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a) M .. N AKA A L A R 
~ ~=-----------
~-Tamirat -Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

l.t.nbul Asariatıka Müıeleri Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden : 

"'Pala k · · • · h" t" K d" • d -. . ca ışın cınsı ve ma ıye ı : urşun o~enmesı, ba ana 
'·' 'tleri, çinko oluk ve dere imali ahşab çatı yapılması ve-

lı~if bedeli Lira K. 15042,82. Muvakkat teminat miktarı Lira 
~.15, 

\ ~Iİltınenin nHede ve hangi tarih ve saatte yapdaca~ı : Eksil· 
nbul Asariatika Müı.eleri Umum Müdürlüğünde 24.4.939 ta· 

ttazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
\,ti •altın iye girecek müteahhidi er için aranacak evsaf. Münaka· 

ı_;.ccek milteahidlerin yilkse k mühendis veya yüksek mimar 
~ veyahud da ameliyatın fenni mes'uliyetini noterden mu· 

Vekaletname ile deruhde eden bir yüksek mühendis veya 
I tetriki mesai etmeleri Ye mukavelenameye birlikte imza 

l.t'ri lbamdır. 
~bul _Topk~pı ~arayı müzesinde bermucibi keşif yaptınla
~ 'b taınırat ışlerı yukarıda yazıla gün de saatte kapalı zarf 

' al~ edilecektir. Olbaptakı ketif ve şartnameleri görmek 
~1:1tin lstanbul Müzeleri Umum Müdürlütüne, tamirat yerlerini 
l~ n iÖrmek arzusunda bulunanların Topkapı Sarayı Müzesi 
N b tine, talih olanların da teklif mektublarını ve en az 15000 
~ vU: ite benzer iş yaptıklarına dair Nafıa Vekaletinden veya· 
~ O Yet Nafıa idaresinden almış oldukları müteahhidlik Ye Ti· 
~ dası veıikalaı ile muvakkat teminat makbuzlarını havi mü· 
'~~·~ını 24.4.939 tarihine musadif pazarteai rilnü ıaat 13,30 a 

~ııyon Riyuetine tevdi eylemeleri. 

İzmit Tümen Satınalma Komisyonundan : 
L 1 "k" bo""lüklük ~~ "lrıitte emanet suretile yaptırılmakta o an ı ı 

\ 0n.un \579, 240 metre murabbaı çııtıııının kapah zartla ek· 
~taı İınıitte Tilm. Satınalm&. Komisy~ııuııda 2~.4.939 cuma 
\ 1t •~at 15 de yapılacaktır. Keşif bedelı 10154 lıra 5l kuru~ 

lllinatl 762 liradır. 

İıtanbul Telefon Müdürlüğünden : 

Dahiliye VekAletinden : 

Bttnyan kasabasının 90 hektarlık kısmımn halihazır har· 
talarile bunu muhat 60 hektarlık bir salta ile 160 hektara 
varan arazinin l /2000 mikyasla tekeametrik hartasının ye· 
nide~ alımı işi pazarlık suretile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

işin maktu bedeli 2500 liradır. 
Muvakkat teminat 187, S liradır. 
Eksiltme 25 nisau 939 salı günü saat 15 te Bünyan Be· 

lediyesinde toplanacak Belediye Eksiltme Komisyonunda 
yapılacaktır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Belediyeler 1-
mar Heyeti Fen Şefliğinden ve Bünyan Belediyeıindeu alı· 
nabilir. 

Nafıa Ve kale ti Samsun Su İşleı i 8 inci Şube Mühendısliğinden 

l•'ksiltmryc konulan iş: 

Hamzalı bataklıkları islahı kanalları ile Aptal ırmağı islab 
kanalı üz~rine yaptırılacak 6 adet betonarme köy yolu köprft.· 
süııün inşaatıdır. Keştf bedeli 35544 lira 77 kumıtur. 

Eksiltme vahidi fiat üzerinden ve .kapalı zarf usulile ya
pılacaktır. 

Eksiltme 24.4.939 tarih ine rasıla}an pazartesi günü saat 
15 d~ Sarıısunda su i~leri 8 inci §Ube mühendisliği binasında 
Eksıltme komisyona odasında icra cdılecektir. 

lstt>kliler eksiltme şartnamesi, mukavele projf'si, bayındır· 
lık işleri genf'l şartnamesi, umum su işleri fenni ~artnamesi. 

Husmi fenni ~arlna me ve projelni 180 kuruş mukabilınde Sam· 
sunda su işlt ri 8 inci şube mühendisliğinden Rlabilirler. 

ru~lu·k· ~·uvakkat teminat vermesi ve mü~asil iileri ya~.t1ğını 
gösterir vesıka ibraz etmesi ve eksiltmrnın y~p-~lacıı~ı ~unden 
en nz seliz gün evvel ellerinde .bulunan Lutun . HSıkalarla 
birlikte bir i&tida il" idareye müracaat rderek bu ışe rnahıo~ 
olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmelerı 
ıarttır. Bu müddet içinde V( sika talebinde bulunmayanlar ek-

siltmeye iştirak edemezler. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı ıa· 

atten bir saat evveline kadar Samsunda ~u işleri 8 inci ıube 
mühendisliğine makbuz mukabilinde Yermeleri 15.zımdır. 

~ ~.4.939 Cumartesi günü saat 11 de İıta~bul T ~fefon 
~i r~&it eksiltme Komiıyonunda 7160,04 lıra .keııf be· 
' Şıtli telefon santralı bioaıında yapılacak ınşaat ve 

lttt itleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Postada ohn gecikmelrr kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmiye konulan iş: Erzurum villyetinde yaptırılacak 

3 ilncü l.Jmunıi MüHeıtişlik gı up inşaatı müşh'milflımdlilı müı 
rnrek işltr, otel, ıki ı.omutan cvı ve iki memur evi ikmali in-

~ t.lukavele, ekıiltme, bayındırlık itleri genel, . huıuı~ 
\ flrtnameleri, proje, keşif hüllıasile buna müteferrı 

şaatıdır. 

iki grup malzeme \e e§ya her grup ayrı ayn ibale edilmek 
ö.zere 27.4.939 perşembe göni\ saat l0.30 da Haydarpaııcla 
gar binası • <lah iliııtleki komiayon tarafından açık ebiltme usu· 
lile satın alınacak! ır. 

Bu i~e gırmek istiyenlerin her grupa ait hiza1arında yazılı 
muvakkat teminat vermelPri ve kanunun tayin ettiği vesaikle 
birlikte eksiltme saatine kadar komisyona müracaatları lbımdır. 

Bu işe ait §Brtnameler komisyondan parasız olarak dsiı· 
tılmnktadır. 

1-31 kalemd 'n iharet sıhhi laborahıvar allt n edevatı. 
Muhammen bedeli: 1478 lira 2 kuruş ve muvakkat temi· 
•atı: 110 lira 86 kuraştur 

2-6 adet 4992 kgr. Nazari siklette 2000 X 2000 X 26 
m/m. Lık kazan saçı. Muhammen bedeli: 798 lira 72 ku· 
ruş ve muvakkat teminall : 5991 kuruştur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan : 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 155 kura§ olan 1500 

kilo idrofil pamuk açık eksiltmiye kenulmuıtur. 
llıalesi 22 nisan 939 cumartesi saat 10 dadır. 
ilk temin atı 174 lira 38 kuruş olup şartnamesi her gün 

M. M. Vt klleti satın alma komisyorıundan bedelsiz olarak a· 
hnabilir. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

faparta Nafıa MGdGrlüt11ndea : 
Isparta v ııayet nuırnmet konagında J • _.,.ca"- ''"'"° ura .ı:u 

kurut ketif bedeli kalörifer tuiaab olup 938 mali yıla içinde 5000 
liruı ve 939 mali yılanda da 11036 .lira 20 kurufu tediye edile-

cektir. 
5000 liralık işin 25.5.939 tarihine kadar ikmali şarttır. 
2 - Bu işe lılid evrak ve şartnameler : 
A - Bayındırlık işleri genel farlnamHi, 
B - Yapı işleri umumi ve fenni ıartnamesi, 
C - Sıcak aulo kalörifer tesisatı için umumi ve fenni tart· 

namesi. 
O - Hususi ıartaame, 
E Ekailtme tartname1i, 
F - Mukavele projesi, 
G - Ketif n vahidi kıyuı fiatlar, 
H - Projeler. 
lıtiyenler bu evrakı Isparta Nafıa MtldOrlGttlade glrebllir~er. 
3 - 5.4.919 tarihinden itibaren U ııtln mtlcldetle ekılltmıye 

konulan bu it 20.4.939 perşembe alinB uat 15 te Nafıa MCidGrltl· 
tüode tetekkül edecek Komiıyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

~t evrak her gün Levazım Dairemizde görülebilir. 
~'1a'1uvakkat teminat 537 liradır. İs_te~lilerin ~n az 5000 
\t~:k bn iıe benzer iş yaptığına daır ıdarelerınden almış 
~il vesikalara i•tiaaden İstanbul vilayetinden eksiltme 
\;ilden 8 gün evvel_ alınmış eh~iyet ve 939 yılına ait 

Keşif bedeli 267ı3o lira 45 kuruotur. . 
Eksiltme 2.5.939 salı günü ~aat 16 ?a Nafıa Vek!letı I 

yapı i~leri umum müdürlüğü ekultme komısyonu odasında ka-

1 palı zarf usulile yapılacaktır. . 
Ekı-iltrne şartnamesi ve buna m_üteferri ev~a~ ~3 .. lıra 371 

kurut bedel nıu~ abilinde yapı itlen umum müdurluğunden alı· 

5 - Ekaillmeye ıirebilmek için isteklilerin 1202 lira 75 ku· 
rutlnk muvakkat teminat vermeleri ve bundan batka atatıdaki ve

aikaları ibraz etmeleri lazımdır. 
A - ihaleden eD 8ll 8 riln evvel Villyete müracaatle alına· 

cak ehliye\ -ytai11ka1ı, 
B - 939 yılına aid Ticaret Odaaı veaikaaı. • 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yasala saatten bır ıaat 

evveline kadar yukarıda sözü geçen KomiıyoD Reiılitine makbuı 't odaıı vesikalarıle gelmelerı. 

Çorlu Ksr Satınalma K.omiıyonuntlan : nabilir. 
Eksiltmiye girel>ilmtk için iste klılerin 14439 lira 46 ku ~tf Çorluya yakın bır mesatede dört ade~ cep\ıanelik kapal~ 

- '-•ulııı münakasaya koumuetur lhalesı 24.4.919 pazaıteıı 
L- . 11~ ••at 16 da Çorluda Kor Satınalma Ko. da yapılacaktır. 
~~ ~1parası1710 lira 25 kuru~tur. Şartname, ke§if ve pro 
'-tini &örmek isteyenler her gün Çorluda kor Satmalma Ko. 

'-ıtirıcaatla görebilirler. 

İılanbul Nafıa Müdtirlüğünden : 

~.d ~·•.939 Çarıamba günü saat lS de İstanbuld~ Nafıa 
'Ü~ltitU ekıiltme komisyonu odasında 27428 6 ~ lıra keş ıf 
~ llı Bakırköy Emrazı Akliye Hastanesi Mutbak ınşaatı ka· 

larf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
'Liukavele ckııhme, Bayındırlık işleri genel busu:ıi vt
~' 1 l&rtnameleri. proje k'1şif hulisasile buna müteferri diğer 

~ daireıindt görülecektir. 

ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa vt·kaletinden bu 
iş için alınını~ ehliyet veıika5ı gösterm~leri lamndır. B.u v~sı.ka 
ekıiltmenin yapılaca~ı günden en az sekiz gün evvel hır ıstıda 
ile isteklilnin Nafıa V e.kaletine mtiraca'1tleri ve istidalarına en 
az bir kalemde 150 bin liralık bu i§e benzer bir iı yaptıkla· 
rına dair iti yaptıran idarelerden alınını§ vesika raptetıneleri 
muktaıiJir. Hu müddet zarfında vesika talebinde buluıımıyanlar 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

t~tekliler teklit mektuplarını ihale günü olan 2.5.939 sah 
günü saat 15 e kadar ek~il ı me komisyonu Rdsliğine makbuz 
mukahilinde teslim edeceklerdır. 

Postada olacak. gecikmeler kabul edilmez. 

• • • 
Barut depoıu kulilbesi iat : Bak İnhisarlar U. Mud. illnlarına. 

t.f•vakkat temi11at 2058 liradır. 
~ lateklilerin teklif mektupları ve en RZ 20000 liralık bu i§e 

11 

~~.r i.ı yaptığına dair ıdare.lerinden . almış o~d~ğu vesika- lıaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 
-~~ lttııaden Istaııbul Viliyetırıden eksıltme ıarıbınden 8 gün 
4ı ~ ~lınmıı ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesıkaları · ''ti kapalı ıarflarmı 26.4.939 Çar§amba günü ıaat 14 e 

İatıubul Nafıa MiidürlüAilne vermeleri. 

Devlet Demir Yolları v~ Limauları lıleime Umum ldnresinden 

Muhammen bedelleriyle miktar ve vaııfları aıağıdı yaıılı 

mukabilinde verileeektir. 
Posta il• sılSnderilecek mektublarıa Dilaayet ıaat 15 • kadar 

ıelmiş olması ve dıt zarfların mühür mumu iltt iyice kapatılmlf 
bulunma11 liıımdır. Poıtada vuku bulacak teahhurlar aann itibar• 

abDmıyacaktır. 

Yozgat Belediye Reisliğinden 

Yozgadda mevcud elektrik tesiıatına ilAveten alına· 
cak yedek motör ve alternatora aid eksiltme ilAnı 

Mevcud elektrik tesisatına yedek olarak alınacak 190· 
200 beygir kuvvetinde bir lokomobil 170-180 kilovatlık al· 
ternatör muhammen bedel 45739 lira 50 kuruştur. 

Bu işe aid fenni şartname ve kapalı zarf usulile ek
ıiltme şartnamesi ve pllnları 50 lira mukabilinde alına· 
cakhr. . 

Eksiltme kapalı ıarf usuliledir. Lokomobil ve aaır te· 
sisatın ihalesi tarihinden itibaren sekiz ay içinde ikmal 
edilerek kabull\ muvakkat için hazır bulundurulacaktır. 

Eksiltme 15 mayıs paıarteai gtlnl aaat ı• de Yozgad 
Belediye dairesinde Belediye Eocftmeni marifetile yapıla· 
caktır. . 

Ekıiltmiye girebilmek için 15.5.939 paıartesı ifl1ni1 
ıaat 14 e kadar muvakkat teminat olarap 3431 lira 2490 



Pazartes~i ~lO~~~--~------~--~~~~~~~~------------------------------~M~ft~n~a~ka:::sa:,_~G~a~r.e~t~e.~1--------------------------------_...-----------------------
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. !;_,, 

Orman Koruma Genel Komutanlık SatınalJD• 
Komisyonundan : 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saa 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Kurşun döşenmesi, badana ve sıva işleri 
çinko oluk ve dere imali ile ahşap ça· 
tı yap. 

Depo tamiri 
Betonarme köprfi inş. : 6 ad. (tart. 180 kr.) 

Akşehir kasabasının imar planı tanzimi 
Bünyan kasabaaıı halihazır haritası alımı 

işi (temd.) 
Bakırköy Emrazı Akliye hast. mutbak inş. 
Niğde kasabası içme su tesisatı etiid pro· 

jel~ri tanzimi işi ,, 
Otel, iki komutan evi ve iki memur evi 

ikmali inş. (şart, 13,37 L.) 
Açık hava tiyatrosu anfi kısmı v.s. aksa· 

mı inş. 

Kapalı :ı. 15042 82 

Paz. 
Kapalı r.. 

Paz. 
,, 

Kapalı z. 
Paz. 

35544 77 

3:100 -
2500 -

2742q 61 
2550 -

Kapalı z. 267236 45 

11580 63 

1128 25 

19 -
2665 86 

262-
187 50 

İst. Asariatika Milıeleri SAK. 

iıt. Komut. .SAK. 
Nnha Vek. Samsun Su İşleri 

8 ci Şube Mühendis. 
Akşehir ŞarbaylıA'J 
Dahiliye Vekaleti 

2058 - İst. Nafıa Müd. 
352 50 Nitde Beled. 

14439 46 Nafıa Vekaleti 

870 - iz.mir Enternasyonal F uan Komitesi 

24-4-39 15 -

18-4-39 
2ı-4-39 15 -

1-5-39 14 -
25-4-39 15 -

26-4-39 15 -
5-5-39 14 -

2-5-39 16 -

12-4-39 16 -

ilaçlar, Klinik ve lspençlyart alit, Hastane Lev. 
22-4-39 10 -
11-4-39 14 -İdrofıl pamuk: 1500 k. Aç. eks. 

Ameliyat masası : 1 ad. - otoklav : 1 ad. 
(temd.) 

k. 1 55 
1430 -

li4 3g M. M. V. SAK. 
166 2> Kütahya Vilayeti 

Elektrık.Havagazı-Kalorifer \tesisat ve malzemesl) 

Edirne mezbahasında yap. soğuk hava de· Kapalı z. 71832 61 Edirne Beted. 25-4-39 15 -

posu ve buz fabrikası (şart. 360 kr.) 

Lokomobil 190-200 beygirlik alternatör : Kapalı z. 45739 -
170-180 kilovatlık (şart. 50 L.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Verilecek 35 t. beyaz pamuklu kırpınt( Paı. 1946 65 
ile 39 t. haki kırpmtı mukabilinde el-
biselik kumaş ıle çamaşırlık bez imali 

Havlu : 1600 ad. 
Yazlık elbi~elik bez: 25200 m. 

n 
Kapalı ı:. 

512 -
13860 -

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

Evrak dolabı: 19 ad. Paz. 
Altlı üstlü somyalı demir karyola: 110- Aç. eks. 

150 çıft 
Radyo evi için yap. vestiyer, şef kürsüsü n 

6ı7 -
2500 -

2361 52 

manrlli<ıiı, 1::1ei1zrri, Makine yağları v.s. 
Ağır benzin: 50 t. 
Gaz.yatı, benzin, gres yatı. ateşlik yatı, 

et makinesi ve motör kayııı 

Kapalı z, 10000 -
Paz. 

MUteferrik 

Demir rondela, galvanize, kurşun ve ba
kır rondela ile yaylı rondela v.ı. 

Kamyonet karoseri yap. 

Arka çantası: 2000 ad. 

Alüminyum halıtası (temd.) 
Binek hayvanı 
Per.,in imal makinesi: 2 ad. 
Dikenli tel: 1000 top-çimento: 200 torba 
Kamyon: 4 ad. 
Arazöz: J ad. (temd.) 
Tu~la: 239 t. (temd) 
Mutabiye: 9 kalem 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 
Nohud : 10 t. k. fasulye : 15 t.-kırmızı 

mercimek: 5 t.-makama: 10 t.-arpa 
tehriyesi: 8 t.- k. üzüm: 4 t. 

Pirinç: 10 t. 
Sıtır eti: 87624 k. (temd.) 

B) MUzayedeler 

Aç. ekı. 

Kapalı z. 

n 

Paz. 

Kapalı z 

Kapalı z. 

n 
Aç. eks. 
Paz. 

Paz. 

Paz. 
Aç. ekı. 

Beyaz pamuklu kırpıntı: 35 t.-haki kır- Kapalı z. 
pınh: 39 t. 

Odun: 5062 kental 
Meşe odunu: 5340 kent. 
Hurda kamyon ve liıtikleri P az. 
Benzin tenekeleri, yaııhane, masa, bisik

let, dikit m .. kineıi v.ı. 
Kahvehane etyaıı A t ç. ar • 

1855 -

800 -

9000 -

2100 -

15000 -

11400 -
5500 -

t. 52 50 

76.51 -

118 -

sayılı artbrma ve eksiltme kanunile muayyen vesaiki Be
lediye Encümenine tevdi etmesi şarttır. 

Bu tesisatın sekiz ay içinde ikmali şartnameye derce· 
dilmiş ise de talihler arasında en kısa zamanda ikmalini 
taabhüd edecek olanlar şayanı tercihdir. 

Daha fazla malumat almak isteyenlerin Belediyeye mü· 
racaatleri ilin olunur. 

Edirne Belediye Riyasetinden : 

Edirne Belediye mezbahasında yapılacak olan 71832 

3431 - Yozgat Belediyesi 15-5-39 14 -

146 - Tophane Lvz. SAK. 25-4-39 15 30 

37 40 M. M. V. SAK. 17-4-39 11 -
1030 - Orman Koruma Gea. Komut. Ank. 25-4-39 15 -

47 02 
188-

177 il 

750 -

139 13 

60 -

İnhisarlar U. Müd. 
Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK. 

Radyo Evi Müd. Ank. 

M. M. V. SAK. 
Ank. Lvz. SAK. 

D. D. Y. Haydarpaşa 

Adapazarı Tohum lslah ve De· 
neme istasyonu 

27-4-39 14 -
25-4-39 9 30 

2t-4-39 11 -

26-4-39 15 -
11-4.ag il -

28-4-39 10 3{) 

27-4-39 14 -

675 - Orman Koruma Gen. Komut. SAK. 25-4-39 11 -

1125 -

855-

940 30 

Ank. 
Türkkuşu Gen. Direk. Ank. 
Ank. Lvz. SAK. 
M. M. V. SAK. 
Ank. Orman Fidanlık Müd. 
Yozgad Beled. 
Nitde Ank. İıt. Mersin Beled. 
D. D. Y. Ank. ve Haydarpap 
Ank. Lvz. SAK. 

iıt. Komut. SAK. 

Ank. Lvı. SAK. 
Diyarbakır Lvz. SAK. 

573 82 Tophane Lvz. SAK. 

2.5 -
2.5-
9 -

Kırklareli Orman Şefliği 

n n 
M. M. V SAK. 
Ank. Defterdarlıtı 

İıt. ~nci icra Ayaaopbia Cami 
Sırasında No. 6 

18-4-39 16 30 

25 4-39 16 -
22-4-39 l o. -
25-5-39 14 -
15 5-39 14 -
27-4-39 1 o 30 
14-4-39 14 -

15-4-39 10 -

12-4-39 10 -
28-4-39 14 -

25-4-39 12 -

20-4-39 16 -
20-4-39 16 -
13-4-39 11 -
14-4-39 13 -

14,18-4-39 12 -

lira .61 kuruş bedeli keşifli soğuk hava deposu ve buz 
fabrıkası 45 gün müddetle kapalı zarf uıulile münakasaya 
çıkarılmış_tır. Tatibler şartname, proje v.1 keşifnameyi lstan· 
bul ve .~dırne B~lediyesinde görebilirler ve 36U kuruş bedel 
mukabılınde Edırne Belediyesinden tedarik edebilirler. 

. ihale 25 nisan 939 tarihine musadif salı günü saat 15 te 
Edırne Belediye Encümeninde yapılacaktır. Talihler 2490 
sayılı kanuna göre hazırlamış teklif mektublarını 24 nisan 939 
pazartesi gilnü saat 17 ye kadar Belediye Encümenine mak· 
bus mukabili tevdi etmiı olacaklardır. Bu saatten sonraki 
teklif !er ve poıta gecikmeleri muteber deiildir. 

1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaları 
cı için 25200 metre yazlık elbiselik bez kapalı ı~lt 
ile ihalesi 25 nisan 939 ıah günü saat 15 te p,.11' 

Y enişehirde Komutanlık binasındaki Satınalma Kolll
0 

da yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1386 lira ve muvakkat 

tı 1030 liradır. 
3 - Şartnameler her gün parasız olarak 

görülebilir. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundall : 

1 - 1600 adet havlu satın alınacaktır. Muballl_., 
deli 512 lira olup ilk teminat mikdarı 37 lira 40 k it 

2 - Pazarlığı 17.4.9 19 pazartesi gtinü saat 11 
kalet Salıoalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümunesi her gün komisyonda görülebilir· 

Mobilya, ve Büro Eşya-Muşamba, H~ 
Radyo Evi Müdürlüğünden 

Radyo evi için yaptınlacak vesliyer, şef kürsüsü ve ki 
dolapları açık eksiltmiye konmuştur. _,.ı. 

Ekıiltme 2~.4.U39 pazartesi saat 11 de rad70 evi bi.,.....-
te4ekkil komisyon tarafından yapılacaklır. ~ 

Muhammen bedel 2361 lira 52 kuruttur. Teminat 111 
kuruş olup fazla izahat almak ve şartname ile resim "' 
görmek istiyenler radyo evi müdürlüaüne müracaat edebiurll' 

İnhisarlar U. Müdürlütünden : 

İdarece teııpit edilen tipte olmak üzere alınacak 
dolabı pazarlık uıulile eksıltmiye konmuftur, ~ 

Mubammen bedeli 627 lira, muvakkat teminatı 47,ff' 
Eksiltme 27.4.939 perşembe günü aaat 14 te Kab•~ si' 

zım Şubesi Müdürıyelindeki Alım Komiıyonunda yapıl•C .. 
Şartnameler heriÜn ıözü 1ıeçen şubeden paruıı alı 

aibi .reaimler de görülebilir. fi ~ 
lıteklilerin eksihme için tayin edilen gün ve aaatt• 

0
• \ , 

venme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 
1 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komil1° 
Bir çiftine 20 lira kıymet biçılen vasıf örnekine uyf"~ 

· : - · • "' · - - .... ••·- ... .... ~••u\le ı ıu çıı•• 
çıfte kadar açık ekaıltme usuJıle 25.4.9J9 salı günü saat 
satın alınacaktır. ' 

. Şartnameıi parasız olarak komisyondan alınabilecek JI. ' 
eksıltmeye gırmek isteyenlerin 188 liralık ilk teminat ve 
de yazılı belgelerle eksiltme saatinde komisyonda buluPlll~ 

---~~~~~~~~~9!!!i!ıı!!i!iiiiil, 

MaW:ukat, Benzin, ~kina yağları v.!/ 
M. M. Vekileti Satın alma Komisyonundan 

50 ton ağır benzin satın alınacaktır. MuhaınoıeJI 
l 0000 lira olup ıJk teminat miktarı 750 liradır. ,Kapalı 
eksıltmesi 26.4.939 çar§amba günü saat 15 te Vekllet "'' 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko . 
görülobilir. 

Müteferrik 

Ankara Levazım Amirliji Satınalma Komiayonuod_, 

1 - Aşajıda cins ve miktarı yazılı 9 kalem mutabil' 
lakla aatıu alınacaktır 

2 - Taliplerin 14.4.939 cuma günü ıaat 14 
Amirliti Satanalma Komisyonuna gelmeleri. 

Cinai 
Pay bent 
Yan köstek 
Urgan - ip 
Kıl kolan 
Gebre 

Adet 
214 
61 

378 
39 

121 
Sapı ile beraber ip yular bıtlıjı 80 
Zencir yular ıapı 12 
Maya temizleme demiri 1 
Kayıı yular 11 

* • • Tümen ihtiyacı için binek hayvanı ıatın ab 
Hayvanlar l ·8 yaı arasında ve en aıağı 1.46 bo1 fi 
göğüs çevreli ve koyu donlarda olacaktır. 

Bu evsafta hayvanı olupta ıatmak iıteyeoleriıı 
pazarteıi ve perşembe glinleri öğleden evvel Sat 
ki Satınalma Komisyonuna milracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanlara itletme U. ldar•l•dt' 

Muhammen bedeli : 1851 lira olan muhtelif eb'atta ~ 
de~i, ra,ıvanize, ~urf~n ·ye bakır rondela ile yaylı rondel• ~ 
telıf eb atta ıupılya ıle muhtelif eb'atta çatalla konik pİJll ., 
cuma günü ıaat 10,30 da HaydarpBfada Gar binası dahili 
miayon t~rafu~dan a~ık ekıilt~e uauli ile satın alınacalıtıt• 

• Bu •t• gı~mek ıateyenlerıa t39 lira 13 kurutluk 11111• 

mıaat nrmelerı ve kaDuaua tayia ettiti •Halide blrlllstl 
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a:'."lle kadar Komiıyoaa milracaatları lazımdır. Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
1te ait şartnameler Komiıyoadıın paraıız olarak dağıtıl- -

it, • 

•• 
•. 18.I0.1937 tarihinde eksiltmesi yapılıp ihale edilen ve 
ı~ı tarafından adi ocak tuğlalan hariç teslim edilemiycn 
ıf ocağı tu~laları ilk müteahhit nam ve hesabıoa açık ek
~IG ile Aokarada İdare binıı.sındl\ satın alınacaktır. Ta-
~ ton olan tujlnların beher tonunun muhammen bedeli 
'~ olup açık ekıiltme !6.5.1939 cuma günil uat 15,30 da 

a_ ~lır, 
~ 1te girmek iıtiyeolerio 940,30 liralık muvakkat teminatı , :b tayin ettiQ'i vesikaları ve tekliflerini Ayni gün saat 
kr •dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

b.a11ıeler Ankarada molı:emc dairesinde, Haydarpaşııda Te
te Sevk Şeflifinde görülebilir. 

Orınan Koruma Genel Komutanlık Satınalma 
l Komisyonunllian : 

~Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı 
~ •det arka çantası kapalı zarf usalu ile ihalesi 

11 939 salı giinü saat 11 de Ankara' da Yeni şehir' de 
llhk biİıasmdaki Satınalma Komisyonunda yapıla· 

t, ı. 
h .. 'YIUhammen bedeli 9000 lira ve muvakkat temi· 
"'il ı· ~ ıra.dır. 

:
1 
Şartnameler her gün parasız olarak komisyonda 

lir. 

1 
Ttbkkuşu Genel Direktörlftğünden : 

~7.4.1939 da açık eksiltmeye konulmuş olan Alümin· 
1~sı için teklif edilen bedel lilyık hadde bulunma· 

2 ıbtiyacm pazarlıkla teminine karar verilmiştir. 
~ lialitanın muhammen bedeli sif Ankara 2. IOO

a, 
Pazarlık 18 4.1939 sah günll saat 16.30 da Kurum 

4, Yapılacaktır. 
&, Şa~tnamesi parasızdır. 

lıtıyenlerin Türkkuşu satınalmasına müracaatları. 

Kırklareli Tümen Satıaalma Komisyonundan : 
Kırklarelı garnizon birliklerinin ihtiyacı için 300000 kilo sığır 

eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kilosunun muhammen 
fiatı 27 kurut 50 santim ilk teminatı 5375 liradır. ihalesi 24.4.939 
paurtesi güııü saat 16 dadır. lsteklılerin şartnameıioi 500 kurut 
mukabilinde Kırklarelinde Ko. dan alab lirler. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
Ankara garnizonu birik ve müesseseleri ihtiyacı için 30000 

kilo bakla açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
Tahmin bedeli 3000 lira olup muvakkat temrnatı 225 liradır. 
İhalesi 22.4.939 cumartesi günü saat 10 da dır. 
Eksıltmeye gireceklerin eksiltme günü 249[) sayılı kanunu 

2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte Ankara Lv. 
satı11alma komisyonuna gelmeleri. 

b) MUZ YEDELER 

İstabul ci İcra Memurlu§'undan : 

1 - Babaeskide şartname ve pldnı mucibince yaptın/a 
cak Barut deposu kulübesi inşaatı "her iki iş birden,, açık 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Her ikisinin keşif bedeli 5473.89 lira ve muvak· 
kat teminatı 410.54 liradır. 

III- Eksiltme 26.4.9~9 Çarşamba günü saat 16 da Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde 
sözü geçen Şube ile Edirne Başmüdürlüğünden ve Babaeski 
Memurluğundan alınabilir. 

V - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve % 7,5 gtivenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin 
olunan gün ve saatte mezkür Komisyona gelmeleri ilan o· 
lunur. t2383) 1-4 

••• 
Bir borcun temini istifası için mahcuı. olup paraya çevrilmesi· 1 - Şartname ve numunesi mucibince idare ihtiyacı için 

ne karar ..erilen bir dokuma tezgahı açık arttırma suretile sahla- 20x25 ebadında olmak üzere 20 milyon mantar kapalı zarf 
cakbr. usulile eksiltmeye konacaktır. 

1 - inci arttırma İstanbul, Galata, Kartçınar sokağıoda çocuk- il _ Eksiltme 26.4.939 çarşamba günil saat J 4 de Ka• 
lan kurtarma yurdundaki fabrikada 11.4.1939 tarihine milsadif salı - d 

bataşda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonun a yapı
güoü saat 14 den 16 ya kadar yapılacak ve en çok arttırana ve-
rilecektir. Artttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulmadı- lacaktır. 
tı takdirde ikinci arttırma 14 4.1939 tarihine mOsadif cunıa günQ III - Muhammen bedeli 74.000 lira muvakkat teminatı 
14 den 16 ya• kadar yine ayni yerJe yapılacak ve en çok arltıraoa 5550 liradır. 
ibate edilecektir. Taliplerin muayyen gOn ve aaatte mahallinde ha- iV - Şarlnam ler her gttn slSıll geçen Şubeden ve l.zmir 
zır bulunacak memura müracaat etmeleri Ulzumu ilin olunur. Ankara Başmüdürlüklerinden 370 kuruş bedel mukabilin-

latan bul ikinci ff lb Memurluğundan : 
Bir m6flise ait manifatura eşyası (eski Topalyao hanı civana 

da Sultanhamamındn Küçük bantla en üst katta) pazarlık surelile 
ve alaeakhlar mümcnıillerınln tensibi daircainde parti part' satılacak 
tır. Satış günü 17.4.939 pazarte&i cnat 14 olarak tayin edilmltlir 
Malları görmek i teyenlerio 13.4.939 perşembe Ye 14.4.939 cuma 
gfioü aaat 16 dan 18.30 a kadar3mahallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

HDevamı 4 üncü sayfada) 

de alınabileceği gibi numunelerde görülebilir. 
V - İsteklilerin kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası 

veyd banka teminat mektubunu ihtiva edecek zarflar ihale 
günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur 
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi la-
zımdır. (2135) 2-4 

••• 
1 - İdaremizin çamaltı Tuzlası için 50 ton ıömikok 

(pazarlıkla) satın alınacaktır. ~Ankara Orman Fidanlık Müdüriyetinden : 

\ ik·r lopta 100 metre olmak iizere 1000 top dikenli 
6 

~tiz torba çimento 15 gün müddetle eksiltmiye 

t,u r. 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 

Eksiltnıe Komisyonundan: 

& U - Muhammen bedeli 1150 lira, muvakkat teminatı 
86.25 liradır. 

111 - Pazarlık 12.4.939 çarşamba günü saat 14 te Ka
bataşda Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyo
nunda yapılacaktır. il beher topu muhammen bedeli 3 lira 20 kuruş, 

~tl!ı beher torbası 140 kuruştur. 
~ille Ankara orman mesul muhasipliğindedir. İha· 
'~. tarih cumartesi günü saat 10 da yapılacağnı· 

, Ulerin % 7,5 teminat akçesiyle mezkur muhasip 
ı, gelmeleri ilAn olunur. 

~ 'Y o:ıgad Belediye Riyasetinden : 

t,ltı it tesisatı itlerinde kullanılmak üz.ere 60 beygir kuvve
~~ ••ıt:li gümrüksüz fiat üzerinden Y ozgad Belediyesi 
'1 teharrik 100 kilometrede 15 litre mazot yakar dört 
~,t~•kbr ve fenni şartnamesinde yaıılı kayıdlar dahilinde 

G "•ulile eksiltmiye konulmuştur. 
~4.939 tarihinden 22.5.939 pazartesi günü saat 14 de Be· 

it. ı.ıeni hu:r.urile icra olunacaktır. 
~it ı.ıyon muhammen bedeli 11400 liradır. 
ti. •t teminat 855 liradır. 
~baleyi ÖQ'renmek istiyenlerin Yoı:j'ad Bt-lediyeaine mü· 

Q olunur. 

~ Niğde Belediye Retslltlnden : 
il& ·3,939 1rünü kapalı zarf usulile Belediyemiz içio utın 

Q edilen 5500 lira muhammen kıymetli arazoz makine· 
~ 'Q bedeli 550J lira iken 8500 lıra olarak ılaa edilmiş 

~'1: taatnamede bnı tedilit icrasına lüzum ıörülme.io~ 
-3.~taıa, eksiltme kanununun 12-nci maddeıi hGkmüue tev

~-~ • 9 tarihinden itibaren 15.5.939 tarihine musadif puar· 
""" ~ 14 te Nitdc Belidiye Encümeninde ibaleai icra edil 
~ ._ aGn mGddetle kapalı zarf uıulile berınucibi tarlna· 

t~lc.ıiltaıiye konmuştur. 
t •lltrneye ittirak edeceklerin bedeli mubammenin }o 7 ,5 

~ ıallai~at vermcai mec~uridir. İhaleyi müteakib teminat 
,, ' ıbtit edilecektir. 
ittitlıaa11ıeaj : lstanbul, Ankara ve Mersin Belediyeleriae 
~· lıteklilerin şartaamHini görmek üzere Belediyemize 

lıadi7elue müracaatleri ilin olunur. · 

~-p 
'tarı Tohum Islah ve Deneme İstaıyonu 

b Direkotörlüğtınden : 

~~da bulunan pir tonluk bir F ord kamyonetine 
'~lll ır karoser yaptırılması kapalı zarf usulile ekıil
I İ"-ttıluştur. Muhammen kıymeti 800 Hra ve muvak
t d, 1 60 liradır. Eksiltme 27.4.939 Perşembe günü 

~\eltı~dapazarı Belediye taplantı salonunda yapıla· 
'd~rı'1~r şartnamesini Adapazarı Tohum islah istas 

Ggllnden parasız alırlar. 
~ ~ ... 

'••n ıaçı alınacaktır. Bak : haç ıütununda O. O. Y. 

~~ ... 
' 'tİ.t t~tla alınacaktır. Bak : Muhabere ve Munakale 

ktrık itleri U. MGd. Uiolarına. 

Eksiltmeye konulan iş : Bakırköy Akliye ve Asabiye hastane-
si merkez paviyoou kalorifer tesisata iti 

Keşif bedeli : 5410 lira 56 kuruş. 
Muvakkat garanti : 406 lira. 
BakırklSy Akliye ve Asabiye hastanesinde yaptırılacak kalori

fer tesisatı i§i açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ek iltme 17.4.939 pazartesi günü saat 15 de Çağaloğlunda Sıh

hat ve İçtimai Muavenet Müdür'üğü binasında kurulu komisyonda 
yapılacaktır. isteklıler ş rtnnme, proje ve bunn bağlı diğer evrakı 
her gün komisyondn görebilirler. 

İste ittiler cnri seneye aid Tıcaret Odcsı 'esikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgeh r ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte bu i~e benzer 5000 liralık iş yap
tığına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel fstanbul Vilayetinden 
almış olduktan müteahhitlik veıikalarile birlikte belli gün ve saatte 
Komiayona gelmeleri. (2185) 

- -- ... -

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Bir metresine üç lira fiat tahmin edilen on bir bin merte• 
den on Qç bin metreye kadar kaputluk kumaşla bir metresine iki 
yüz yetmit beş kuruş luymet biçilen otuz beş bin lira değerinde on 
iki binden on dört bin metreye kadar kışlık ve bir metresi altmış 
bir kuruş kıymet takdir edilen on beş bin metreden yirmi beş bin 
metreye kadar yazlık elbiselik kumaş kapalı zarf usulile ııatın alı

nacak. 
2 - Şartnameleri komiıyondan alınabilecek bu eksiltmeye gir

mek isteyenlerin a'ağıda yazılı teminat ve f&rtnamede yaz.ıh belge
leri muhtevi teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evvel Ko-
misyona vermiş olmaları (1064) (19S8) 4 - 4 

Cinsi iık teminat Şartname bedeli Eksiltme vakti 
lira kurut 

kaputluk kumaı 

kışlık elbiselik 
kumaş 

2925 

2625 

195 

175 

1 l .4.939 salı saat 
10. 

11.4.939 " 15 

yazlık elbiselik 
kum at 

ı 144 parasız 12.4.939 çartamba 
10. 

Uroloı:! • Opcraför 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 
ldrer Yolları. Bel ao~ukluAu 

Hastalıkları MUtahassıaı 

SiTlıeei tnmny durafı Ro. 8 
Ten fotoğnfhaneaine bitqik 
Sut 10 dan 20 ye kadar 

Taklit hiç bir zaman 

aslının yerini tutamaz 

MüNAKASA 
GAZETESi 
Rakıpsizdir 

İmtiyaz sahibı ve yazı itleri Direktörü : İımail Girit 
Ba11ldığı yer : Merku B ıımevı, Galata 

IV - Kömürler Kuruçeşmede İdare Yeaaitine teslim 
edilecektir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte % 1,5 güvenme paralarile yukarıda adı geçen Komis• 
yona gelmeleri ilAn olunur. (2382) 3-4 

. :..;_ ·~. - . . . . . 

İtfaiye için lüzumu olan ve lıepsine 900 lira bedel tahmin edi
len 600 metre hortum açık eksiltmeye konulmu,tur. Şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesika ve 67 lira 50 kurutluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber 14;4.939 Cuma günü saat 14 buçukta Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) (2078) 

Muhabere ve Münakale Vekaleti lstanbul 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden : 
l - Kalıpları, cürüf, çimento, su n eleklriQ'i İdare tarafından 

verilmek üzere 750.000 adet cürüf tuğlasının Silahtarda imali ve 
kurutulduktan sonra Silahtar anbnrına teslimi iıi 1950 lira muham
men bedelle açık eksıltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 26.4.939 Çarşamba giinü 15 de idarenin Tünel 
baıında Metro han binasının 5 ind katında toplanacak arttırma ve 
ekıiltme Komiıyonunda yapılacaktır. 

3 Bu iıe aid ,arlname, mukavele projesi ve fenni tarlname ida
renin Levazım Müdürlüğünde parasız olarak teni edilmektedir. 

4 - Muvakkat teminat 146,25 yüz kırk altı lira yirmi beş ku
ruıtur. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminatları ve sair kanuni belgele· 
rile ilin edilen aün ve saatte komisyonda ha?.Ir bulunmaları. 

(2406) 

Hristo Papazoğlu 
Diki' Maklnaları Deposu 

l.tanbul, Fincancılar Yokufu, No. 28 

Her nevi Dikiş, Nakış ve Kasnak makınalarını, 
iynelerini ve diger bütün aksamını en müsait şart ve 

fiatlarle müessesemizde bulursunuz. 
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Cahier des Chara-es 
Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 

Conatructlona - R6paratlon• - Trav. Publlca-Mat6rlal da COn•tructlon-Cartographl• 

Rep. plomb, badigeonnage, constr. plan- Pli cach. 15U42 82 1128 25 Com. Acb. Muıees lıt. 24-4-39 15 -
cher en bois ete. 

Rep. depôts Gre a gre 19 - Com. Ach. Comm. Milit. İıt. Fındıklı 18-4-39 
Conıtr. 8 pont. en beton armc (Cab. eh. Pli ıaeb. 35544 77 2665 80 Minist. Trav. Pub. 8i>mc Se::tioa 

P. 180) Aff. Hydrauliqueıı Sam•un 
Constr. cuisitıe a l'h4'pital du aliene• i 

" 
2T4'l8 61 2058 - Dlr. Trav. Pub. lst. 

Bakırköy 

Dressement projet pour instal. eau po· Gre a gre 2j50 - 352 50 Municip. Niğde 
table Bourg Nığde 

Constr. hôtel maiıon pour fonclionn airea Pli cach. 267236 45 14439 46 Mlniat. Trav Pub. 
ete. iı Erzurum (Cah. eh. L. 13,37) 

DreSBement plan restauration vılle Ak- Gre i gr6 a.500 - 262 - M•nlclp. Akşehir 
şehir 

Dressement carta etnt actuel bourı BCi- ,, 2500 - 187 50 Miniat. lnt~rieur 
ayan (aj.) 

Constr. partie amphi d11 theatre ouvert 11~0 83 870 - Comitô F oire laternationale lzmir 
a Kültürpark 

.-rodulte Chtmlquea et Pharmaceutlquee·ln•trum nt9 &anltalre•~!!!_~u.!.e peur H~pltau,!_ 

Coton hydropbile: 1,5 t. Publique le k. 1 55 174 38 Com. Ach. Min. D6f. Nıtt. Ank. 
Table d"operatioo : 1 p. - autoclave: 1430 - 166 25 Vilayet KCitabya 

1 p. (aj.) 

Electriclt6-0az-Chauff aa• Central (fnst llatlon et Materlel) 

lnstnl. fabrique de rlace et dipôt frirori
fique a l"abattoır 13.dırne (Cah. eh. 
P. JOO) 

Locomobile de 190 200 C.V. - alternatcur 
dı 170·180 kwt. (Cah. cb. 50 L.) 

Pli cach. 

,, 

Hablllem nt - Chau•auraa - Tle•u• - Culr• 

71832 61 

45739 -

Coofection etoffe pour hnbit. et tolle Gre a gr~ UJ46 65 
pour linge en echange dea decheta 
de coton dı 74 t. 

Municip. Edirne 

a43 ı - Municip. Yozgat 

148 - Com. Ac ... lnt. Topaanı 

!4-4-39 
.,_ 

28·4-3~ 11 -

5-5-3Q 14 -

2-5-39 18-

1-5-39 14 -

25-4-J ili -

124-39 16 -

224-39 10 -
11-4-ag 14 -

254-39 15 -

ı~-5-39 14 -

11-4-31 15 ao 

E11uie·main : 1600 p. 
" Etoffe pour habitı d'~t~ : 25200 m. Pli each. 

312 -
13860 -

37 40 
1030 -

Cem. Aelı. Mi• Def. Nat. Aak. 17-4-39 11 -
Com.Acb.Comm.Gen Prot.For!t Ank. 25-4-i& 15 -

Amaublement pour Habltatlon et Bure•ux - T•plnerle eto. 
--------------------------------------------=-~~~~~---
Armolre pour doasiers : 19 p . Gre a rre 627 - 47 Ol Com; Aela. !eoa, Monop. Kabataelııe !7-4-JO l• -
Lita ea fer A doublo rangfıc et a •om· Publique 2500 - 188 - Com. Acb. Comm. Gin. Goad. Ank. ~ ...... ~ • 10 

miers: 110-150 paires 
Cbaire pour ehef, veatiairı et armoirea ,, 2361 52 177 il Dir. Mai•on Radlo Ank. 24-4-39 11 -

pour maısoo Radioa 

Combuatlble Carburant - Hullea 

Benzine : 50 t. Pli cach. 10000 - 750 - Com. Ach. Mioist. Def. Nat. Ank. 26-4-39 15 -
11-.ı-39 il -Petrole, benzine, huile grai11e1 machine 

a hacber la viande, courroie de moteur 

Dl vere 

Rondelle• en fer, galvaalıee, en plomb 
et en cuivre, rondellc a ressort ete. 

Carroneric pour camioonette marque Ford 
Havrcaau : 2001) p. 

Alliaıe alumioium (aj.) 
Chevaux de monture 
Machineı pour fabriquer du rivet• : 2 p. 
Fil barbele: 1000 rouleaux - ciment : 

200 Ue8 

Camion: 4 p. 
Arroseuae : 1 p. (aj.) 
Briquea : 239 t. (aj.) 

Article• de •ellerie : 9 lota 

Provlalona 

Riz: 10 t. 
Viande de breuf: 87624 k. (aj,) 
Poi• chicbe : lO t. - haricots Hcı : 15 t. 

Jentille• rougH: 5 t. • macaroniı : 
15 t. • vermicelle : 8 t. - rai•in• aec•: 
4 t. 

Gre a gri 

Publique 18j5 -

Publique scıo -
PH cacb. 9000 -
Grô a gre 2lıı0 -

Pli cach. 15000 -

Pli cacb. 11400 -

" 
5500 -

Publique la t. 52 50 

Gre i rr6 

Gre a ıre 
Publique 
Gre a srre 

B) Adjudications a la suren eh ere 
Dechets de coton blancs : 35 t. • id. ha· Pli caeb. 7651 -

ki : 39 t. 
Boiı : 5066 quintaux 
Boiı de ebene : 5340 quintauıı 
Camion eamclote et pneux Gr6 a are 118 -

139 ıa 

60 -
875 -

1125 -

855 -

940 30 

573 82 

25-
25 -
8 -

Com. Ach. lnt. Ank. 

tere lb:pl. Cb. Fer Etat Haydarpa,a 28-4-39 10 30 

Dlr. Station Semucu Adııpazar 27-4-39 14 -
Com. \cb.Com•.Gea.Prot ForetAok. 25-4-39 il -
Dir. Gb.• Türkku'tı Ank. 18·4-J9 18 30 
Coın. Aeb. lot. Aakara 
Com Aclı. Minist. Def. Nat. Aok. 2~-4-39 16 -
Dir. Pepiniere For!t Ank. 22-4-49 10 -

Municip. Y ozg.at 22-5-39 14 -

" 
Nigde Ank. İst. et Menin 15-5-39 14 -

Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. 26-i-39 15 30 
Bur • .Exp. Haydarpa,a 

Com Aeb. lnt. A11k. 14-4..ıU 14 -

Com. Acb. lot. Ankara 12-4.a9 10-
,, ,, ,, Diyarbakır 28-4-39 14 -

Com. Acb. Comm. Milir. l.t. Fındıklı 15...c..a9 10 -

Com. Ach. lat. Tophane 25-4-39 15 -

Chd Forit Kırklareli 204-39 16 -
,, 

" 20-ı-n 16 -
Com. Aob. Mln. D6f. Nat. Ank. li-4.Jg 11 -

Müteahhitlerin 
Salı 11.4.939 

Mühtelif tugAh (M. M. V.) No 977 
Marangoz tezgihı (M. M. V.) No 977 d· 
Elektrik ve su tc•irıstları projeleri tanzimi (Birecik Sıl• 
Linoleyom ve muşamba (O. O. Y.) No 1005 
Tulamba ve d6mir el l\rabesı (D. D. Y.) No lft06 
Beyaz arab ve toz sabunu ( ,, ,, ,, ) No IOIO 
S:ıntrifuj tulumba (İst. Beled.) No 1007 
Hamam tıımiri (lst. Komut.) No 1007 ~ 
Nakliye arala koşumu (lst. Komut.). No 1019 ı6 'f 
Marangoz ve demirhane malzemesi (lst. Komut.) No· tO ı; ~ 
Muhtelif mobilya. (Orman Fakültesi Mubnyaat Komis) rlo· ~4 
Tahta ve kalas (inhisarlar U. Mild) No. 1008 1~ ıt1 
Teknik aleti ve sarı toz yaldız (inhisarlar U. Müd.) No• 11~ ~t 
Kaputluk ve kışlık elbiı .lik kumat (jaudr. Gen. " 0"' 

No. 1008 
Şapka imali (İst. Elektrik işleri U. Miid.) No. IOOS 
Lastik çizme (İnhisarlar U. Mfid.) No. IOOS 
Züccaciye eşyası (Bolu Orman Orta Okulu) No. 1009 
* Muhtelif cins tşya (İst. Defterdarlığı) No. 1009 
Yerli dolap yap. (fst. Beled.) 1009 ~ 
yağmurluk mutamba (Bolu Orn~ ıı Okulu Dir.) No. 1 ı1"' 
lzmir erkek Iİleai binası tamiri (lzmir Lise ve Orta Oil" 

No. 1010 
Parke dö,eme (İzmir Beled.) IOIO 
• Karışık zahire (D. D. Y. lzmir.) No. IOIO 
Motorin (İımir Beled.) No. 1010 
isterotepi atölyesi İnf. (Devlet Basımevi Dir.) No. ıoıif 
Nevresimlik bez ve tela (Tophane Lvz. No. 1020 
Toka (Tophane Lvz.) No.1020 
Çadır kazığı (Tophane Lvz.) No. 1020 
Yataklık kuru ot (İst. Komut.) 1020 
Sıaır eti (Diy;rbakır Lvz.) No 102? 

Memento des 

Mardi 11.4.939 

Machine i lour (Miniaıt. Def. Nat) No 977 
,, de menuiserle (Minist. Def. Nat.) No 977 ~ 

Projet pour iost. electrique et d'eau (Munleip. Blr'"eiJı) 
Toile cir'e et Linoleunı (Ch. de fer Et•t) No 1005 
Pompe et brouette ( ,, ,, ,, ) No 1006 

1 Savon noir et blanc ( ,, ,, ,, ) No 1010 
Rep. hain (Command. lat.) No 1007 ~o 
Voiture de transport a deux chevaux (Command. ı.t·) rı~ 
Articles pour mcnuiserie et forge ( ,, ,, } ~ 
Div. articlt's d'ameublement (Dir. F .. cult~ For~t& fit.) I~ 
Planche (Dir. Gen. Monopoles) No 10 8 rJ4 ı. 
lnatrumcnll techrilqueı et dorurea (Dir. G!n. MonoP·) "el '"'' 
Etoffe pour capoteı et uoiformea d "eH (Commaod· \..". 

Ank. ) No 1008 ~ 1 \" 
Confection chapeau:ıı: (Dir. Gen. Af Electririte Jıt.); •f 
Bottine t'n caoutchouc (Dir. Gen. Monopol s) No 1 
Articles de vcrrerie (Dir. Ecole Forct• Bolu) No I~ 
• Divcrs articles (Defterdarat lst.) No 1009 
Armoire fixe (Municip. Ist.) No 1009 
lmpermeable (Dir. Ecole For!ts Bolu) No 1009 ~ 
Repar. bat Lycee srarçon (Com. Ach Ecole secondıir' 

No IOIO 
Cooltr. pave (Munıcip. izmir) No IOIO 
• C6reeles (Chomirıs de fer Etat izmir) No IOIO 
Motorine (~uni~ip. İzm~r) ~o 1010 oıl 
Constr. ateher ısterotypı (Dır. lmprimerie Btat) No 1 tiJ 
Toile pour tailleur et nevresi01 (lnt. Tophane) No ın 
Boucles (Iot. Tophane) No l020 
Poteaux pour h:n'tea (lnt. Tophane) No 1020 
Foin (Command. I.t.) No l020 
Pompe centirfuge (Municip. fst. ) No 1007 
Viande de boouf (lnt. Diayrbakir) No 1022 

(3 ncü sayfadan devam) ~ 
İ:amir Leva:ıım Amirliği Satınalma Komiıyoıt~~ 

Bergama piyado kıtaatı deposunda miadı dohrı•f,A 
ne fotin açık arthrma usuliy/e satılığa çtkarılmıttır· d' 
san 939 salı gilnü saat 15 de Beriamada Uzun çar~., / 
hnalma kowiıryonundn yapılacaktır. Taliplerin belli ,ıl 
eYvel hüviyet cüzdanları ile birlikte komisyona gel"'ı•-' 
fotinleri görmek için o gün öğleden evvel alay le~' 
tüne müracaatları. 

ÜıkGdar İcra Memurlaf••daa ! . f"J 
Paraya çnrilmcsina karar v rllen 926 modeh f.ı 

tör motörü ve biçer hatlar maklnçsi 21 4.939 cull1'4.~ 
biriaci n kıymetine % 75 nl bulmadıgı takdirde Z'·tl, 
aynı saatte ikinci açık arttırma •uretiyle Caddeb0' 1 
iıkeleıi kartııında Bekir KAmilio fabrika arsaııod• .~ 
i•tiyenlerin muayyen gftn ve saatte mahallinde )il 

mım•ra müracaatları lll olunur. 


