke (üir. Culture Konya) No 1121 
Armoire en tôle (Dir. Gen. Cadaatre) No 1121 
Cbauasuru, bottinea et cbassurea pour cbaıaeun 

Surv. Douan. Iat.) No 1121 
Cbemiaeı de jour (Etablis. Hyg. Iıt.) No 1121 
Trav. etudea Cb. Fer (Miniıt. Trav. Publ.) No 1121 
Mazout (Expl. Electr. T. et T. ı.t) No 1120 
Boit d'orme (lnt. Ank.) No. 1121 
Foio (Div. Bornova) No 1122 
Repar. maison (Dir. Gen. Mouop.) No 1122 
Petrole, benzine et motorine (Dir. Etabliı. Karacabey) No 
lnıtal. m ctchioe electr. ville Şuhut (:\tunicip. Şuhut) No J)tf 
• Plomb en barre (Dir. P.T.T. Iıt. ) 1132 
• Objds cameloteı (Etabliı. Hyg. Iıt.) No 1132 
Foin pour matelaı (lot. Tophane) 1132 
Pomme de terre ,, lzmir) No 1132 
Boırne eau (Etablis. Hy11. lıt.) 1132 

Pavage roule Yetilli -Biğadiç (Municip Balakeıir) No 1132 
Tuyaux en fer et robinet ,, ,, No lla2 

• Legumea (Div Samıun) No 1131 
Vınaigr e, boute.lles et dame·jeunne (Dir. Princ. M P• 

No l 131 one 

lnıtall . elec tr. et trar.ıaformateur (Dir. Stati D Ab • tı 
No U29 o rıco 

Bascule a main (lnt. Tophane) No 1129 
Repar. batiue PTT. Eyüp (Dir. PTT. lıt.) No 1127 
• Morceaux de ficellu ,, ,, ,. No 1128 
Pro•iıions et benzine (Com. Acb. Faculti For6tı) No ıtJr. 
Repar. bili11e PTT. Büyilkçekmece (Dir. PTT. lat.) No 1 

• Boiı de ebene melange (Prepoı• Forita Dartyol) No 
Boutonı et courroie (lnt. Tophane) No 1122 
Conıtr. mur et pave (Union Ouvriere Zonguldak) No ııd 
Legumeı (Command. Surv Douan, bmir) No 1125 
Divera objetı (Miniatere Douan .. et Moaop.) No 1135 
Tbe (lnt. Anlı .) No 1135 
Savon (Command. lst.) No 1135 
Pantouflu avec talonı (Etabli .. ement Hygiene lat.) No •"' 
Conıtr. mur (Vil. Kayaeri) No 113.i 
Tranıporta poıtaux (Dir. PTT. Yozrat) No 1134 

Ba11l 1htı yer ı Mwln• Baaımnl, Galata 


