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Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbtl dejildir. 

PAZARTESi 

Hergnn çıkar iktisadi, mali ticari ve zirai 
il 

o 

6A~E1'ES11 

3e lkinciklnun 19J9 

Münakasa Gazetesi 

Sayın Karilerine 

KurbaD Bayramını Kutlular 

Bayram ıılnleri ııazetemiz iatitar etaiyeeektir. 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

)M-NAKASAL 

'aiıa işleri ve Malzemesi -Harita 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 
1ekt~biaize aid bulunan balık gemisinde yapılacak tadi

\'e tamirat knpah zarf u~ulile eksiltmeye konulmu~ olup 
f bedelı 9995 lira ve muvakkat teminatı 749 Jıra 62 
Ştur 

Eksil~me 13.2.93ft tarihine müsadif pazartesi günü saat 
e nıektebde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 
Bunlara aid kcşifoame ve ~artnıımeleri ~örmek . v~ almak 

edenler mektep muhasebesine müracaat etmelıdırler. 
E~siltmeye iştirak edeceklerin 2490, ~ayılı kanunun 2 ve 
Cü maddelerindeki evsafı haiz ve f ıcaret Oda~ınm. 939 
belgesini hamil olmalan ve bu işe benzer. .5 bın ~ualık 
a111tıkla d · A veya muteber vesaıkı komısyona 
!' rına aır resmı 

z etmeleri la.zımdır . 
Muvakkat teminatın te lim yeri l~tanbul Yüksek ... ~ek-
er muhasebecıhğidir. Talihler, kapalı za flarını, sozu ~e-
kanunun tarifatı <fairesinde ihzar e:derek e~sıltme s~atm
bir saat evveli olan saat 12 ye kadar komısyon rıyase
ın1khuz mukabilinde vermeleri 11zırııdır. 

İsta b l Ü · ·tesi Pazarlık Komisyonundan: 
ıı u nıversı K 'f b d 1. eşı e e ı 

Fakültesi kütübhanesinae Y :ıpılacak 
\lf k 124 79 lira 

a tamirat 
tababeti okulunda yaptırılacak oturma 

sır l 191 25 lira 
" arı 

'f ukarula yazılı iki işle diğer ufak baz~ . t.amir işleri 
larJıkı · l kt İsteklilerin hu gıbı ışler yaptı-

a yaptırı aca ır. 
il dair ll · d k' vesikalarile 6 şubat 939 pazartesi 
.. e crın e ı A • el •-
.~ saat 11 de Oaiversite idari ve malı ışler irehtör· 

llle gelmeleri. 

Kayseri Vilayetinden : . . . 
Rünya . .ı çıkan ve Beydegırmeaı cıvarında 

cıvarınoan · 'k tlırına•a d·'k''l Sarımsaklı suyunun 108 kılemetrelı 
o • uen . . . .. 

llıının etüt edilmiş ve fenni keşfıoın tanzım ıtıne 
"cut şartname mucibince eksiltmeye konulmuş ve be-
li keşf· 'k' b' 1. d 'ıharet bulunmuş ihalesi 16.2.939 

ı ı ı ın ıra an . . _ . 
lenıbe .. .. . kıhuacağından talıb)erın yuzde yedı 

._ gunu ıcra . 'k K . . 
Ul( t.. · kk te akçelerile bırlı te ayserı vı· .. mınatı muva a 
et makamına müraca11tları ilin olunur. 

Konya Valiliğinden : 
l<ony A k l o+ 118·0+CS06 ncı kilometrele-

a- n ara yo unun · · · k 
arasındaki .488 metrelik· kı;mın parke döşemesı ışı a· 

la larf us•lile eksiltmye çıkarılmıştır· 
I<eşif bedeli l 7 437 lira 41 kuruştur. . A • 

,artile 2490 aayıh kanunun tarif ettiti tekilde hazırlayacakları 
teklif mektublarını en reç ilaale natindea bir a:ıat eTveline ka
dar villyet da!mi encümeni riyasetine vermeleri •eya ııaaderme
leri li:ıımdır. Posta iecikmeleri nazarı itieara alıamaı:. 

Ankara Belediyesinden: 

Hacettepede ynpılan merdivenlerin kenarlarına duvar in
şa ve kübeşte imal rn merdivenlerin tevsii 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 81R,40 Jiradır. 
Muvakkat teminatı 61,50 liradır. 
Ke~if ve şartnamesini görmelc isteyen]erin her gün yazı 

işleri kalemine \ e L teklilerin de 17.2.939 cuma günü saat 
10,30 da belediye encümenine müracaatları. 

lıtanbul Belediyesinden: 
Mikdan Ketif veya ilk T. Alınaeak 

tahmin B. Tetik. tutara 
Daire adı işin cinai ve mahiyeti Lira K. L. K. Lira K. 
Eyüp-çömlekciler-Abdurahman 
Şeref Otakçılar-F etbi Çelebi·E~ 
dirnekapı caddesinin mühtacı ta- 14.SS 167 62 
mir yerlerinin yaptırılmaaı 

Daireıi adı cinsi mikdarı, ketif bedeli yukarda yazıla buluaan 
itler açık eksiltmeye konulmuştur. Ekıiltme 9-2-39 perıembe ıü· 
nü 1aat 14,30 da daimi encümende yapılacakbr. K•tif evrakı ve 
şartnameler levazım müdürlütünde rörüleb:nr. iatekliler 2490 ••· 
yılı kanunda ya:ııh veı~kadan başka bu işe benzer İf yaptıtına 
dair fen iş müdürlüj'üaden alacakları fen ehliyet veaikaıile hiza· 
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
yukarda yazılı ııünde ıaat 14 30 da daimi encümende bulunmalı-
dırlar. 

Kayseri Kor Satınalma Komisyonundan: 

Zincidere gedikli erbaş okulu pavyonlarıniD kapalı 
zarf usuli ile tamiratı yaptırılacaktır. 

Tamiratın muhammen keşif bedeli 8730 lira 75 kuruş· 
tur. İlk teminatı 655 liradır. 

Şartnamesi 13.2.939 tarih pazartesi günü saat 16 da 
garnizon aatınalma komisyonu binasında yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün satmalma komisyo11unda görülebilir. 

Mersin Belediyesinden: 

Kurtuluş, orta ok.ttl ve pazar caddelerinde yeniden il'lşa 
edilecek 8 bin lira hedeli ke~ifli parke ve beton kaldırım 
inşaatı 10.2.939 cuma günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
açık sksiltmeye konulmuştur. 

Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin Ticaret Odasında ka· 
yıtlı bulunduklarına ve hu gibi işleri yaı,ımaya ehli oldukla· 
rına dair vesikaları ve keşif bedelinin yüzde 7,5 nisbetinc:ie 
muvakkat teminat makhuzu veya banka mektubu ile birlikte 
belediye dairesinde toplanacak enciiıuene müracaat eyleme
leri ve hu işe ait proje ve şartnameyi 4 kur J§ bedel m"ka
bilinde fen dairesinden alabilecekleri ilan olunur. 

Diyarbakır Vil9.yeti Daimi Encümeninden: 

Diğer şeraiti ve inşaatın mahiyetini anlamak isteyen 
talipler izahat almak üzere vakıflar memurluğuna lbÜra· 
caatla umumi ve hususi şartname keşif ve projelerini gör· 
mek hakkını lıaizdirler. 

Bu inşaata iştirak edecek müteahhidin vaziyeti komis
yonca kabulu ,arttır. Ve inşaatta idaremizce bulundurul
ması zaruri bulunan mühendis ve fen memuruna verilecek 
teahbüt bedelinin yüzde 2 nisbetinde mukavele dellaliye 
ve sair maıraflar müteahhide aittir. 

lıbu yapı işi 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 23. t .939 günilnden başlayıp 1 l .2.939 gününde iha
lesi kararlaştırılan şubatın 11 inci cuma günü saat 14 de 
taliplerin vakıflar idaresinde toplanan eksiltme komisyo· 
nuna müracaatları ilan olunur. 

Isparta Viliyet Daimi Encllmeninden: 

Isparta-Eğridir yolu üzerinde 12+00 ve yirmi dördüncü 
kilometrelerinde yapılacak 95 t lira 18 kuruş bedel ke· 
şifli iki adet tamirci kulubesi inşaatı 24.2.939 cuma günü 
saat t 6 da ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konuldu. 
İsteklilerin muayyen vakla kadar Vilayet daimi encüme· 
nıne müracaatları ilan olunur, 

Kastamonu Vakıflar İdaresinden: 

ETkafı mazbutadan lsfendyar camii keşif mucibince ta 
mir ettirilecektir . .Bu işi yapmağa talip olanlarm 6.2.939 
pazartt!si günü saat 14 te Vakıflar idare sine müracaatleri. 

• • • 
Y eşilköy Hava yolları tamirat atölyesi teveii ve kalo-

rifer dairesinin tecridi ve Büyükdere 2 No. lı hangarın 
boyanma işleri. Bak İst. Nafıa Müd. ilinlarına. 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hep::ıine tahmin edilen fiatı 20 bin lira olan 23 kalem 
illç ve malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek· 
~3iltme 17.2.939 cuma günü saat 15 te Ankarada M.M.V. sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve listeS: An
karada komisyonda görülebilir. İlk teminat 1500 liradır. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 

İzmir Telefon Müdürlüğündnn : 

İdare ihtiyacı için eksiltmeye çıkarılan 3009 lira mu· 
hammen bedelli muhtelif çıplak ve kapalı telefon telleri
ni ihalesi yapılamadığından bu malzeme 19. t .939 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe müteallik şartnameler lzmir telefon müdürlüğü 
ile İstanbul telefon mödörlüğü levazım amirliğinde• alı
nabilir. 

1 ~ks~t111e 17.2.939 cuma günü saat 15 te Vılayet Daı-
ecumeni odasında yapılacaktır. . a.. ite aiti keşif 1 proje qe eksiltme şartnamesı, genel 

• fe .. t . f A vra1' Konya Nafıa 

Ergani kaza merkezindeki Sıfat istasyonun noksan kalan 
inşaatının ikmali eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 9-'4 Mınsucat-Elbise·Kundura-Çamasır v .s. 

.. n fartnameleri ve saır enaı e . . . t. 
dürltıö" .ı x. •• 

1 
L •1. ve 2 lira raukaltılınde ıs.ıyen· 

aun .. e ıvru eaıı ır 
~ 161lderilir. • 
Mu•akkat teminat 1307 lira il kuruştur. . A 

l aliplerin bu işi yapabileceklerine dair Konya ':'kılla ye· 
de 1 ·ı T' t Qduı vesı a arı-n a ınnuş ehliyet vesika1ı e ıcare · . • . k ·1 
hah olmak artile 2490 sayılı kanunun tarif e~tıgı şe ı • 

' h ' ı reç ıhale na· aıırlıyacakları teklif me1'tup arını en 
lden bir aaat evveline kadar Vilayet Daimi Encümeni 
lya · l · l" mdır •etıae 'f'ermeleri veya gönderme en azı · 

Posta recikmele1'i aazarı itibare alınmaz 
•. Ko H- .ı.. i iti kapalı :ıarf u· 
ıl't nya ukChaet alaaını• parke aoten•et 

1 K •~ılc ıııkailtmeye çıkarılmıftır. 
etıf bedeli 15808 lira 64 kuruttur. . A cGme· 

Eltıiltn.e 17-2-39 cuma pati aut 15 te viliyet daımı en 
odaaında l k B . yapı aca tır. . l fenni 

"t u 1•e ait ke if, proje eksiltme fartoameaı ıene .d:~-tünde 
1 naınelerle aaır enakı feaniye Konya aafıa rn~. r u 

rGlebilir Ye iki lira mukabiliade iıtiyealere ıönderılır. 
~u1~akk.at teminat 1 l85 lira 65 kurn11tur. .1, f den 

L • ıpler1n bu i'i yapabilecekleri•• dair Koaya •• ye 
1

1° k 
.. lllllıt hl' haiz • •• • ıyet veıikaıile Ticaret odsaı veaikalarıaı 

lira 49 kuru~tur. İhale günü 1.2.939 çarşamba günü saat 
2 de. İlk teminat 70 lira 83 kuruştur. İsteklilerin vilAyet 
daimi encümenine müracaatleri ilan olunur. 

İsparta Vakıflar Memarluiundaa : 
İsparta çarşısında mimar sinan camii karşısındaki ka

mı' ağa vakfında olaa harap 15 dükkin kaldırılarak bun
ların yerine yeniden 10 adet ve Hükümet civarına banka 
biaası ittisalindeki vakfa ait 2 dllkkin yıkılarak ittiaalin· 
de bulunan arsayıda ilave etmek suretUe iki dükkiuki 
12 parça mağaza inşRsı • mevcut keşif ve projeleri muci-

bince açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 5932 lira 62 kuruştur. 
Sureti inıaatı keşifname ve projelerde gösterilmittir. 
Talipler keşif bedelinin yüzde 7,5 nisbetinde 445 lira 

ihaleden evvel pey akçasının vakıflar vezaesine yatırılması 
meşrnhtur. 

Komisyon içtima ve eksiltmeye başladıktan sonra pey 
akç~sını kemisyona vermek isteyenler eksiltmeye İftirak 

edemezler . 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Gümrük mu haf aza eratı için 1500 çift kunduranın 
14.2.939 salı güoö 15 te kapalı zarfla eksiltmeıi yapıla· 

caktır. 
Tahmini tutarı 7050 lira ve ilk teminatı 529 liradır. 
Şartname evsaf komisyondadır. G.Srülebilir. 
İsteklilerin o rün eksiltme saatinden bir saat evveli· 

ne kadar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne 
göre haıırlıyacakları teklif mektublarını Galata eski ltba· 
lit gümrüğündeki komisyona vermeleri. 

• • • 
G&mrük kolcuları için 335 tane paltonun 14-!-39 aalı ııünü ıaat 

11 de açık ekıiltmeai yapılacaktır. 
Tahmin tutarı 4758 lira 80 kurut ve ilk teminatı 356 liradır. 
Şartname ve eYSafları komiıyoadadır. GörGlebilir. 
lateklileria ıia ve saatiade ilk teminat makbuzları ve kanuai 

naikalarlie birlikte Galata.la eaki itbalit Gimrütü binaaındaki 
komiıyoaa relm eleri. 



MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ii~n olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Llst:esı 

O insi Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri · 

ıar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malz m Harita 

Konya·Ank. yolunun arasandaki parke döşeme· 
ai: 488 m. (ıart . 2 t) 

kapalı z. 174J7 41 1307 81 Konya V alıliti 

Konya hükQınet alanının parke döıcnmeıi iti 
(şart. 2 L) 

"Balık., gemiıinde yap. tadilat ve ta ir. (teınd) 
Tıb Fakültesi kütübhancsiııde yap. tnmirat 

" 

." 
pa:ı: . 

15808 64 1185 6S 

749 62 

" " 
YültHk Denia Ticareti Mad. 
lat. Oniver1iteıi Pu. Kom. 

Gün Saat 

17-2-39 15 -

17-2-39 15 

D vl t Dcmiryolları ve Limanları İşletme U. İdare ' M 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktar~ll' F~ 

cinsleri ve eksiltme gün ve saatleri aşağıda ait • . 1stesı 
listesi hizasmda yazılı kayın traverler her liste ın stekJi 
yatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere k palı zarf usuJile ncü 
karada idare binaaında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenleri listesi hizasında yaııb 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettig· i vesikalan fe 

1i liflerini aynı gün eksiltme sıatinden bir saat e1f ü h 

kadar komi yon reisliğine vermel ri lazımdır. a ~~ 

Miktarı ve mabam en muYakkat ır. 
Diş tababeti okulunda yap oturma aıraları 
E.yup·Çömlekçiler-Abdurahman Şeref Otaltçılar-

,, 
aç. ekı. 

9995 -
124 79 
191 26 

1435 - 107 62 
. .. 

latanb•I BelediyMi 

13-2-39 13 
6-2-39 11 -
6-2-39 11 -
9-2-39 14 30 

Şartnameler parasız olarak Haydupaşa, A kara, h~ 1 

ve Eskişehir idare mağazalarında dağıtılmaktadır.),il' ır. 

Liıte cinıi bedeli teminatı M' 
No. ıı adet b her adedi güııl 1· 

Fethi Çclcbi·Edirnekapı cad. muhtacı lamir 
yerlerinin yap. 

Kızırırmağa dökülen Sarmısaklı suyunun 100 
kilometrelik kısmının fennt keşfinin tanzimi iti 

Hacettepedeki merdivenlerin kenarlarına duvar 
in§a ve kupeşte imali ve merdivenlerin tevsii 

Zincidere Gcdıklı erbaf okulu pavyonlannın 
ta iri 

Sıfat ieta1yonunun noksan kalan inşaatının ikmali 
Kurtuluı orta okul ve pazar cad. beton kaldı· 

rım inş . 

Isparta -Eğridir yolu üzerinde 2 ad. tamirci ku· 
lubesi inş . 

Mataza in§. : 12 parça 
Cami tamiri 

• 

2000 -

aç. elu. 818 40 

kapalı JI, 8730 75 

aç. eks. 

" 
n 

944 49 
8000 -

951 18 

5932 62 

llfiçler, Klinik v ispençiyart ell\t, Hast•ne Lev. 

llii9 ve alzeme: 23 kal. kapalı z. 20000 - · 

Elektrik -Havagazı-Kelorlfer (tesisat ve malzrnesi) 

Muhtelif çıplak ve kapalı telefan telleri (temd) paz. 3009 -

Palto: 335 tane 

Kundura: 1500 çift 
Sivil elbiıe: 48 talı. 

e, Kundura, Çamaşır v.s. 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eki. 

4736 90 
7050 -
1164 -

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba-Heli v.s. 

Sandalye: 143 ad. 
Sandalya, postal kutu!lu, su ve tefrik kutu!lu, 

masa v.ı . : 2450 parça 

Kereste· Tehta v.s. 

Çam travers: 26000 ad. 

,, ., 24000 n hart. 2 grup için 360 kr) 
Kereste: 318,560 3 (bak ütef. sütun.) 

MDteferrlk 

Moloz ta,ı: 350 m3-kum: 10 m3-çakıl: 20 m3 
Otoklav ve kurutma dolabı 
Sandal üç çifte 
Çubuk demir: 117 t.- potrel normal: 330 ad. -

lama demıri: 2,5 t.-dcmir ba2' teli •ıu:ııl de
recesi hararetten geçirilmiş" : 2250 k. 

par.. 
kap lı z. 5470 

kapalı z. beh. 3 -

" .. 3 -

" 

aç. ekı. 
paz. 800 -

" 210 -
kapalı z. 30407 94 

61 50 

655 -

70 83 

445 

1500 -

356 -
529 

87 30 

65 -
410 25 

5150 -

4850 -

86 93 
60 -
16 -

2281 -

Kay1eri V aliliti 

Aakara Belediyesi 

Kayıeri Kor SAK 

Diyarbakar Villyeti 
Menin Belediye1i 

lıparta Vilayeti 

lıparta Vakıflar Meınur. 
Kaatamonu Vakıf. ldareai 

M. M. V. SAK 

l:ı:mir ve lıt . Telefon Müd. 

16-2-39 

17-2-39 10 30 

13-2-39 16 -

1-2-39 14 -
10.2.39 ıs -

24-2-39 16 -

tl-2-39 14 -
6-2-39 

17-2-39 15 -

19-1-39 itib. 1 ay 

Giiınr. Muh. Gen. Komut. lat. SAK 14-2-39 11 -

.. . 
Kastamoau LiaHİ Dir. 

Harb Akademisi SAK 
Idirne lnhiearlıır Başmlld. 

D. 1). Yolları Anlr. H. paı• İzmir 
ve E.ıkiıelair 

" . 
Çanakkale Mst. Mvk. SAK 

lıtanbol Belediye!li 
Mrk. Zir. Milcad. Enst. Dir. Ank. 
Güınr. Muh. Gen. Komut. lst. SAK 
Çanakkale Mst. Mvlı:. SAK ve lst. 

Ank. ve lxmir Lvz. Amir. 

14-2-39 15 
7-2-39 15 -

30·1-39 14 -
16-2-39 15 30 

16-2-39 15 -

16-2-39 15 -
16-2-39 11 -

9-2-39 14 30 
13-2-39 15 -
7-2-39 14 

16·2-39 15 -

Muktelif çivi: 1,5 t -kereıte: 318,560 m3 
Aş kabı bakır ahan: 100,000 ad. 

• m3 52,50 le.. 0,19 1376 -
" " " .. 16-2-39 11 -

20·2-39 11 -
17-2-39 10 30 

• beh. O 25 1875 - U. M. V. SAK 
Ankara Belediyeai AR-aç ve fidan aç. ekı. 3250 - 244 -

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sıtar flti: 17 t. 
Saman: 150 t. (teınd) 
Un: 65 t. 

aç. ekı. 3068 50 
pu. 
kapa!. a. 7150 -

b Müzayedele 

18 B. L. Fiat marka arr.zöz otomobili ile ye· 
dek parçaları 

aç. art. 300 -

Çam odunu: 546 m3 
,. a2'ıcı: 698 ., 

Kerestelik 112'aç: 78 m3 
ince ceviz talaşı 

Kastamonu Lise Direktörlüğünden : 

" 
" 
" 
" 

Tahmini bedeli Tahmini fiab Miktarı 

lirn lira kr. takım 

Sivil elbise 1164 24 25 48 

m3 4 90 
.. 4 90 

" 4 90 

ilk teminatı 
lira kr. 
87 30 

Okulumuz para ız yntah talebeler için 48 takım elbise açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 7.2.939 tarihine rastlayan salı ırünü uat 15 te li1e 
direktörlüğünde toplanacak komisyonca yap,la.caktır. 

isteklilerin ilk teminatlarını malsandığına yatırmaları Ye ticaret 
oda ına kayıllı olduldnrına dair belgelerile birlikte eksiltme gü· 
nünde komisyonda bulunmaları; şartnameyi ~örmekı illeyenlerin 

hergün lı se dırektörlüğüne müracıaat etmeleri ilAa olunur. 

ereste, taht 

Çanakkale Müsabkem Mevki Satınalma Komisyonundan : 
Çanakkale müstahkem mevki ihtiyacı için kapalı zarf 

usulile 318,560 metre mikabı muhtelif ker ste 1500 kilo 
muhtelif çivi satın alınacaktır. İhalesi 16.2.939 perşe nbe 
günü saat 11 de müstahkem mevki sahnalma Ko da ya· 
pılacaktır. Kerestenin beher metre mikabı tahmin fiatı 52 
lir 50 kuruş çivinin kilosu 19 kuruştur. Hepsinin ilkte· 
minab l 376 liradır. Zarflar ihale saatinden bir saat evvel 
iç ve dış zarfları ·rmızı balmumu ile mühürlenmiş oldu· 
ğu halde Ko. na vermelidir. Taliplerin 2490 sayılı kaou-

231 -
213 -
537 -

22 50 

200 -
256 -
287 75 

9 85 

lıparta Aılc. SAK . ,, 
• • 

Ankara Belediyeai 

Isparta Orman Med. 

" " .. ,. 
Aık. Fabrikalar U. Miid. Ank. SAK 

6-2-39 14 -
9-2-39 14 -
8-2-39 14 -

17-2-39 10 30 

8-2-39 
9.2.39 
7-2-39 

16-2-39 

14 -
14 -
H-
14 -

nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesikaları yanlarrnda bulun
durmaları ve zarflar derununda Ko na ver:neleri mecburidir. 
Aksi halde eksiltmeye iştirak ettirilmez. Kerestelere ait 
fenni şartnameler Ankara İstanbul ve İzmir leYazım amir· 
likleri satınalma Ko. larile Müstahkem Mevki sahnalma 
Ko. larıoda görülebilir. 

Talipler istenen kereste çivinin heyeti umumiyesine fi
yat teklif etmeğe mecburdurlar. 

Devlet Demiryollan Ye Limaaları Umam fdareainden: 

Muhammen bedel muvakkat teminalile miktarları aşağıda hiıa
aında yazılı çam traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 16·2·.)9 perşembe ıüaii saat 15 ele kapalı zarf u
ıulile Ankarada idare binaıında aatıa ahnacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin liate1i hizaıında yazıla muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalarını YC tekliflerini ayni 
gün eksiltme saatinden bir 1aat evveline kadar komiayoo reiıli· 

tine vermeleri lizınad ır. 
Şartnameler 360 kuruşa Ankara Haydarpafa İzmir ve Eakiıe· 

bir veznelerinde aatılmaktadır. 
Liate No. Cinai ve mikdan 

Adet 
26000 çam trann 
24000 

" 

Mt1hammea B. 
Beheri 

300 kurut 
lOO ,, 

Muy. teminat 
Lira K. 

5150 
4850 

1 110'l5 kaynı mak111 traversi 500 kr. 4006 25 L. lOOQB 
2 3195 .. " " 420 " 1006 42 " o 
3 6608 kayın köprü ,, 320 ., 1585 92 ,, •ka 
4 24892 ., cari bat ., 140 ,, 2613 66 " 
5 14280 " • " 215 " 2302 65 ,. 
6 5929 " ,, " 175 " 778 18 • 

esi 

7 5880 • ., ,, 255 ,, 1124 65 ,, Gü 
8 60410 .. " .. 185 ,, 6837 93 " 15.2.39 _. 

çart• Üç 
~laca 

Ta 
••tıeıi 

• .. 
.. " ,. • 

,, 

" 
" 

2059 32 " 
3456 21 • 

9 13771 
10 26333 
11 93317 
12 70000 
13 38500 " 

" 
" 
n 

" 
" 

215 • 
175 " 
!45 " 
225 " 
175 ,, 

12681 33 ,. 
9125 00 .. 
4618 75 .. 
1380 49 " 
1045 Ol • 

iıte 
tün 

14 
15 

12271 kayın dar hat 
9289 ,, • 

150 • 
150 " 

Mobilya, Ev ve Bnro eşyası, uşamba, Hah ~· ~----.;_________________________________ """""' 

Hare Akademisi Satmnlma Komis)onuncı an: 

Harb Akadcmisı ihtiyacı için ınuteahhid nam ve 
hına olarak ve paznrlık surr.tile 143 anda:ya ,1tın ahll 
tır. lsteklileria Beşiktaş Maı \1üdürlü~ıın e yatırı l mış (:J 
ralık teminat maKbuz1le 30. 1.939 pazartec;i s 'lat 14 te 
dızrla ı.rnmisyona miiracaatleri. - ----

Edirne inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Edirne inhisarlar ynprnk tütün işleme evi için ebad ve ••' 

ıuıah re1im ve şartnameıinde yazılı olduğu üzere 5470 ur• 
hammen bedeli 2450 parçadan i aret itleme masası aaz lııl 
tefrik kutuıu gl>rmez kutusu, kutu sehpası, sa dalya. G. M· 
tal kutusu, kutu izga a1mıa mubayaası 28-1 -39 cumartesi 
den itibaren 20 gün müddetle kapalı znrf usulile ekıiltme1• 
karılmıttır. 

Ekıiltm 16-2-39 perşembe gilnü ınat 15,30 da Edirne iO 
lar bat müdürlüğü binasında mütetekkil eksiltme lı:omisyoO 
yapılaeakbr. 

Bu ite ait şartname ve resimler Edirne inhisarlar yapr•" 

tubcsinde görülebilir, 
Muvakkat teminat 410 tin 25 kuruştur. 
2490 ıayılı knnunn göre hazırlanmış teklif mektupların•' 

39 perşembe günü saat 14,30 kadnr Edirne inhisarlar 
komisyonu reisine verilmif olmaısı lazımdır, 

ii tef err i k 
Çanakkale Mıt. Mevlci Satınalma Komisyonundan: 

15 

Çanakkale Miatahkcm movki ihtiyacı için kapalı zarfla 
da yazıla malzemeler alınacaldır. i al~ıi 16 2-39 11erşembe ıe 
aaat 15 de Çanakkale mst. Mevki Satanalma komisyonunda lıte 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz vey banka mek111 ı. b 
ril birlikt ihale aaatinrlen bir aaat evvel iç ve dıq zarfları. '-cılı 
mm bal mumile mühürlenmiş olduğu alde komisyona varıl 
dir. Taliplerin 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 1 
vesik ları yanlarında bulundurmaları ve zarflar dururuoda lı 
yonca vermeleri mecburidir. Alcsi halde eksiltmeye iıtirak • 
mezler. Malzemelere ait fenni ve usuıi artnameler Ankar• 
tnnbul lzmir levazım amirliği satınalma koda Çanakkale 
mevki Satınalma komisyonuadn g6rülebilir Talipler iıteneıt~)( 
zemenin heyeti umumiyesine fiat teklif etmeğe mecburdurl ; 

Cinai Miktarı Mu. Be. Mu. Te. Tutar• 
Kuruş lira lira J<ıa ~ e 

00 Ut} 
Çubuk demiri lO:l t. 15 153 • 

" " 15 15 2250 be 
Potrel Normal 320 adet 14 11782 

10 14 275 g.t 
2500 kilo 14 350 

"' .. 
Lama demiri 
demir bat teli Kml derecei 
hararetten geçirilmiş 2250 kilo 20 2281 4'50 

30407 9' 

İat nbul Belediy sinden: 
Daire ndı işin cinsi ve mahiyeti miktan lira kr. 

Üsküdar yolu ve mecra Motoz tatı metrtı mikip 
350 3 

tamiri için kum 10 3 50 
çnkıl 20 a 70 

Dairesi adı, cinsi, ıniktuı, tahmin bedeli y~karıda yaııl• f 
lunan işler açık eksiltmeye konulmu,tur. Ek ıltme 9.2.939 I' 
şembe günü saat 14.30 da daimi eneumende y pılacaktır. f: lı 
lev ı.ım müd rlüğünde görülebilir. İsteklıler 2 90 sayılı k•11 

/ 

yaz.ılı vesika 86 lira 93 kuru,luk ilk teminat makbuz vey• İ: 
tubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14.30 dn daimi e 
mende bulunmalıdırlar. 

Ankara Aelediyesinden: 

Su işleri için alınacak ağaş ve fıdanlar 
açık ek iltmeye konulmu§tur. 



30 kineiklnun 19J9 

Muhammen bedeli 3250 liradır. 
Muvakkat teminatı 244 liradır. 
Fenni ve idari ş rtnamelerJe alınacak ağaç ve fıda_nların 

tesini görmek iste} enlerin her gün yazı işleri kalemıne . ve 
eklilerin de 17.2.939 cuma günü saat ı 0,30 de Belt:dıye 
cümenine müracaatlan. 

ı1erkez ziraat Mücadele Enstitüsü Direkterlüğiinden : 
Enstitüsümüz İçin lüzumu bulunan tahmini kıymeti 

IO lira olan bir adet kurutma dolabı 13.2.939 çarşamba· 
lnü saat 3 de merkez ziraat mücadele enstitüsünde pa· 
rlık suretiyJe satın alınacaktır. Muvakkat teminat 60 li 
dır. Şartname enstitft direktörlüiüade parasız olarak ve· 
ir. 

Milli Müdafaa VekAleti Satınalma Komisyonuadan : 
Beher tanesine tahmin edilen fiyah 25 kurut olan 

IOOoo adet aşka bı bakır saban kapalı zarf usuli~e ':?ü: 
lkasaya konulmuştur. ihalesi 20.2.93g pazartesı gunu 
at 11 dedir. hk teminat 1875 liradır. Evsaf ve şartoa· 
tsi parasız olarak M.M. v. Satınalma Ko.dan alınabilir. 

Günırük Muhafaza Genel Komutanlığı İıtanbul Satınalma 
Komiıyondan: 

Üç çifte bir uadalın 7.2.39 ıalı güaü aaat 14 de puarlı~ı ya· 
caktır. 
Ta J ·ık t · tıda 16 liradır. Şart· 91D •nmıt tutarı 2IO lira ve ı e111ına 

eıi komisyondadır, görülebılir. . . 
iıteklilerın ilk temin&t makbuzlarilc Galata eakı ıtbilat ıüm-
~rıdeki komiıyona gelmeleri. 

* * • t 300 m 3 mikap kaldırım taşı alınacaktır .. Bak : at. 
led. ilanlarına. 

••• 
15 t. çivi alınacaktır Bak Kereıte ıütunuada çanakkale Mıt. 

•lci ••bnalma komisyonu ilanlarına. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
9.2.939 p b " " ıaat 14 de İstanbulcla Nafia MGdürlü· 

erşem e gunu . 
de (2145.73) lira keşif bedelli Yeşilköy Hava :~lları taaırat 
1
Ytsi tevsii ve kalorifer dairuinin tecridi ile Buyukdere 2 au• 

talı bano b 1 itleri &L"ık eksi tmeye koauhnuttur. 
ı. 6ıtrın oyanmaı T • f • 
~nuı~avel k ·ıt Bayrndırlık itleri Genel Huıuıı ve ennı 
t e, e aı mf', f • d'i k 
!lamel• · . k "f hulisasilc buna müte errı ı er evra 

1• "rı, proje eşı 
reıj d 
~ rı e görülecektir. 
i Uvakkat teminat (161) liradır . . . 
•teldile . ( 1500) liralık bu işe aenıer ış yaptığına claır 

t 1 . rın en az . . . b 1 v·ı 
' trındea almış olduğu vesikalara ıstınaden filan. u ı lye· 

11
' 11 •ksiltme tarihinden (8) gün evvel alınmı,, ehlıyet ve 939 
1. l.İt Ticaret Odaıı ..esikalarile gelmeleri. (363) 

13 Mart 93g t . ü ü saat 15 de Ankara' da Nafıa Veki· 
b. pazar esı g o 

1 
11..1 ı 

•na11nd M 1 M-d- lu-«u" odasında top anan ı• a :ı:eme . 1 a a zcme u ur 5 11" 1 tın, K . , 2606 lira muhammen bede ı 
d ornısyonunca cem an · d · · · 

llrpa .... d t 1. t• 1 10000 adet telgraf fincan e1111rının 
k 

Y.. a es ım şar ıy e 
e ·ı P.! 11 tnıesi yapılacaktır. 

't•~\takkat temin t 195 liradır. 
1 otailtrne ••rtnamesi ve teferruatı Ankara'da Nafıa Vekileli 
te l bT İ ille Müdürlüğünden parasız: olarak a ına ı ır. . 

1 •t~kliJerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazıh veaıka· 
il birlikt " t 15 de Komiıyonda hazır bulunmaları 
llıclır. e aynı gun ua (247) (497) 2-4 

İstanbul Belediyesinden: 

l(•dıköy kaymakamlığına lüzumu olan ve belııer metre miki· 
230 kurt bedel tahmin edilen 300 metre 111ikip kal.dırım taıı 
eksilt- k 1 t Keş'ıf evrakile tart11ame11 Leyazım ~ ... eye onu muş ur. 

UrlGtünde rörülebilir. istekliler 2490 sayılı kanuada yaıtıh ~e-
"e 51 ı· 75 k 1 k ·ık teminat makbuz: veya mektubıle aL ıra uruf u ı . ~ - d 11er l J 2 939 C . " " saat ) ı de Oaımı Fncumen e un • • umarteıı ıunu (60S} 
l'llalıdırlar 

• • • 
e_tif bedeli 534 lira 63 kuruş olan Heybeliada tur yolu tose· 
lcı • ti . · k kaillmeye konulrnut· ~ .,a aldıklar la istinad duvnrı tamırı açı e .. -ı b. 
4'.ef'f M"d" ı-wünden ıroru e ı· 

l. ı evrakile ıartnamesi Levazım u ur U5 
•tekı·1 24 ·k ve 40 lira 10 kurut· ·ı 1 er 90 aayıh kanunda yazılı veaı a 
1 k te · b·ı be aber 10 2.939 cuma G rnınat makbuz veya mektu ı e r 

•aat 14,30 da Daimi Encümende bulunmaluılırlar · ( 599) 

r:-----------------------~ SA.YIN MÜTEAHHiTLERiN 

"'AZARI DiKKATiNE 
1' eahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elektrik Tesisatları 
mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Nafıa Vekiletinin 2 cİ sınıf 
Elektrik teaiaatcuıı elaliyetaameıini haiz 

n 

SAiT SAVCI. 
Bcyo~lu, Tünel Meydanı, 517 

lkiaei kat. Tel. 42956 __... ____ _ 

llÔNAKASA GAZ!TESI Sayfa 3 

• 

1 inhisarlar U. M ü d (j r 1 ü ğ ü n d e n : 1 
1- Şartnamesi mucibince 1500 kilo Kazein kola •tık 

eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il- Muhammen bedeli beher kilosu sif 50 kuruş heaabi

le 756 lira muvakkat teminatı 56.25 liradır. 
lll- Eksiltme 9.2.939 tarihine rastlayan pertembe ırüati 

saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergün parasız olarak ılzü geçen Şu
beden alınabilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gftn Ye ıa atte 

yüade 7,5 güvenme paralarlle birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. (442) 3-4 

••• 
Muhammen B. % 7,5 

Miktarı Beheri tutarı Tem. T esli• Eksiltmenin 
Cinsi Kilo ~~~· mahalli Şekli~ 

1 

Benzin 40000 20 80 8320 624 Kabataş A. kapalı 15 
Motorin 95000 1 - 6650 498 75 ,, ve Cibali ,, 15 30 

,, 24009 1 - 1680 126 - İzmir Fab. açık 16 
1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 40.000 kilo benzin, 

lıtanbul teıkilatımız içia 95.000 kilo ve İzmir fabrikamız 
için de 24.000 kilo motorin ıartnameleri mucibince ayrı 
ayrı hizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hiza· 
larında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 6.2.939 tarihine rastlayan pazartesi gfi· 
nü hizalarında yazıh !aatlerde Kabataşta Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühürlü 
teklif mektubunu kanu.ıl vesaik ile yüı:de 7,5 fÜVenme 
parası makbuzu veya banka temiaat mektul»unu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfları ihale saatlerinden birer saat 
evveline kaclar yukarıda adı geçen Alım Komiıyonu l•ı· 
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi açık eksiltmeye 
iştirak etmek isteyenlerin de münakasa için tayin edilen 
gün ve s.atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (420) 4-4 . " . 

Muham. ','0 7,S 
bedeli teminat Eksiltmenin 

Cinsi 

Dekovil 

Miktarı Lira L. Kr. Şekli Saatı 

3 kalem Sif H.paşa 4600 345 - Açık 14 
malzemeıi 

Mub. mürek 2208 kilo 21go 164 25 
" 

14 30 
kep ve vernik 
Baskül (100 ki) 1 adet Sif 800 60 - 19 15 
Eczayı tıbbiye 75 kalem 64-3 48 23 ,, 15 30 

l- Cinslerile miktarları yukarıda yazılı malze•e açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedellerile muvakkat temİDatla~ı hisa· 
larında gösterilmiştir . 

111- Eksiltme 16.2.939 tarihine rastlayan perşembe rü· 
nü hizalarında ·yazıh saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. . 

iV Şartnamelerle listeler parasız olarak hera-ün ıözü 
geçen Şubedea alınabilir. 

V- Dekovil malzemesi eksiltmesine girmek isteyen 
firmaı:;ın fiatsız tekliflerini, verecekleri malzemenin profil· 
}erini, detay resimlerini, eksiltme giinünden bir hafta ev
veline kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen Şube
sine veımeleri ve eksiltmeye girebilmek için tekliflerinin 
kabulünü mutazammın bir vesika almaları lazımdır. 

(625) 2-4 

lı D.D.YOLLARI ismMt u. MüoUıuıJiUNorn ' 1, 
1 • 

=,.,.,.- = -= 1 
Muhammen bedellerile miktar ve enafı atatıda yaı:ılı iki 

gurup malzeme ve eşya her ıurup ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere 9.2. 1939 perşembe günü saat 10,30 da Haydarpatada gar 
binaaındaki Satına ima Komiayonu tarafından açık eksiltme uıulile 
aatın alın11cakhr. 

Bu ite girmelr iıteyenleria kaaunun tayin ettiti veaaik ye her 
fUruba ait hizalarında yazılı muYakkat tcmioatlariJe birlikte ek 
ailtme rünü ıaatine kadar komiıyona miraeaatları lazımdır. 

Bu işe ait aartna111eler Haydarpatada gar binaaındaki komiıyon 
tarafından paraaı:ı: olarak datıtılmaktadır. 
1 - 8 kalemden ibaret portatif ampermetre, portatif voltmetre, 

term(j etrtı ve dinamometre gibi muhtelif elektrik Bltü ale· 
ti. Muhamml'n bedeli 1450 lira muvakkat teminatı 108 lira 
75 kuru,tur. 

2 4 adet 14 metrelik arabalı merdiven muhammen bedeli 49~0 
lira munkkat teminatı 373 lira 50 kuruttur. (320) 4-4 

••• 
Muhammen bedeli 17400 lira olan 300 adet •ahruti çathr 

14.2.939 aalı günü aaat 15,30 da kapalı zarf usun ile Ankara'da 
idare binasıada aatıa ahaaeaktır. 

Bu ite rirmek isteyenlerin 1305 liralık ••nllkat teminat ile 
kanunun tayin ettiti nıikaları H tekliflerini ayaı a-la ıaat 14,• a 
kadar Ko111iıyo11 Reiılitine ..ermeleri lb.ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Aakarada Malzeme Dairesinde•, 
Haydarpafa'da TeHllilm ve Sevk Şeflij'inden dajıtılacaktır. 

(580) 2-4 

ı 

••• 
1-Şartnameleriae ekli listede cins, eb'at ve mikdarı 

yazılı muhtelif renkte 2800 adet bobia sigara kağıdı açık 
eksiltme usulile satın ahnacakhr. 

il --Muhammen bedeli beher milimetrHi 2.20 kuruş ve 
tutarı 1280.40 lira olup muvakkat teminatı 96.04 liradır. 

111- lksiltme 14.2.039 tarihine rastlıyan sah gü· 
nl aaat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıin· 
deki Alam Komiıyoounda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilieceği gibi numuneler görülebilir. 

V-lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte. yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (516) 2-4 

••• 
Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

% 7,5 
teminatı Eksiltme 

L. Kr. Şekli Saatı Cinsi Miktarı L. Kr. L. Kr. ---- -Tonga ipi 10000 kilo 
Kristal ya-

- 60 6000- 450- kapah 15 

zı takımı 

(8 parçalı) 40 adet 14 52 580 80 43 56 pazarlık 16 
1- Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak 

( 10.000) kilo tonga ipi ile ( 40) adet (8 parçadan ibaret) 
kristal yazı takımı hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı 
eksiltmeye konulmuştur. 

il- Muhammen bedelleri le muvakkat teminatları hizala· 
rında gösterilmiştir. 
ili- Eksiltme 7.2.939 tarihine rastlayan salı günü hiza

larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 

beden alınabileceği gibi numunelerde görülebilir. 
V - Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mühür!ü tek· 

lif mektubu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline ka· 
dar yukarıda adı geçen Alım Komisyon Başkanlığına mak· 
buz mukabilinde vermeleri ve pazarlıia iştirak edecekle· 
rin de muvakkat teminatları ile Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (443) 3-4 

••• 
Muhammen B. % 15 
Beheri Tutarı teminat 

Cinsi Miktarı Kr. S. L. Kr. L. Kr. 

Çul 10214 kilo 6 50 663 91 99 58 
Çuval 2700 " 10 50 283 50 42 53 
Kanaviçe 2921 ,. 12 - 350 52 52 58 
Kola çuvalı 350 adet 9 - 31 50 4 73 
ip 6531 kr. 13 50 ssı 68 132 25 
Kınnap 4128 ,. 13 50 651 78 97 11 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı ıskarta sargı ve ip· 
ler ayrı ayrı pazarlık uıuliyle satılacaktır. 

il- Muhammen l.edelleri ile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir. 

ili- Arttırma, 8.2.939 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 14 de baılaruak üıerc Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV- Nümuneler bergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 15 teminatları ile yukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilan olunur (444) 3-4 

Galatasaray Lisesi 
Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 

Muhammen M. 
Kilo 

600 
250 
500 
250 
506 

Tahmin F. 
Kuruş 

60 
120 

90 
20 
22 

ilk teminatı 
Lira Kr . 

Cevi:ı: içi 
Çam fı.tıtı 

95 25 Fındık içi 
Ku, üzümü 
1'.uru incir 
"1andık içinde. 

Galataaaray Lisesine mayıs 1939 sonuna kadar lüzumu olan 
nevi, miktarı ve tahmin fiııtı ve ilk teminatı yukarıda ya:ı:ı~ı kuru 
yemi9lerin 6.2. 1939 pazartesi günü saat 15 te 8eyoğlunda istiklal 
caddesinde ~9 No.da Li1eler Alım Satım Komisyonunda açık ek· 
ıiltmeıi yapılacaktır. i•teklilcrin şartnameyi görmek üzere Okul 
idaresine ve Ticaret odasının yeni sene vesika ve teminat mak· 
buılariyl• belli ıün n aaatte Komiıyona a-elmeleri. (381) 4-4 

l..aiJ'n lllbA.i " ,,.. itleri 
Diıı'11ııt6ı 1: J ... il Girit 

Baaılcbiı :;er: RTUN Baarmn, 
C'.ııJ.,t.ı illiır .~ N .. 1~ 
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ABONNEMENTS: Q•otidiea deı Adjudication 
Ville et Province •• 

MUNAKASA 3 MOIS Ptn. 450 
6 ,, " 850 

12 1500 

ADMIN1STRA1'10 , 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

G lata, Perchembe Bn:ar 

T ~lephone: 49442 

GAZETESi 
Etranger : 12 oiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S Boite PoaWe N. 1261 

Pour la Pabliclt~ ı'adreHer 
i l ' Admirııiıtration Joumal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T~l~grapbique: 
letanbul - M0NAKASA 

T ble u Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
jourı Heure 

Mode Prix Cutiea. Ueu d'adjuiicatien et .lu Objet de l'adjudication _ _____ d_'a_di_·u_m_·_ca_t __ ea_ti_•_at_i_f __ P,._.s.o __ ir_e. __ __,fabier des Cb.v,reı 

A) Adjudications au Rabais 

Construr:tlon-R6paratfon-Trev . .-ublla.Meterlel de Conatructio11-0ertoprep1:aıe 

Conıtr. de 488 m. de pave ı/route Konya
Aakara (cab . eh . L. 2) 

Construction pave a la place du konak fOU

vernemental (cob. eh. L. 2) 
R~paration et modification au bateau "Balık,, 

(aj.) 
Fab. Repar. a la bibliotheque Faculte Me

decine. 
Bancs pour l'ecole de denti!te 
Repar. route Eyup·Çörolekciler, Abdurrahman 

Şeref Ortakcılar·Fethi Çelebi. 
Devis estimatif d'un parcoars de 100 kim. de 

la riviere Sarm11aklı debo•chant dans le Kı
zılırmak 

Coaıtr. mar et main courante aux eıcalien 

de H cettepe et trav. arrandisıemeotı des 
ucaliers. 

Re par . pavillons ecole milrtaire Zincidere 
Achevement constr. abtion ıelectien . 

Coutr. pave en beton aur route Kurtuluı
Ortaokul. 

CoD1tr. 2 ruerites s/route lsparta-Efridir. 
,, maıuina : 12 p. 

Reparation moıquee. 

Pli cacla 

.. 

" 
Gre a rre 

" Publique 

17437 41 

15808 64 

9995 -

124 79 

191 -
1435 -

2000 -

Publique 818 40 

Pli cıach 8730 75 
944 49 

PulDlique 8000 -

Publique 

" 

951 18 
59,2 62 

U07 81 

1185 65 

749 62 

107 62 

61 50 

655 -
70 83 

445 -

Vilayet Konya 17-2-39 15 -

• 

Dir. lcole Commeree Maritime lat. 13-2-39 13 -

Com. Aehau Univeuite lıtaalaul 

" Com. Perm. Municipalite lstaaeul 

Vilayet KayHri 

MuDicipalit~ Ankara 

6-2-39 11 -

6-2-39 11 -
9-2·39 14 38 

16-2-39 

17-2-J9 10 30 

Com. Acb. Corpa Armee Kayseri 13-2·'9 16 -
Yilayet Dlyarbalı:ir 1·2-39 14 -
Muııidpalite Mersin 10-2-39 15 -

Vilayet lıparta 
Prepoae Vakeufı lıparta 
Ad•. Valı:oafı Ka1tamH11 

24-2-39 16 -
11-2-39 14 -
6-2-39 

Produffs Chl1t1iC1l!&& et P'"•rrr.ac•utiquM·lnatrumenta &111Helr••- ,,_,urnlture f!OUP H6pltı9us 

Medicaments et materi el : 23 lots Pli cacb 20000 -

~t.etrlclte-8ez-Cheuffeae Central (tnablllatlen et Materiet) 

Ciblea telepheniquu nus et fermeı (aj.) Gre & rr• 3009 -

Hablllement - Cheuaaurea - Tlssus - Culra 

Paletotı : 335 p. 

Chau11ures : 1500 pairu. 
Habits civilı : 48 complets 

Publiqııe 

Pli cadı 
Publique 

4736 90 

7050 -
1164 -

Ameablement pour Hebitation at Bureaua-TaplM•rle em. 
Cbaises : 143 p. Gre a rre - -
Chaise1, botte poıtale, tabi .. ete. : 44~0 p. Pli caeh 5470 -

Boi• de Conatruotion, Planchu Pot•u• ete 

Traverses n boiı de sapin: 26000 p. Pli cach la p. 3 -

,, ,, ,, • ,, : 24000 p. (oalı. ela. 
pour 2 groupeı P. 360) 

Boiı de conatr. : 318,560 m3 (Voir Dinrs) 

Dlvars 

Pierres de talile : 350 ml· Sable : 10 m3· 
Cailloux : 20 m3. 

Autoclave et armoire pour secher le linge. 
Barque a 3 paireı de rames . 
Fer en bar re : 117 t.- Poutrelle normale: 330 

p.- Fer lama : 2,5 t.- Fil pour lirature : 
2250 k. 

Assiette1 en euivre : 100000 p. 
Divers clous: 1,5t.· Bois de co09t.: 318,560 m3 

Arbres et plants d'arbrea. 

Pl-ovlslona 

Viande boeuf : 17 t. 
Paille : 150 t. (aj.) 
Fariae : 65 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Auto·arroseuıe ıaarque 8. 

piecea rechaages 
Boiı de sapin ı 546 m3 . " . : 898 m3 

L. fiat 18 avec 

,, • coHtruction : 783 •l 
Decbets de noyer. 

- w - wwww .... ...-. 

" • 3-

,, 

Pualieıue 

Gre a rre 800 -
210 -

iO<t07 94 " 
Pli cach 

" 
• 

Publiqae 

la p. O 2j 
le m3 52 50 et 

le k. O 19 
3250-

Publique 3068 10 
Gre a ire - -
Pli cac~ 7150 -

Publique 300-

• le m3 4 90 
,, ,, 4 90 
,, " 4 90 
,, 

1500 -

356 -

529 -
87 30 

65 -
410 25 

5150 -

4850 -

86 9S 

60 -
16 -

2281 -

1875 -
1376 -

244 -

!31 -
213 -
§17 -

22 50 

200 -
256 -
287 7i 

9 as 

Com. Acb. Min. li>ef. Nat. Aalı:. 17·2·39 ~5 -

Dir. Teliplaenea lst. et 1 aolı a partir du 19-1-39 
Is mir 

C••· Aela. C••· G. Surv. Deuao. 14·2·3t 11 -
lataabul 

ide• 14·2·39 15 -
Dir. Lycee Kastamonu 7-2·39 15 -

Co•.° Aoh. Academie .le Guerre 30-1-39 14 -
Dir. Principale Monop. Edirne 16-2-39 15 30 

Adm. Gea. Cb. de f'er Etat Aalı:. 16-2-39 15 -
Caissea H.pafa, b.mir et Eskişehir 

idem 16-2·l9 15 -

Co •. Ach. Plac• Fert• Çanakkale 16-2-3' 11 -

<doa. Perm. Mun. lıtaaeul 9-2-39 14 30 

Dir. ln1titut Lutt• Avioole Anlc. 13-2-39 15 -
Coa. Acb. Com. G . Surv. Douan. lst. 7-2-39 14 -

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 16-2-39 15 -
et lnt. Mil. lıt. Anlı:. et lsmir 

Co.. Aeb. Mla. OM. Nat. Aak. 20-2-'9 lt -
Com. Ach. Place P'orte Çanakkale 16-2-39 11 -

et lnt. Mil. lıt. Ank. et lzmir 
Muaicipalite Ankara 

Com. Acı.. Mllit. lıparta 

" 
" 

Municipalite Ankara ' 

Dir. F or~tı lıparta 

" ,, 
Com. Ach. Dir. Gea. Fal». Mil. Ank. 

17-2-39 16 39 

6·2-39 14 -
9-2·39 14 -
8-2-39 14 -

17·2-39 H~ 30 

8-2-39 
9-2-39 
7·2-39 

16.2-39 

14-
14 -
14 -
14 -

1 Avis 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat Turc 
Les traYer1eı en hetre dont les valeurs estimatif,. 

garanties proviıoires, especes, date et heure de l'adj __ _ 
dication sont indiquees ci·bas en regard de chaqac li• Ben 
seront achetees separement par voie d'adjudication s0' 

pli cachete au local de l' Administration Generale a ,41 y 
kara. enı 

Ceux q•ı desirent y prendre part doiveot rem ttre ~ ~ Şıab• 
Presidence de la Commission le jour de l'adjudicatıtb ın 
juıqu' a l .f b. leors offres, les garanti es pro visoires jad 118•:' ".e 
quees e~. regard des listes et les ccrtificats exiges par ._ ... e11 ın 

• "''le 
loı. ~•r G 

Les cabiers des charges sont distribues gratuiteıJJ tOltc:;
1 a Ankara par le Service des Approvisionnements, a 1-i~ 11 tenz 

darpafa par le Bureau de Reception, a İzmir et a E-;~1ttir. 
tehir par les Magasins de l' Administration. (651) l-' • 'hr t 

t
rııı •• 

Valeur ir de 

estima- Garantie •ili ; 
No. 
de 

Liste 

Quan· 
tite 

pieces peee 

tive par provi - iacı iıJc 
pieces soire )le ta 

tır 
Ptrs. Ltqs. ~ .. · 

A'olcrne 

l 

2 
3 

4 

5 
6 
T 
s 
9 

10 
11 
1! 
13 
14 

15 

11025 

3195 
6608 

24892 

14280 
5929 
5880 

60410 

12171 
26333 
93317 
70000 
38500 
12271 

9289 

Traverses en hetre 50 
pourchangementde 
voıe 

İdem 
Traverses en hetre 
pour pont 
Traverses en hetre 
pour voie normale 
ldem 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" Traverses en betre 
pour voie etroitc 
İdem 

420 
320 

140 

215 
175 
255 
185 

215 
175 
245 
22§ 
17i 
150 

150 

4006,25 

. 1006,42 
1585,92 

2613,66 

2302,65 
778, 18 

1124,55 
6 37,93 

2059,32 
~456,21 

12681.33 
9125,00 
4618,75 
1380,49 

1045,01 

cltti4i 

b) MÜ Z AY E 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 

Komisyonundan: 
Yevmiye 150: 500 kilo ince ceviz talaşı satışı 

Azami ve asgari miktarları yukarıda yazılı talıJ 
16.2.39 perşembe günü saat 14 de açık arttırma ile 1 

le edilecektir. 
Beher kilosunun tahmini bedeli 25 santimdir. Şart 

me parasız olarak komisyondan verilir. Talıplerin ıııu" 
kat teminat olan 9. lira 85 kuruş ve 249(} sayılı kaııU 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur güP a,.. 
saatte komisyona müracaatları. l\.a.nll 

••dd" 
Ankara Belediyesinden: -"'~•• 

itfaiyede mevcut bulunan 18 B. L. Fiat marka ad tıt 5 
otomobili ile ·buna ait yedek parçalar 15 gün mü.I '"• 
açık artırmaya koaulmuştur. lia 

Muhammen bedeli 300 liradır. •I "'e 
Muvakkat teminatı 22,50 liradır. '•dd 
Otomobili görmek isteye~lerin itfaiye müdürlliği1":1•dd 

yedek parçaları müfredat pusulası için de her güıı 
.. * itleri kalemine ve isteklilerin de 17.2.39 cuma güoıJ 

10,30 da belediye encümenine m racaatları. .... 
lıparta Ür•aıa Mildürlükünden: &,, 

Cinıi: ~·· lı•li 
Hacmi: •3 546 •tıin 
Muhammen vahit fiyatı: 4 lira 90 kuruştur. S to 
Isparta vilayetinin Eğirdir kaz.ası dahilinde Auk ormanınd•11 ,1213 

m3 mikdarında kereıtelik sah~a çıltarılaıışhr. ../Irk 
Satış a .2.39 günü saat 14 de Isparta orman çevirge a1U ı. ' 

dairesiade arttırma ile yapılncaktır. lllr,1 

Beher metre aıiltibnın muhammen fiatı <t lira 90 kuruıtul'· İt- 41 
Şartname ve mukaveleaamc projeleri Isparta orman çeviri' hdt 

41\irliğü yerlerden alınır. Poıi 
Muvakkat teminat 200 lira 66 lturuıtur. 
Satıf umamidir. 


