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Umum T üccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

~ MUNA~ASALAR 
~amiral-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Gaziantep Nafıa Mödürlüğtınden ; 

Caıiantep Ceza evinde yapılacak tamirat 25 mart 939 
. eai gftnü saat W da Nafıa dairesindeki komisyonca 

1( Y~pılmak ftzre açık eksiltmeye konmuştur. 
'lif bedeli 948 lira 4 kuruş, Muvakkat teminat 72 

r. lateldilerin Ticaret odası vesikası, teminat mektubu 
';:kbuzu ile Nafıa Müdftrlüğünden alacakları ehliyet 
. rını hamilen yukarıda yazılı gün ve saatta Nafıa 
a!0~una gelmeleri. 

1fe ait keıif ve ıartname hergün Nafıa Müdiirlii· 
llrtUebilir. 

Nafıa Veklleti Samsun Su İşleri Sekizinci 
Şube MObendiıliğinden : 

~~•ilt111iye koıaulan iş : 

1 
k Hamzalı bataklıkları ıslahı kanallaril~ Aptal ırmağı 

l •nalı tiıeriue yaptınlaeak altı betonarme köy yolu kö· 

2rıo., iD§aatuiır. Keşif bedeli 35544 lira 77 kuru§tur. 
ı .. ~ ..... lk.ıiltme vahidi fiat üzerinden ve kapalı zart usulile 
~ktır 

~S- li.kailtme R nisan 939 tarihine rashyan pazartesi günü 
te Sam::ıanda Su İsleri Seldziuci Şubr. Mühendisliği 

4~ Eksiltme Komiıyonu odasında ~cra edilecektir. . . 
dır istekliler : Ekaihme şartoamesı, mukavele proıesı, 
. lık itleri genel prtnamesi, Umum Su İ§leri fenni ~art · 
S lataauıi, fenni prtname ve projeleri 180 kuruş mu"ahi
. 1•11ısunda Su lı1eri Sekizinci Şube Mühendisliğinden 
l' er ' . l ..... lksillmiye girebilmek için isteklilerin 2665 lira 86 
.•k llluvakkat teminıtt vermesi ve mümasil itleri yaptığını 

'ek· •taika ibraz etmesi ye eksiltmenin yapılacağı günden en 
İıti~~D evvel •ilerinde bulunan bütün vesikalarlR birlikte 

ıle idareye mtıracaat ederek bu işe mahsus olwak 
•eıika almaları ve bu v~sikayı ibraz etmeleri şartt1r. Bu 

~t içinde vesika talebinde bulunmıyanlar ek11iltmiye işti· 
6 etneıler. 

..... İıtiklilerin teklif mektublarını üçüncü mııddede yazılı 
t.f. bir saat evv~line kadar Samsunda Su İtleri Sekizinci 
~ 'Ubeıdieliğine makbuz makahilinde •ermeleri lbımdır. 
••tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

l Akıehir Şarbaylığından : 

;-Tanzim edilen keoü ve proje ve ıartnameıi musibince 
Belediye1ince iaşa ettirilecek umumi .hell inıası açık 

~ e konulmuştur. 
a' Bu umumi helanın keşif bedeli 554 linıdır. 

~.~; M~nıkasa möddeti 28. 2. 939 tarihinden itibarea 
·) ~nbine milaadif Pazartesi güuü ıaat 14 de Akıehir 
4 '•1•de ihale edilmek üzere 21 gündür. 
~ ...._ lıfuvakkat teminat akıaaı 42 lira SS kuuıtur. 

... 0:'. lu ite aid cta .. a fazla malumat almak Ye ıartnaıne 
)~illi görmek iıteyealerin Akşehir Belediyesine müra· 

lıuanı ilan olunur. 

:illı Müdafaa V ıklleti Sıtınılma Komisyonundan : 

~~irfle bir beton ucuı pisti yapılacaktır. Muhammen 
-ta9'~ lira olap ilk teminatı 14190 liradu. Eksiltmt1i 
"da ~rıeınbe günü 11at 11 de Vekalet Satmalma Komiı· 

~i,41 1•pılacaktır. Fenni şartaameei 13 lira 14 kuruş mu· 
1'ıp e alıaabilir. leteklilerin belli saatte ilk teminatları 

leyo nıakb JZlari!e Ankarada M. M. VekAleti Satınalma 
gelmeleri. 

tG.ı Devlet Basımevi Direktörlüğünjt.n : 
.939 tarihli perıembe günü saat 15 de İıtaobulda 

t'4 li Dıvlet BaaımtYi ekıiltme komiıyonu o4Hında 
~ ~·. kııif bedelli Devlet Ba11mevinde yapılacak lstro
.. _~'1 tıııatı kapalı "Zarf usulile ekliJtmeye konnlmtı§tur. 
'•le, eksiltme, Bayındırlık işleri ıenel, husuıi ve 

••lıri, proje koıif hullsaıile buna m&ltıferri diğer 

evrak D. Basımevi Direktölüğürıde görülebilir. 
Muvakkat teminat 488 liradır. 

f ste klılerin en az 5,00J liralık bu işe bHzer iş yaptıAına 
dair it.larelerioden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
VilAyctinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmıı ehliyet ve 
939 yılına ait Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. 
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İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev . 
Manl1a V alllitiaden : 

1 - Maaiu Memleket hutaneai ditçilik ıerviıi için lüsumu 
olan 32 kalem alet 329 lira 30 kurut kıymet üzerinde• eksiltmeye 
konulmuttu. Mlddeti lçiaade talib çıkmadıtından eluiltmeai ıl.3.939 
ıaat on bire kadar untılıtııttır. lhale1i Villyet D11imi Eacümeoi 
ÖDÜııde yapılacaktır. 

2 - Şarnameıi Vilayet Daimi Bncnmeninden alınabilir. Aa· 
kara, izmir ve l.tanbul Vilayetlerinden de ötrenilebilir. 

3 - Munkkat teminatı 24 llra 7u kuruttur. 

K<itahia Valiliğinden : 

1 - Villyet Memleket hastanesi için bir adıd Üninrsal 
ameliyat •a~sile bir aded Otok.liv açık eksiltme ıuretile ma
bayaa edılecektir. 

2 - Muhammen bedelleri: Ameliyat ~asasının 1430 lira, 
Otoklivin 800 liradır. 

3 - Ekliltme il mart 939 cuma günü 11at 14 ten itiba· 
ren Kütahya VilAyeti Umumi Meclisi veya intibah edeceği heyet 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Mavakkat tımıinat: 16o lira 25 kuruıtur. 
S - Mektultla vaki olacak tekliflerde son ve kat'i teDzill· 

tın gösterilmesi lazuu<lır. İhale günü kat'i ihale yapılacağından 
ihaleden sonra vaki olacak tenzilAt iddiası nuarı dik.kate 
ah omu. 

6 - Bu hoıasa mütedair olan ıartname her gön Viliyet 
Daimi Encümeni kaleminde görülebılir. 

7 -- lıtek.lilerio meıııkfır gün ve saattP. muvakkat temi· 
nalları ve veaaiki müsbitelerıle viliyet makamına müracaatleri 
ve mektubla yapılacak teldıflcrin nihayet ihale gününden bir 
gün evvel mektublaıınııı Vılayet makaınıoa yeti~ecek surette 
göndermderi 1üzaawu ilau olunur. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Birecik Belediyeai11den : 

1- Kasabaya yapılacak elektrik Ye aa teaiaatı proje· 
leri 10.3.QJQ tarilıiDden itibaren bir ay müddetle kapalı 

arf uaulile ekailtmeye konulmuttur. 
2- Ekailtme 11.4.939 tarihine müıadif ıalı ıllnll ıaat 

14 de Kaymakam ve Belediye Dairesi odasında yapıla· 
caktır. 

3- Muvakkat teminat 150 liradır. 
4- Mufassal malftmat alabilmek iateyenler Birecik 

Belediyesindeki bu iıe ait ıartaameyi ıörebilirler. Veya· 
but bi!Abedel aldırabilirler. 

Malatyıa Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlöğiaclea : 

Malatya Pamuk Üretme Çıflhjiniaı Eiek.ırık ve Su te1isa· 
tına talip çıkmadığından 8.B.~39 gül1ünden itibaren on gün 
müddetlts uzatılmııtır. bteldılerin ihale kanunundaki ıeraitte 
bail enaf ile birlikte 17 mart 1939 cuma güni sııat on bııte 
ıirket hanındaki idarede buır bulunmaları ilin oluDnr. 

• • * 
Han tlrbiai ve rödre11ör alınacaktır. Bak : İıtaabal Elektrik 

İtleri Umum Müdlrlütii llinlarııaa. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu ııhbiyeıi için bin adet yatak çarıafının ekailt
meaine istekli çıkmadıimdan tekrar açık ekıiltmeai 20 
mart 939 pazarteıi ıiinil ıaat 14 de Tophanede Amirlik 
Sabnalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli bin 
beş yils lira, ilk teminab 1 12 buçuk liradu. Şartname ve 
nQmu11eai komisyonda ıörlUebilir. lateklilerin kanuni veıı
kalarile beraber belli ıaatte komiıyona ıelmeleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ank•ra latınalma 
Kemi,yonundan : 

1 - Bir metresine yirmi beı kuraı kıymet biçilen vuıf 
ve örneğinP- uyguu yüz kırk bin metre çama§ırbk beı kapalı 
zarf uıulıl~ 30.3.939 perıembe glinii saat onda 1&tln alınacak.br. 

l - Şartuamesi yüz yetmiş beo kuruı karşıbaında komis· 
yondan satıu alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek iıtiyeo
lerin 2625 liralık ilk teminat banka mektubu veya veıae 

makbuzu ilt~ şartnamede vaaılı belgeleri mYhtevi tektif •ek
tublarını eksiltme günü saat dokuıdan evvel komiıyoaa nrmif 
olmaları . 

• • • 
3 '8 çift iskarpin ahaacakhr. Bık : YClluek Mlheadia Mektebi 

Satıadma Komisyonu illnlarıaa. 
Z ' 

Müteferrik 

Kırklareli Tümen latıaa!ma Komİly811antiaa : 

Ttımenı ait 8 adea kamyon tamir •ttirileetğiaden •alaam
meo bedeli 6450 lira 35 kuruş olup illt teminatı 483 lira 80 
kuruştur. Huıu i şartname ile kamyonun ait elduğY tamirat 
keoif cetvelleri her gün komioıyonda görülebilir. Ekıiltmeyı ta· 
lip olanlarııı l 7.J.9i9 cuma günü saat 16 da Kırklarelinde 
Tümen Satıoalma Komiayonun a gelmeleri. 

Adaaa Belediye Rly•Htinden : 

- Kanara razoı.banea\ ıhtiyacı olan yanm mllyoa adet kap· 
ıiil ile bet litre limon eaan11 açık ekıOtme ıuretile aabn ahaaeakbr. 

2 - Kapıül n eıanıın muhammen bedeli 1815 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 10}, 13 liradır . 
4 - lbaleai nisanın 13 cü pertembe günü 1aat 15 de Belediye 

EoeOmenlnde yapdaeaktar. 
5 - Şartaamesi Adana Belediyeıl Yazı itleri MOcHlrllfladecllr. 

l.tiyenler orada görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale rünü muvakkat temlaatlarile birlikte Be

lediye Eaelmeniae müracaatları ilin olunur. 

Belediye Sular ldareaiaden : 

İdartmiae aalın alıaacak muhtelif ciu ve eb'atta adi tlaldba 
ak1amı kapalı zarfla milaaka1aya konulmuttur. 

1 - Bu huauı için tanzim edilen tartname idaremiz Leyaaım 
S.rviıinden paraııa olarak aabn ahaabilir Ye nilmuaeler •JIU Hr· 
•ille ıörülebilir . 

2 - Talipler, tartaameye ıöre bnırlıyacaldan kapab llaifla· 
rını ihale pnG olan 10 niaao 939 paaarte1i ıüntl aaat 15 • lraclar 
Talulm idare Merkezinde Müdürlüte vermelidirler. 

Bu aaaten ıoara ıetlrlle•k aarflar kabul edilmez. 

Giimrük Muhafaza Genel Komutanlıfıı lataıabul 
Satınalma Komisyonundan : 

1- 60,62,63 sayılı mot6rler için satın alınacak Deutadae 
Werke marka 10 adet hususi gacin pin ile 9 adet mai 
mabruk memesinin 30.3.939 perıembe pnü saat 14 de 
mtıteabhidi nam ve hesabına paıarlığı yapılacakbr. 

2- Tasıolanan tutarı 665 lira 96 kuruı ve ilk temina· 
tı 49 lira 95 kuruftur. 

3- Şartname, evaafı komisyondadır. G6rt1lebilir. 
4- İsteklilerin ifin ve aaatinde ilk teminat makbuz

ları ve kanuni veaikalarile birlikte Galatada eaki lthallt 
GOmriiğllndeki komisyona ıelmeleri. 

Belediye Sular ldareaiadea : 

ldaremiıce satın alınacak muhtelit cia11 ve ıb'fttta breaı 
ınuluk Ye tcterrUatı kapalı zarfla möoaka18ya konalmaıtur. 

1 - Bu husus için tanzim edilen ıartname ldaremil Le
vazım Servisinden paruız olarak alınabılir ve nümuneler lda-
nmizde görülebilir. • 

2 - Talipler, ııırtnameye göre haıırlıyacakları kapalı sar· 
flarıaı ihale günü olan 5 Niıan 939 Çarıamba gfiaö uat 16 
ya kadar Taksimde İdare Merkezimizde Müdilrlüğe vermiı ol· 
malıdırlar. Bu Hallen ıonra getirilecek urflar kabul edilmez • 

• • • 
Buhar kazanı, kaoniçı n bukGI abaacaktır. Bak : labiaar-

lar U. Mld. ilanlarına • 

• • * 
Cınta, IOmun Y• makkap almatalıtır. Bak : i.t. Elektrik q• 

lerl U. Mld. ilinlarıaa. 



gün ·ıa. olunan ünakasalar ve üzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracant yeri Gün Saat ---....... -----~..,..- ......,._ 

_ A) Münakasalar 
lnsaat, TamGrat, afia i leri, Malzeme Harita . --------------------------Eski şebi rd e bir beton uçuş pisti yap. (şart. Kapalı z. 262800 -

13 04 L.) 
Umumi hela inşası 
Devlet Basımevinde yap. atölye inşaah 

Kınahada meı.arlık iç yollarının açılması ve 
t esviyesi 

Aç. eks. 
Kap 1ı z. 
Paz. 

Kırklarelinde bir artezyen sondnj kuyusu Kapah z 
açılması 

Bünyan kasabası halihazır haritası tan:dmi 
(tashih) 

554 -
6497 54 

62 85 

13186 -

14390 -

42 55 
4-48 -

9 43 

989 -

M. M. V. SAK. 16-3-39 11 -

Akşehir Şarbaylığı 20-3-39 14 -
Devlet Basunevi Direk. 30-3-39 15 -
İstanbul Belediyesi 16-3-39 14 30 

Dahiliye Vekaleti 6-4·39 il 

" " 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. -- -
Ünivt.rsal ameliyat maıası ve otoklav 
Li boratuar malzemesi : 111 knlem 

Aç. eks. 1430 ve 800 
,, 3466 20 

166 2.5 
259 97 

Kütahya Valiliği 31-3-39 14 -
Ank. Mrk. Hıfzıssıhha Mekt. Müd. 31-3-39 11 

lıt. Sıhhat Müd. 
Dişçilik servisi için alet : 32 kalem (temel.) 329 !10 24 70 Manisa, Ank., lst. ve İzmir Vil. 21-3-39 11 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer _(tesisat ve malze~esl) __ 

Malatya pamuk Ü. çiftliğinin elektrik ve Malatya Pamuk Ü. Çiftliği Müd. 17-3-39 15 -
su tesisatı (temd.) 

Redresör bağlama voltajı 190 • 110 volt: 1 ad. 
Hava türbini : 5 ad. 
Akhisar hükumet cad. elektrik sebeke 

tesisatı işi (temd.) 

Paz. 

" Aç. eks. 

Birecik kasa basına yap. elektrik ve su te- Kapalı 2. 

ıisah projeleri 

350 -
660 -

1732 99 

~-:_r:ı.;suc:!'t, ~~e, Kundura, Çamaşır v.s. 
Yatak çarşafı: 1000 ad. (temd.) 
İskarpin : 30B çift 

Aç. eks. 1500 -
n çifti 5 -

Çamaşırlık bez : 140000 m. (şart. 
Sıvil elbise ve şapka : 550 takım 

175 kr.) Kap'-h z. m. O 25 

Müteferrik 

Kamyon tamiri : 8 ad. 
Derı dikme ipliği 4000 tura 
Baskül: 2000 kg. 2 ad. • 5000 kg. 1 ad. 
Baskül 1000 kg. : l ad. 
Düz beyaz kanaviçe : 250000 m. (temd.) 
Sigara makinesi : 3 ad. 
Buhar kazımı : 1 ad. (temel.) 
Somun ve cıvatn 
Supap 40 atmosfer tazyıklı : 8 ad. 
Makkap makinesi : l ad. 
Bronz musluk ve teferruah 
Döküm aksamı 
Kapsül : 500000 ad. - limon esansı : 5 litre 
Freze tezgahı : 5 ad. 
Gacin pin Deutsche Werke 10 ad. - mai 

mahruk memesi : 9 ad. • motör için 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. - - ----------
Zeytin yağı : 21 t. 
Nohut: 18 t. 
Sabun: 37 t. 
Sabun: 4 t. 
Sadeyağ: 10 t. 

B) Müzayedeler 
Sepetli .Ariel marka motosiklet (temd.) 
Torna tezgahı.: 1 ad. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

,, 

Aç. eks. 
Paz. 
Aç. eks. 
Paz. 
Kapalı z. 

" p z. 
,, 
,, 

Kapah z. 

" Aç. eks. 
Kapalı z, 
Paz. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 
Kapalı z, 
Paz. 
Kapalı z. 

Aç. eks. 
Aç. art. 

Beh 25 -

6450 35 
75ı 70 
750 -

5000 -
38750 -
24000 -

320 -
400 -
400-

23650 -
665 93 

1ooso -
1845 -

11840 -

40 -

f zmir Emrazi Sariye Hastanesi Baş Hekimliğinden : 
Hastanenin iki buçuk aylık ,yevmi ihtiyacından koyun 

eti a_çık eksiltmeğe konmuştur. j 
isteklilerin şeraiti anlamak üzere hergün ve eksiltme 

günü olan 28.3.39 salı günü saat 11 de 770 lira tahmin 
bedeli üzerinden % 7,5 muvakkat teminat makbuzlariyle 
bırlikte Tepecikte emrazı sariye hastanesindetoplanan ko-
misyona müracaatları. 1 

1 

lstanLul Levazım Amirliği Satınalma Kornisyonund.ııı: j 
18 ton nohut alınacaktır. Açık eksiltmesi 29 mart 939 

çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede Amirlik Satmal- 1 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1845 lira 
ilk teminatı 138 lira 38 kuruştur. Şartname ve nümunesi 1 
komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile be
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 37 ton• sabun alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
29 mart 939 çarşamba günü snnt 15,30 da Tophanede A
mirlik Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 11840 lira, ilk teminatı 888 liradır. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. 

• * 4000 kilo sabun alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
20.3.939 pazartesi günü saat 15 de Tophanede İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

lıt. Elektrik İşleri U. Müd. 5-4-39 16 -
,, ,, ,, ,, " 5-4-39 15 45 

Akhhar Belediyesi 20-3-39 15 -

150 - Birecik Belediyesi l 1-4-39 14 -

112 50 
116 -

2625 -
1031 45 

483 80 
56 61 
56 25 

375 -
2906 25 
1800 -

103 18 
1773 75 

49 g5 

756 -
138 38 
888-

712 50 

Tophane Lv.z: SAK. 
Yüksek Mühendis Mektebi SAK. 
J cı.ndr. Gen. Komut. Ank SAK. 
lst. Emniyet Müd. 

Kırklareli Tümen SAK. 
D. D. Y. Haydarpaşa 
inhisarlar U. Müd. 

,, 
" " 

" n " ,, 
" 

,, 
n " n 

İ ~t. Elektrik İşleri U. Müd. 
n ,, 

" n ,, 
,, 

" " " Belediye Sular f daresi 
,, 

,, ,, ,, 
Adana Belediyesi 
Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 
Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 

İst. SAK. 

Tophane Lvz. SAK. 

" " ,, ,, 
n 

Malatya Ask. SAK. 

\ 

20-3-39 14 -
1-4·39 10 -

30-3-39 IO-
4·4-J9 14 -

17·3-39 16 -
30-3-39 10_30 

4-4-3U 14 -
4-4-39 14 30 

30-3-39 14 -
2-5-39 15 -
4-4-39 15 -
5-4-39 15 -
5-4-39 15 15 
5-4-39 15 30 
6-4-39 16 -

10-4 39 15 -
13-4-39 15 -
2-5-39 15 30 

30-3.39 14 -

29 3-39 15 -
29-3-39 14 30 
29-3-39 15 30 
20-3-39 15 -
25-3-39 12 -

6 - İıt. Komut. SAK. 20-3-39 10 -
İs t. 2 inci İcra Mem. Galata Fer- 24,29-3-39 15 -

meneciler No. 47 - 49 

isteklilerin kati teminatlarile beraber belli saatte komiı
yona gelmeleri. 

Çanakkale Mst. Mvk. Satınalma Komisyonundan: 

1- Çanakkale müstahkem Mevki Birlikleri ihtiyacı 
ıçın açık eksiltmeye konulan aşağıda cins ve miktarı ya
zılı mevaddı iaşe satın alınacaktır. 

2- ihaleleri aşağıda hizalarında yazılı glln ve saat
larda Müstahkem Mevki Satınalma Komiıyonunda yapı .. 
lacaktır. 

3- Taliplerin gene hizalarında yazılı teminat akça
ları ve ihale kanununun 2 ve 3 cü maddelerinneki vesika· 
lariyle birlikte komisyona müracaatları. 

Tutarı Muvak. teminat 

Cinsi kilo Lira Lira İhalesi Saatı 

Sabun 
Zeytin 
yağı 

9000 
6000 

3240 
3000 

243 
225 

24.3.939 

" " 

10 da 
11 de 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

21 ton zeytinyağının kapalı zarfla eksiltmesi 29.3.939 
çarşamba günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 10080 lira, İlk teminatı 756 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
ıaat evvel komisyona vermeleri. 

Çartamb~ 

lstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğündeo; 
b l 

Aşağıda isim, mikdar, evsaf ve muhammen bedelleri Y~J 
kalem malzeme 5 4 /939 Çarşamba ~ünü ~izalarmda yazılı ~: fJtJ 
ayrı ayn pazarlık suretile ve C. 1. F. lstanbul teslim şarbl ~ 
alınacakbr. • 1~ lt 

Muhammen bedeller C. 1 F. olarak tesbit edilmiştir. auıı ı.ı 
memlekette mevcut olanlar "e derhal teslim edilecekler V'~~~ t 

gibi ~alzeme Silahtar ambarımıza teslim şartile teklif edıle tec' ~l 
lsteklıler muayyen güne kadar tekliflerini tahriren yapıtbl ~ 

leri gibi ayni gün ve santte Komisyona gelerek şifahen de t~i lft 
bulunabilirler. Tekliflerde malzemenin evsaf vo tesliın ııııl 
açıkça yazılmalıdır. adi 

İhalede en müsait fiatla beraber maim evsafı ve teslio> Ol N 
tini kısalığı nazarı itibare ahnacakhr, oı (1 

Uhdesine ihale yapılacak taliplerden derhal teslimat ya~Bt İ 
caklardan ihale bedeli üzerindeki % 15 nisbetinde kat'i telJJ111 

narak mukavele yapılacaktır. v' 
İsteklilerin mezkur gün ve saatlerde Metro Hanında 6 •0~1sof 

taki Arttırma ve Eksiltme Komisyon Reislitine müracaatları 1 

ilan olunur. (1719) 

Sıra Mikdar V. K. İ :s i m 
No. 

: 100 Adet 

İkişer somunu ile beraber civa
ta, krom molypden halitala çe
likten mamül çeliğin mukave
meti 15~c hararette 118 Kg. 
m/m2 4)0'c hararette 23,6 Kg. 
m m2 olmalıdır. 
Kutru Uzunluğu İki ucuna 

çekileçek 
pus m, m diş m/m 
58 95 30 zar 

1 - : 100 Adet 34 105 30 zar 

2-

100 Adet 7/8 110 35 şer 

8 Adet 40 Atmosfer tazyikli buhar için 
supap. 25 m m geçit kuturlu 200 
m m uzunlukta 125 m/m flenş 
kuturlu. Civata delikleri delin
memit diğer eb'adı Alman DİN 
şartnamesine uygun olmalıdır, 

Mubadl• J' 
1
• p,ı 

bede ı .,~ 

Lira !/ 

320,00 
I~ 

400,00 
I~ 

t~ 

~ 

'~ 
d~ 

3- 1 Adet Boru ağızlarına makineto yap. 
mak için kullanılan makkap 
makinesi 6 atmosfer tazyikli ba-

'100.00 
~ 

4-

5-

va ile işleyecektir. Dakikada 
100 devirde 1,5 beygir takette 
olacaktır. Makineyi her iki isti
kamette döndürmek imkam ol-
malıdır 

1 Adet Ayni evsafta makine dakilcada 200.0J 
700 devirde 0,5 beygir takette 
olacaktır. 

5 Adet Hava türbini. Kazan borularını 660.00 
temizlemek için 8 atmosfer taz· 
yikli hava ile müteharrik 60-68 

• m m kutrunda. "İdarede mev
cut örneği gibi,,. 

Adet Redresör bağlama voltajı 190 3.50.00 
volt veya l IO volt. Çıkış voltajı 
24 - 30 volt, 10 amperlik 4 den 
30 volta kadar tanzim edilebil· 
melidir. 

İstanbul Vakıf ar 
irektörlüğün e~ 

Kıymeti 

Lira Kş. 
Pey pnraoı 
Lira Kş. 

100 - 7 50 d 
Topkapıda Çivizade namı diğer Karabaş Mahmed eferı 

hallesirıde Kar baş Mehmed Efeudi cami çıkmazlDda 30 rı" 
ve 1fl3:81 metr~ murabb ındaki mezkur cami imamına ıneŞJ, 
arsasıııın tamamı 15 güıı miiddetle açık arttırmaya çıkarılın', 

ihalesi 20.3.939 paz rlesi günü ıaat 14 te icra edilece a 
taliplerin Çemberlitaıta Vakıflar Başmüdürlütü Mabliilit fllf 
yiıliğine müracaatleri. ( 1 

Y tiksek Ntühendis Mektebi SatınalrnS 
Iiomisyonundan: 

Mektebimiz okurlarına yaptırılacak olan "30 " çift iskarpİllb' 
eksiltmeye konulmuştur. Beher çift iskarpinin mubamınell 
"5,, lira olup ilk temi nah "l l 6,, liradır. Ekdltmesi 1 .4.9.l9 

11~ 
raslıyan Cumartesi günü, saat "10,, da Gümüşsuyunda yaııse 
hendis Mektebinde yapılacaktır. Şartaıameıiui görmek iste~;, 
her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli g6o ve saatte ıııelı f 
nası dahilinde toplanan arthrma ve eksiltme Komiıyonuıı• 

caatları ilin olunur. (1706) 

j 

İstanbul Belediyesindefl' 
Keşif bedeli b'2 lira 85 kuruş ol n Kınalıada .,,es'f 

iç yollarının açılmcsı ve tesviyesi pa.z:arlıta konulmutl~t·~ 
şif evrakı ve şartnamesi Encümen kaleminde görülebil1'' 
kliler 9 lira 43 kuruşluk teminat makbuz veya mektu~il~ 
raber 16.3 939 cuma srünil aaat 14 buçukta Daimi EncuıJ' 
bulunmalıdırlar. 



fD'"--================= 
.D.YoLtA~ ~ETME u. MUoüıuüGÜNDEN ~ 

'ı .!"Lauur:en bedel~ri ve muvakkat teminatları a'ağıda yazılı 
~tQı IDakina 2.J.1.1939 p~nrtesi güıı 'i saat 15 d· ayrl ayrı 

&..~ uıulü ile Aııkarada idare binasında satın alınacaktır. 
s~·e girmek isley nlerin kanunun tayin ettiği vesikalan ve 
'-l ~ 1tyııı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine verme· 

~ır. 
"-t.t..p ll1Deler paras z olarak Ankarada Malzeme dairesinden 

•.-cta Tesellüm ve ıevk şefJiğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen B. 
l Malı.emenin cinsi Lira 
''• ~~ l 8tt det •usta muayene tezgahl 12000 

&det nıotörlü bava kompresörü 21000 

(1493) 4-4 
Muvakkat teminat 

Lira 

900 
1575 

lstanbul Vakıflar 
irektörlüğünden: 

Kıymeli 

Lira Kş. 

Pey parası 
Lira Kş. 

Si 3403 75 255 30 
)'-i l ~tcide Hocapaşa mahalluinde Muradiye cadduinde uki ve 
... "aa 0 • lu tamamı 486,25 metre murabbaında bulunan vakıfa 
~. tıa:•tılınak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarıl
~ "-ı. lesi 20.3 939 paıarteai güoü saat 14 de yapılacaktır. istehli-
~t ~al•mine müracaatları. ~ (1417) _J 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
~.a.Q39 cuma ıünü uat 14 de lıtanbulda Nafıa Müdürlüğü 
~ komisyonu odasında 2000,02 lıra keşif l:edelli İstaaıbul 

Batnıüdürlüğü kalorifer kazan dairesi tadilat işleri açlk 
"'-'te lcooulmuıtur. 

l&.vele •kailtme bayındırlık işleri genel, hususi ve fend 
'ti :••ri, proje, keşif buliaasile buna müteferri dığer evrak 
ti.' e l<irülecektir 
~:·•~kd teminat 150 lirC\dır 

'1et1 ldilerin en u 100 ı liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
"'-~den almıı olduğu veaikalara istinad"n iıtanbul Viliyetin

l'ıe. iltnı" tarıhindeo 8 gün evvel alanmış ehliyet ve 939 yılına 
tet oduı vesikalerile gelmeleri. (1442) 

Kapah zarf usulile eksiltme 
Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından : 

Birinci kısım : Konstrüksiyon işcilik. 

1- 27.2 939 tarihinde ihale edilemeyen 250.000 met
re düz beyaz kanaYiçe yeniden pazarlık usulile eksilt
meye konmuştur. 

il- Muhammen bedeli 38750 lira muvakkat temi· 
natı 2906 lira 2) kuruştur. 

111- Pdzarlık 30.3.939 tarahiııe rasUıyan per. mbe 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım Şubesi Mü ür Ü· 

ğündeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Beherinin Mu. Fi. Tutarı iV- Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden ,.>ara-

Ura Llra I bl 
Adet Cinsi 

l Büyük Yazahane kıristalli 

l Büyük Kütübhane 
210 
220 

85 
45 
25 
30 
15 

--- 1 sız a ına i ir. 
210 V- isteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve 

l Gardirob 
2~ saatte mezkur Komisyona gelmeleri ilin olunur. 
45 ( 1701) l-4 • 1 Orta Masası Kıristalli 

2 Sığara Masası kıristalli 
11 Yazıhane Koltuğu Marokenli 
4 İskemle Marokenli 
1 Profesör Kürsüsü Rahlesile beraber 

İkinci kısım : MASiF itcilik. 

6 Y aıahane Kıristalli 
5 Etajer 
6 Gardirob 
6 Yaz.ıhane Koltutu sade 
6 Daktilo Masası 

14 Büyük Kitab Etajeri 
2 Laboratuvarıı Kolleksiyon Dolabı 

(28 Çekmeli) 
17 Evrak Dosya Dolabı (6 Raflı) 
2 Camekinh Koleksiyon Dolabı 

(24 Gözlü) 

:.:oo 

90 
40 
70 
20 
35 
90 

160 

80 
140 

70 Masa camekiuh 140XJ2X80 abadında 25 
120 Oturma yeri (Anfi sıraları) beher oturma y~. ı ı 
90 M2. Mail döşeme ve küraü altı sediri. Metrc2 4 

250 Sandalya 5,5 
Y ekün Muhammen tutarı . . . . . . . • • • • • . . 

İlk Teminatı - 804 Liradır. 
İhale : 25 3 1939 Cumartesi Saat 11 de. onbirde 

50 
330 
60 

2:ı0 

MO 
200 
420 
120 
210 

1260 
320 

1360 
280 

1750 
1320 
360 

1375 
10715 

l - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi yeni Bi
na enılitüleri için yukarada müfredatları yAııh Mobilyalar (KAPALI 
ZARF) uıulile ekıiltmeye çıkanlmışhr. 

2 - Eksiltme İstanbul Vilayeti Defterdarhğı Muhasebe Müdür
lüğü Daire~inde 25 3 1939 Cumartesi günü ıaat (l l) de toplanacak 
olan Fakülte Mubayaat Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

• • • 
1- İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikalarında 

halen mevcut olanlarla Mayıs 939 gayesine kadar 160.000 
kılo birikecegi tahmin edilen tahta parçası evvelki ihale 
fesh edılerek yeniden pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

11- Muhammen bedeli beher kilosu 50 santim hesa
bile 800 ve % 15 teminatı 120 liradır. 

IH- arttırma 18.3.939 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat lO da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
si Müdüriyetindeki Satış Komiıyouunda yapılacaktır. 

iV- Tahta numuneleri Cibali ve kutu fflbrikaların-

da iÖriılebilir. (1674) 2-4 

• • • 
Metre 3 Cinsi Muham. Teminat 

Fi atı bedeli Lira 
Kr. Lira 

67 Cürgen 36 2412 180,90 ) 
3 Ihlamur 55 165 12,38 ) 
6 ,, Kutuluk 80 480 36 ) 
4 Karaağaç 65 260 195 ) 

(Dağ) 

1- Şartname ve Eb'at listeleri mucibince 
yaz.ıh kerestelerden gürgenler açık eksiltme ve 
pazarlıkla 27.111.939 tarihinde alınacaktır. 

Saatr 

14,30 
15 

y ... karda 
diğerleri 

3 - Eksiltmeye i'tirak etmek isteyenlerin ı490 aay.lı kanunun 
tarif h dahilinde ilk teminat tutarı olan (e04) liranın Muhasebe Vez· 
nesine yatmldıj'ıoa dair makbuzla bu kanunda yazıla evaaflan haiz 
olduklarına ve diğer evrakı müsbitelerJle birlikte kapah teklif mek-

1 
tqblannı ihale aaallndan en az bir ıaat evvel Komisyona vermİf 
bulunmaları lazımdır. 

4 Şartnameyi ve yapılacak işin resimlerini görmek, ebad ve 
.....,...._•••••••••••••••••••••= evsaflarım, tarzı imalleriııi ve dite; huıuaatını öğrenmek istiyenler 

il- Eksiltme ve pazarlık Kabataşda Levazım Müdü
riyeti binasında Alım Komisyonunda yapılacaktır. Muham
men bedelleri, teminat akçaları, ihale saatleri hizalarında 

yazılıdır. Şartname ve listeler hergün Levazım Şübesinden 
alinabilir. 

ili- İsteklilerin pey akçalarile belli 
Komisyona müracaat etmeleri 

gün ve saa lerde 
(1583) 2-4 

1(. tatil günleri hariç her gün Büyükdere Bahçeköydeki Orman Fa-
) tif bedeli 611 lira o)an Burgaıı:adaıında Kayık iıkeler kültesine müracaat edebilirler. Arzu edenler pulunu göndermek 
~Pılacak tamirat açık ekııltmeye konulmuştur. Keş·f evra· ıartile ev1af vo ebad ve laİr huıuuh göateren reaimaiz fUlname-

• • • 
hla ltt "•rneıi Levuıım Müdürlüğünde görillebilır. l1teklilt:r 2490 yi isteyebilirler. (1521) 2-4 1- Şartnamesi mucibince 60 adet alttan surme ara· 
~ laQoda yazılı veaikadan baıka bu işin ehli olduklarına dai· ı 

1 

ba kapalı zarf usulile ~ahn alınacaktır • 
.... (. Pttüdürliltüodeo alacakları ehliyet veaikasile 45 lira 83 ı n h ı· s a r 1 a r u M d 1 d 11- Muhammen bedeli 6000 lira, muvakkat teminatı 

1lk teminat makbbz veya mektubile beraber 27.3.939 pa- • Ü Ü r Ü ğ Ü n e n : 
1G G 450 liradır. il saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. .._ _____________________ ._ _ _, 

(B) (1591) ili - Eksiltme 20 IV.939 tarihine rastlayan perşembe 
..,...._•••••••-••••••:ıımrllıMf'ıMi~--- 1- 14.3.939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi ya· günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube· 

pılacağı ilan edilmiş olan buhar kazanının münakasa müd- sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

liristo Papazoğlu 
Dlkl9 Maklnaları Deposu 

latanbul, Fincancılar Yokuıu, No. 28 

~e~ ı;ıevi Dikiş, Nakış ve Kasnak makın~larını, 
l'irıı ve diger bütün aksamını en müsaıt şart ve 

fiatlarle müessesemizde bulursunuz. 

• t 

\' 
'PUrlara, trenlere vaktinde yetişebilmek için 

U111um saatçılardan metanetile Ünalan 
teminatlı 

~v-"'M ~,.._,...-~ -~---~ - ~-....~- ...... ~ ~-

Saatlarını ısrarla isteyiniz. 

deti görülen lüzum lizerine temdit edilmiştir. iV- Şartnameler hergün ıöı.ü geçen Şubeden para-
11- Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4.4.939 tarihine sız olarak alınabilir. 

rastlıyan salı günii saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mu- V- Eksiltmeye iştirak edecekler münakasa gününden 
bayaat Şubesi Müdüriyeti Alım Komisyonunda yapılacak· bir hafta evveline kadar fiatsız teklifleri tetkik edilmek 
tır. Kapalı zarflar eksiltme saatinden bir saat evveline üzere İnhisarlar Uumum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şu· 
kadar saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığına makbuz besine verilmesi ve tekliflerinin kabulilDÜ mutaı.ammın 
mukabilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek isteyenlerin vesika almaları liı.ımdır. 
fiatsız teklif mektuplarını ihale tarihinden bir hafta evve· VI- Kanuni vesailde mühürlü teklif mektubunu % 
line kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vererek münaka· 7,5 güvenme parası makbuz veya banka mektubunu ihti
saya iştirak vesikası almaları lazımdır. (1714) 1-4 va edecek olan kapalı zarflar eksiltme gilnü en geç saat 

• • • 
Cinsi Miktarı Muham. %7,5 

B teminat 
Lira L. kr. 

Eksilt. 
şekli 

Sa atı 

Baskiil 5000 kg. 1 adet Sif 750 56 25 paı.arhk 14 
Haydarpaşa 

" 
2000 ,. 2 adet 
tOOO ,, 1 ,, Sif 5000 

İstanbul 
375 - açık eks. 14,30 

" 
1- Şartnameleri mucibince yukarda miltarları yazılı 

basküller hizalamıda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek

siltme saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
III- Eksiltme 4.4.939 tarihine rasthyan salı gfinü Ka

bata şda Levazım ve Mubayaat Şubeslndeki Ahm Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler hergftn si>ı.ü geçen Şubeden para• 
sız olarak alınabilir. 

V- 5000 kg. hk basldilün milnakasasına iştirak ede
cekler 7 gün evveline kadar fiatsıı. tekliflerini Tuz Fen Şu
besine ve 1000,2000 kg. hk baskül münakasasına iştirak 
edecekler de fiatsız tekliflerini bir hafta evveline kadar 

14 e kadar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. (1419) 2-4 

• • • 
Muham. B. Muvak. T. Eksiltme 

Cinsi Miktarı Lira L. Kr. Şekli Saatı 
---

Motör 2 adet 10650 798 75 kapalı zarf Hi 
1- İdaremizin (2 ve 8) numaralı tekneleri için ıart

namesi mucibince 2 adet motör kapalı zarfta ıatın alı
nacaktır. 

II- Eksiltme 3,4,939 tarihine rastlayan pazartesi giı
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şuoesin e· 
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere 
muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yukarıda ya· 
zılmıştır. 

iV- Şartnameler beriün sözü geçen Şubeden alı
nabilir. 

V- Şartnamenin 1 inci maddesi mucibince talihlerin 
tanı.im edecekleri plln ve fotoğrafiler münakasa günün
den üç gün evveline kadar Cibali nakliyat Şubemize ver
meleri lazımdır. 

1 müskirat fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünü mutaı.ammın vesika almaları llı.ımdır. 

~~··---------------lii VI- Eksiltmeye iştirak edecekler eksiltme günll ka· 
)at -.bibi ve yaıı itleri Direktaril: bmail Girit nuni vesaikle birlikte yukarda adı ieçen Komiıyona gel-

VI- Ekıiltmeye iıtirak edecekler yüzde 7,5 güvenme 
paraıı makbuz veya banka teminat mektubunu havi mli
hürlil teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar saat 14 de mezkur Komisyon Başkanhgına makbuz 
mukabilinde vermeleri lbımcbr. \965) 3-4 Baaaıc1ı11 J•r: Merkez Baıımni Galata meleri ilin olunur. (1704) 1-4 

' 
• 
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Mode Prix 

d "adjodicat. ..umatif 
Cautioa. 
proviıoire 

Lieu d'adjudieetioa et chı 
Cabier dM Cbarl'ea Jo•• Hearet 

-------~-~·~~--._.,--~----------------------~-----------~--.r.>0------
A) Adjudications au Rabais ---- ...-.- ____ .._..._.._.__,.. 

Con•tructlona - R6parallons - Trav, Pubtlce-Mat•rıeı de Cenatructten·O.rtogr phle 

Conıtr. plıte en beton armlı İl Eskitehir Pli oııcb. 262800 - 14590 - Com, Aelt. Mi• Dif. Nat. Aalc. 16-3--19 11 -
(Cab. cb. L. 13,04) 

Conıtr. W.C. Publiqae 554 - 42 55 Manie.ip. Akşehir S0-3-39 14 -
Conıtr. atelier a l "lmprime,ie de l'Etat Pli cacb. 6497 54 488 - Dir. lmprimerie Etat ~0-3-39 15 -
Ooverture et ajustement routcs cime- Gre a gre 62 85 9 43 Com. Perm. Municip. lst. 16-3-39 14 30 

tiere Kınalıada 
Ouverture puıts arteaien i Kırklareli Pli c eh. 13186 - 089 - MiniıUre lnterieur 6-~9 11 -
Dressement cartc etat nctuel Bünyan (rectif.) ,, 

" 
PraduH• Chlmlqu • et Pharmaceutlqu •-lnatrum nta Sanltalre•Fournlture pour Hopltaux --- - - _, - ....--..- .. _._.,.....___:.---

Tabla d'operation Univeraal et autoclave Publique 143'Jet800 - 166 25 Vilayet Kütahya 31-J-39 ... -
31-3-39 11 
21-3-39 11 -

Articlu de laboratoire: 111 lots ,, 3466 20 259 97 Dir.Ec.Hygieoe Ank.et Dir.SanU ltt. 
lnatrumenb pour ıervice dcntaire: 32 lots 329 30 24 70 Vil. Mnniıa Ank. lıt. et lzmir 

(aj.) 

EJectrlclt6-0az-Chaulfago Central (lnstallntlon et Mat6rlel) 

baatallation Hectrique et adduction d'eau 
i la ferme coton (aj.) 

Voltare lirature redreueur de 190 ou 110 Gre a gre 
volt: 1 p. 

Turbine d'air: 5 p. Pli eac!:ı. 
lnatall. eleclr. route konak ıouvernemen- Publique 

tal Akhiur (aj.) 
Dre1aement projeta inıtall. eau et el,ctr. Pli cacb. 

bourg Birecik 

Hablllement - Chauasures - Tlasua - Culrs 

350 -

560-
1732 99 

Drapı de litı: 1000 p. (aj.) 
Escarpins : 308 paires 
Toile pour linre: 140000 m. (Cab. eh. 

Publique 1500 -
Publique la p. 5 -
PJi cacb. le m. O 25 

P. 175) 
Habib civil• et cbapeaux : 550 complet. 

Dlvers 
,, lap. 25 -

Rep. camiooa : 8 p. 
Fil pour coadre le culr • 
Baacule de 5000 kg.: 1 p. de 2000 kı.: 2 p. 

,. ,, 1000 kr. : 1 p. 
Canevaıı: 250000 m. (aj.) 
Machine pour ciıaretteı : 3 p. 
Chaudiere İl vapeur (aJ.) 
Boulonı et ecrouı 
Soupapct a vapeur d'une pression de 40 

atmoıphereı : 8 p. 
Machine a perforer : 1 p. 
Pi~ceı recbangea "racin pin00 marqoe 

Deutache Werke 10 p. - becı pour 
liquide br!ile: 9 p. 

Robineb en bronze avec accea. 
Articlct de fonderie 
Capıulet ; 500000 p. • e11eace de citron : 

5 litrea 
Fraiaeuıe: 5 p. 

Provıaıona 

Hoile d'olivea: 21 t. 
Poiı chicbes : 18 t. 
Savon: 37 t. 

" 
4 t. 

Beurre : 1 O t. 

Puhliqu• 
Gre a gre 
Publiqae 
Gr6 a gre 
Pli cacb. 

,, 
" ,, 

,, 
Grt a rr6 

Pil each. 
,, 

Publique 

Pli cacb. 

Pli each. 
Publique 
Pli cach. 
Gre a ırc\ 
Pli cach. 

B) Adjudications a la surenchere 
.-:------=--~~------------------------

Motocyclette a puier marqoe Ariel (aj.) 
Macbiı:ıe-outil a tour : l p. 

Publlqoe 
,, 

6450 3.5 
754 70 
750 -

5000 -
3S750 -
24000 -

320 -
400 -

400 -
665 96 

23650 -

10080 -
1845 -

11840 -

40 -

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe 16.3.939 

Çuval ağzı dıkme makinesi, aelefob kij"ıdı ve muşamba (ınbiaarlar 
Umum Müd.) No 975 

• Bot bobin 1Bndıt1 (İnbis. U. Müd.) No 976 
Soj'uk bava depoaa inşaah (Kiliı Beled.) No 976 
lzmir turiıtik yolları inşantı (lzmir Vil.) No 979 
Sığır eti (İsparta Tümeni) No 980 
Elektrod (Aık. Fabrikalar) No 981 
Sılikat de ıud (Aık. Fabr.) No 981 
Yüksek ziraat Enstitüsü bioa11oda kalorifer tealaab (Nafıa Vek.) 

No 982 
Hük6met kona~ı tamiri (Ank. Valiliği) No 9S2 
Nalça, burl'ulu tel çivi ve keten iplık ~at. Jandr. SAK.} No 983 

Dir. Ferme Coton Malatya 17-3-39 15 -

Dir. Gen. Electricite iıt. 6-4-39 16 -

• " 
5-4-39 ti -45 

Muaieip. Akbiıar 20-+39 15 -

150-
" 

Birecik 11-4-39 14 -

l 12 50 Conı. Acb. lnt. Tophane 20-3-39 14 -
l 16 - Com.Acb.Ec.Ioıooieurs Gümütıuyu 1-4-3i 10 -

2625 - Com. Acb. Comm. Gen. Gend. Ank. 30-3-39 10 -

1031 45 Dir. Surete lst. 44-a9 14 -

483 80 Com. Acla. Diviıion Kırklareli 17-3-39 16 -
56 61 lere Expl. Ch. de fer Etat Haydar pata 30-3-39 10 30 
56 25 Com. Acb. Econ. Monop. Kabatacbe 44-38 14 -

375 -
" 

,, 4-4-39 14 30 
290tJ 25 ,, ,, 3().3.39 14 -
1800 - ., ,, 2-5-39 15 -

" 
,, 4-4-.19 18 -

Dir. Gen. Electricite lıt. 5-4-39 15 -

• " 
5-4-39 15 15 

" 
,, 6·4-ag 15 30 

49 95 Com. Aeb. Comm. Surveil. Douan:lıt. 80-3-39 14 -

Adm. Eaux Municlp. l.t. 5-4-39 16 -

' 
,, ,, 10.4-39 15 -

103 18 Municip. Adana 1!-4-39 15-

1773 75 Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 2-5-39 15 30 

736- Com. Acb. lnt. Topban6 29-3-39 15 -
138 38 ,, ,, 29-3-39 14 30 
888- ,, ,, ~39 15 ao 

" ,, 20-3-39 11 -
712 56 Com. Aeb. Mil. Malatya 25-3·19 12 -

6 - Co•· Aell. Comaı. Mlllt. lat. Fıadıklı 20-3-39 10 -
2eme Bureau Executif Galata 24,29-3-39 15-

Fermeneciler No 47.49 
™ LL!U 

Elektrik aaotral binaaı ioş. (Şuhut Beled.) No 983 
Şose tamiri (fıt. Beled.) No 983 
Liboratuar tesiaab tlıt. Uoivcr1iteıl SA.K.) No 981 
Şoıe tamiri (lıt. Beled.) No 983 
Tuz ambar1 tamiri (Ank. lob. Müd ) No 983 
Yataklık pamuk (Tophane Ln.) No 984 
Ecza alit ve edevat (lıt. Veteriner Müd.) No 98t 
• Bahçe rekoru hoparlör, benzin tankı v. s. (l.t. Beled.) No 984 
YoA'urt ve ıüt (Yozgat Aak. SAK.) No 987 
Samikok (Çanak. Beled.) No 989 
Su projesi tanzimi lKayıeri Vil.) No 989 
Bina loş. (Diyarbakır Lvz.) No 989 
Siyah, beyaz ve müoerrit t•rit (l.t. Telefon Müd.) No 9QO 
Evrakı matbua (Tophane Lvz.) No 991 
Yatak kılıfı (Topban• Lvz.) No 991 
Maaa, dolap, yazıhane, aandalya y, ı. {BaşHkllet Devlet Meteoro

loji ioleri) No 992 

• Kızılataç (Kırklareli Aık. SAK.) No 992 
Bulıur (Viıe Tümeal) No 993 

vıs OFFICIEL 
' 

De 1' Administration Generale des Ch•ııt1 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

Differentes pieces de rechange pour v.agons a col1
5 

dont les valeurs estimatives et garanties proviıoires ıııoıı~ 
quees ci-ba 5eront acheıees separement par voie d'adju~ ı 
som; pli cachete le Mardi ıs Avril 1939 it. 15 h. au 1 
l' Administration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent r,..ıneıtr~ 
Presidence de la Cornission le jour de l"ıdjuJication \ı 
14 h. leurs offres, !es garaoties prov isoires indiqueP-s cı· 
lcs certificats exiges par la loi. ; 

Les Cahiers des charges sent rlistribucs gratuiterııe~' 
kanı par le Service des Approvi~ionnements et a Haf~ 
par Je Bureau de Reception. (1617) j 

No. d' 
adju. 

Espece de materiels Quantite Valeur 

article 
1 Des pieces de rechange pour 

wagoefıi telles que: plaques 
de garde, crochets de trac· 
tion, attelages, ete .... 

2 Esıieux montes avec leurs 
bandages Pces. 

3 Boites a grai so completes ,, 

Zebbiy.: bıçağı (Vize Tümeni) No 993 
Yapı malzemesi (lıt. Komut.) No 995 
Evrakı matbaa (M. M. V.) No 995 

2J 

420 
900 

eıtima. 

Ltqı. 

52.837 

61!.680 
18.350 

Yatakhk kuru ot (Tophane Lvz. SAK.) No GU4 
Nohut (Vize Tiimeni) No 994 
İzmir Kız EnıtiUhü binası ioş. (İzmir Nafıa Müd.) No 99IJ 
Maden k.amürG (l~t. Beled.) No 996 
Silindir tamiri ( ,, ,, ) No 996 

Memento des 

Jeudi 16.3.939 

Maehine a coadre l'ouv rture d ı 1acı, papier 
permbbleı (Dir. G6n. Monop.) No 971 

"' Caiıea vldH de bobinea (Dir. G•n. Moaop.) No 976 
Cooıtr. dipôt frigorifique (Muııcip. Klllı) No 978 

,, routu touiıtiquu lzmir (Vil. lzmlr) Ne 97g 
, Viaade de h<Euf (Div. lıparta) No 980 

El'ctrode (Fabr. Mil.) No 981 
\ Cilicate de ıoude (Fab. Mil.) No 981 

Inıtall . chauff aıtı centr. Iııatitut Arrlcole 
No 982 

Repar. konak gouvernemental (Vll. Ank.) No 9 a t•I 
Talonı, clouı en fil ıpiral, fil en lin (Com. Acb. Gend• l• 
Conıtr. bati11e centrale •lectr. (Muınicip. Ş11but) No 985 
Repar. chauıde (Municip. ı.t.) No 983 
loıtall. l"boratoire (Com. Aeh. Uuiver1lt6 (at.) No 98.3 
Repar. chauıde (Municlp. lat.) No 983 

,, dtp6t ul (Dlr. Moaop. Atık.) No 983 
Cotoa pour mntelaa (lnt. Tophane) No 984 
Inıtrumentl et produib pharmaceutiqaes (Dlr. V4tfrl11' 

No984 # 
• Raccordı pour jardin, baut·parleur (Municip. lıt.) No 
La it et Y ogbourt (Com. Ach. Mil. Y oıgat) No 987 
Semi coke (Municip. Çanakkal') No 989 
Dre11ement proj.-t eau (Vil. Kayıeri) No 989 
Constr, biti11e (lnt. Diyarbakır) No 989 1 
Bandu noire et blanche d'iıolation (Dir. T416pbon•• lıl· 
lmprimeı (lnt. Tophan6) No 991 ' 
Hou11e pour lit (lnt. Tophane) No 9SU 
Table, armoire, table de bureau chalıeı ete. 

No. 992 
• Aune (Com. Acb. Mil. Kırklareli) No 992 
Bl6 concu•' (Div. Vize) No 993 , 
Coateaux pour abattre (Div. Vize) No 993 
MaUr. conıtr. (Command. iıt.) No 995 
lmprimb (Min. Def. Nat.) No 99~ • 
Foin pour matelaı (lnt. Tophan6) No 994 
Poiı·chicbe .(Div: Vize) .No ~ gJ 
Repar. loıtıtut Jeune Fıllu (Dır. Tray, Pub. bmir) No 
Houille (Municlp. I.t.) No 996 l 
Rep. e7llndreı (Muaiclp. lat.) No 996 


