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. ~ccarf arrn ve \A 
lstanb~lu~ temizliği ve dürlügünde oksiltnıe K~mt'e ah j e ~ i n M es 1 eki organ 1d1 r 

1 n t 1 z a m I bedelli lstanbuJ AA ' A . ı. yonu odası992,63 lira keşif ten bir saat evveline kadar komiıyon reisliğine makbuz muka-
~arı tıka Mu·· 1 · K ·· k H . Al J d 

Ş h• met paşa türb" · t . ze erı o~ ve acı ı- bilinde vermeleri azım ır. e lr h t d c~ı amıratı p 1 k aya ın · t• Muhvele ek ·ıt azar ı Ja •eye konulrnuitur. a ın ızamın rôlu. f; ' sı me Ha , d 
_ 6 _ enni §artuarneleri r . ' k ~~n ırlık Genel, hususi ve 

~L 
~ "~i B J Yazan . HALDU 
tti e ediye, bu "h· . · N TEREM 

evrak dairesiude ;_ ~ 1°Je ~şıf hulasesna müteierri di&er 
goru ecektır. 

Muvakkat teminat 150 1. 
İstekliJerin teklif m kt ıradır. " YO)'I '-· o aylıkla hallede- k d r.nıyor ar,, diye 15 " 

~.. de k 1 nıu ıoı/ rıayet et . l 
'llL· t11:1 • B" 1 a ar buna ına . l gun 
ı._ ~•ltria1. ır ti iınatnawe Fakat halk n: o unda. Güzel. 
L bıt •diı· normal gidiş hız- edilıned" aıes eleden haberdar 
~L ır · du k ı, ~·e otobü 1 ı 
. •ıı Ilı h' ra yerlerin-/ halde ş· ı· d ser, <olduk/an 
~ıt, \te :z:ller~e durmaları be&cletti:~~iJdur~~ıa~~ 10 dakika 

~en zer iş yaptıüına rl . e upları ve t J 000 Jirahk bu işe 
htarıbuI ViJa}·c~ d .akır .1 almı~ oldu~ı·:;ıb:alara i tinaden 
11 . ıı ene.-.ıırrıt: · t· 

e ı ıyet ve 939 l . tarınıno güıı cncl alınmı~ 

. tltıtle . n aıuddet DıÜ§te- vaktind • erı ıçın, va;ıifcsine 
' yı ma aıt Tic O 

areı da~.ısikularile. gelmeleri 
'"-bal rıne müsaade edil- k t e yetışernedi. Şimdi h 
tt arın be · "h e saatlerini t · ' are- Urfa Nafı \1 

ltıe)[ ~ nzın ı ti yacını c - ~ n aıızııninde teh ıa ' . üJiirJ üğcn : 
h.11U~ere, her bat baş- a;.anıbualna fazla olduğu 7-9 arasındaa· Urf v··· . 

"• ı zın d ı rın dalı '- h . 
8 ı/ayeunin cenu h 

Courj epo arı kurul- leri t · a •ıaı: areket etrn kıınde yenid~n · . . P ududu Ülıde Ebukihhe mev· 
tiıı .Yeti ihdas edilir ve h lk emın edilmeınişıe bu d e· k . Jrt~a edıJt>cek .. .. - . 

},.~ ~trvia eiııaıında ben- ~I ın ne kabahatı var? Ot nb~n ol lıına ... ı in~aaıı 19940 l . g_uırıruk ııafu:t.a ~uvarı kara· 
..,.,_ •at'r t cu er talimat 0 ua- kıyasi iiat üzerirı le .... 

1

1
18 6.:> kurıış rleJi h~ıf ve "Yahidi 

.ı. !•tefe ıare te rneııedi- edilıin fak naıı_ıeye riayete icbar .le ı 11 ooru eıı J .. 
"t f, Ye duraklarrn ti- J • ' at O zaman da h Jk apaJı Zarf UıtuliJe •k"lo Ulum Üzae ıkinci aefa olarak 

•nce . l"h a •yhıne ola t . a ın 1 . c ı ımeye kooulmu 
\ ~lltd uı a edılecek ti ·ı . ıı arıfeJer de d 1· - Ef\::ııltuıe 2.5.939 . . ~L 
._.L.1 ır: Mesela Vilayet- rı sın. Geçen kış da buna ~ ıt- tc Urta 1 afı.. "'lu· .ı 

1 
. .. tarıhıue mıdıt ıslı •ünü saat 14 

_'"') •tıa git k . zer aıünaseb t • en- · ı· . .. n uur uğu otla. d ,• . 
ı.. ~it me ıçin Kur- d k e sız bir karar k rı etıls yapılıcakrır. ::ını a top:ıacak KomıS"OD ma· 
~~fı•t arabaları 8 ş· r •ın a aldık : Kırılaı arşı- ' 

At, , uru§ alırlar an ıçın, bir çok ot - . . - u ı~e aid evrakı f, . ' . r •tı 7 5 k ' ış •-; ınadıkl · · az eam tak- 2 B · 
~ denıki bu ·1c· • seferden aıened'ld" obusler proıesı, ek~iltuıc R!rfn· . . eunıye : fOJP, mukavelename 

'4 t.t İlci hat .. ı ı nok~a halk bittabi h bı ı, ve bundan b .., ctnıesı Jel) • ' . 
)'ııa •çın ayui gu- N t" a erdar edilnıed' ve ayırıdrdık isleri l ' nı §arıame, uu)asaı ke~fiye 
, ed·ı . . e ıce ola k ı. u "' gane "artn . 

~•tı d 1 nıııtır, nakliye / J • • ra • zavallı fstaııbuU •J - Muvakkat 
1 

• ~ ame~ıııdn ibarettir. 
, t ay . 1 ar, nı,.ın O'el d''-1 u- emu,at ·ı. S nı o ınası icap l . r • mc 1K erini bilm d"k 4- Ltt·k lile .· 

1 1 
• mırı.tarı 14)5 Jira 55 kuru tur. 

~'~rır8_: bazı • ehemnıi- lıt~~~.~~~bü~leri, karda h...... e 
1 

- J ·- 1 ···--·c ·.. ıuı. "ılı liRuu:G Vt'ya muteber oır oauırnehlu au· 
4 ~~ ç°i>1'. ışıek bazı menedilecelderi yerde, talimatna- nacak teminat mektubu. 

l ~d d1arak yoktur. Meaeli melere riayet etmiyen otobüscüler B - Teklif suhibleriuin ihnlc<len sekiz girn evvd t•n ıeç 
ı:>~~t•inin tamirinden ev- cezalandırılmış olı.aydı, .halk bu 23..t.<.>39 günü ak)arnına kadar mürucaatle Uıfa Vu!iliğindeıı 

t, \'cya Fanht: Jr;.ı... ı.. .. .ı ........ ıunh °\'clr.wezdl. işte böyle 
ı. b11radan ieçerlerdi; keyfi hareketlere nihayet vermek, alacakLırı müteahhidlık ehliyet vt>sika::-ı. 
~ lllirindea aonra da ba Beledıye için güç bir iş olmasa C - Teklif snhiblerinin mt nsup oldukları Ticaret Oda-

&11 tdecekleri tahmin edi- gerek. Otobüı hatlarının güzer- ::ııodan aldıkları 939 scnt• ... irıe aid vesika veya sureti. 
· v:~ct.. yalnız bir durak gabı meı'elesinde de ehemmiyetle 5 - hıeHılerirı arıtır ma. t'ksilıme karıunıınuıı umumi hü-

) Yet duratı. Burası, nazarı dikkata alınması lazım ge- kümJeııle kapalı zarf usıılile eksiltmiye dair oh n rnuddeJeri ve 
d 1°kufta durmuı mec· len cihetler var. Mesela otobüs- . · L • • • 0 •"'1·11 h 1 ld 1 . T k . d K k'.. 'd" t·ksıltme ~artnauıP.ı:sl aukuuuna ve yukarıda yal ılı maddelerın ı· , hı .1• e ma zur u o u· erın a sım en ara oye gı ış . . 
~ tn yolcuların miktarı veya gelişlerinde bir kaç defa gü- cabatma ı ıayet eyleme len şaıtLH. 
~ dı~. Halbuki bir az ötede sergah değiştirildi. Ve bundan 1 6- [ ... tekJiJt°r lıu işe airl evrakı f« rıııiye ~ıır ı ııuıneleri Ur-

otlldük arzeden "Cağal- halk hiç bir suretle haberdar e· fa Nalıa ~ludüıh.iğünıle cörülehılirl cr. 
ti~. i ob\i, daha kolay dura- dilınedi. Güzergah de~iştirmek, 1 7 - Eldf'n verilf~cek ve postıı it~ gönderilrc~k olan tr:klit 
L."11, ~en. yolcuların fazlalıtı bittabi Belediyenin hakkıdı!. Fa- 1 mektuhlarının ihale saatindı>n bir saat ev"Yeline kadar ~ksiltme 
~ b •kıkatı halde de du- kat Takııime giderken lstiklll K . 

llııa b" -dd t ~ · C d'd . d . k . t b. o oıı~yonuna varması ~arttır. &tq • ır mu e manı a esın e ınme u, eyen ır 

'-tıtlıle Belediyenin mes'ul yolcuyu, Belediye. haberdar et· I p~ .. ıuda vuku bularak gP.cikmelerdeıı dolayı Konıisyon 
~111 ~nce keyfi bir hare- meden Tozkoparandan geçmeğ'e mes'ulıyN kabul etmt>Z. 

llıı~uılardır. Filvaki 1 - 2 icbar edebilirmi ? Aynı suretle 1 

I tci.en bir müddet için, Cağaloğlunda inmek isteyen bi; 
~ilıı~da durmak kat'iyyen yolcu, Babıali caddesi tamir edi- 1 
t'tı lıııt, \'e yolcular Vila· liyor diye, neden haberdar edilme· 
~llda inınek mecburiye- den Sultaiıahmede götürülsün ? 

ı ),~'!lardır.. Halbuki bu Bütün memleketlerde böyle gü
t~~ •t viliyet konağında zergib, durak değiştirmek lazım 
~~ ... d•ki kitapcılara fiden- geldiği zaman, halk gazeteler va· 
, b tt eder. Cağaloğluna sıtaıile haberdar edilir ve ona gö
~~rada bir balkui, bir re hareket eder. Yeni Valimizin 
)t\ ~ Ve N~fıa dair~l~ri~ delaletile, Belediyenin de artık e-

Ankara Belediyesinden ; 

1 - Mezbaha kubbesinin kurşunlama işi 
detle aç1k eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6409 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 541 liradır. 

ıs gün müd-

4 - Keşif ve şartnamelerini görmek istiyenlerin her 
gün yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 2.5.939 salı gl· 
nü saat 10,30 da belediye encümenine müracaatları 

• ii· 11dıt1. Kımya Enstitusu sası Jıalka sııygı olan yeni mef
b111ltaaleyh, dura;ın da humlara göre hareket edeceğini 

t 
11

lu111na11 lazımgelmeı.mi üm~d etmek lazımdır. j Nafıa Vekaletinden : 
"'b•J. lıtanbul ıokaklarmda gözüme . . . 
ı İlib tın hareket saatleri de ilişen belli başlı hadiseleri, bita- 1 1 - Balıkesir vılayetm<le Balıkesır ·Kepsut yolundaki ·., lt:: .alıa.ac_ak e~emmi- rafane bir ıurette tahlil. ~tmete "Simav,, ve "~ille,, .köµı illerinin .kenar ayakları kigir or~ı a· 
"iıa ela, Şıılı-Fatıh oto- çalışhm. Lizım gelen ıslahattan yak ve kirislen demır ve döseme"ı betonarme olarak yemden 

IO 7 ile 9 arasında her bir çotunun göıtermit oldutum insanlı 92500 lira kP ... if bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle 
'-ı.h.t dakikada bir hareket- surette yapılabileceği kanaatinde- kıı: .

1 
k 1 3 

"•it a -ı - F k t . y . v r . e sı tmeye çı an mıştır. b i ru muf. a a sa• yıaı. enı ve ıayın a ıoıız, eıa• . . .. . . .. .. 
'ıı llaatlerde yolcu adedi sen bütün İstanbul halkının iti. j 2 - EksıJtm_e ~.6 .939 tarıhın~ ~~sadıt. c~~a gunu saat 
ı,~r 0 ldutundan, araba Şiş- madıoı haizdirler; 1aydığ'ırn işler• 16 da Nafıa Vekaletınde şose ve kopruler reı:slığı odasında ya· 

t ~•lı:nez dolar ve derhal den, az zaman ve az para ile ya- pılacaktır. 
'~. ~lılıe hareket ederdi. Bu pılabilecek olanlara ıimdiden baş-

1 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna miileterri diğer evrak 

~~ tr on dakıkada bir de- lanına, bu itimadın ve saygının 463 kuruş mukabilinde adı gecen reislikten alınabilir. 
iti Gç otobüı, dolu olarak bir kat daha artacatına şüphem 

4 
l kl'l · k · ı t 'h" d k · ·· 

• 
110tobüıciller tarifeye yoktur. - ste .

1
1 eNrınfe · sı tme

1 
arı ın en en 

1
az bse ı~b. u~ ev· 

vel bir istida ı e a ıa VPkıl etıne müracaata u gı ı ınşaı&t 
1 yapabileceklerine dair müteahhidlik vesikası almaları lbımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 4 üncü msddcdP. bahsedilen ALAA 
Malzemesi-Harita vesika ile Ticaret Udası vesikasını ve 5875 liralık muvakkat 

------------------------ tenıinntlarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifıtı dairesin-
l) A lstanbnl Nafıa Müdürlüğünden : de hazırJıyac:akları kapalı zarUarım ikinci madtlede yazılı vakit· 

.,,939 pazartesi güaü 11at 14 te latanbulda Nafıa Mü· 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinden : 

1 - Eksiltmeye konu]an iş Çankayada yapılacak polis 
karakolu binası inşaahdır : 

2 - Keşif bedeli 31994 lira 50 kuru~tur. 
3 - Eksiltme 4 Mayıs 939 perşembe günü ~aat on t.e~ 

te T. il. M. l\t. İdare Aeyeti odasında yapılacaktır. 
4 - Fenci evrak T. B. M. M. İdare Heyetinden ahnacak-

tır. 

fi - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 numaralı kanun
daki şartları haiz olduktan başka en az yirmi bin liralık bu gibi 
bina işi yaprnı~ olmaları şarttır. İ:-ıeklilerin tekliflerile beraber 
bu işin ve:,il..alarmı da vermeleri llzımdır . 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 2 399 lira 62 kuruşluk 
bir teminat mektulıu verilecektir. 

7 - İsteklilerin teklif mektu}tlarını 3 ünci maddede yazı
lı saatten Lir saat e•veline kadar T. B. M. M. İdare Heyetine, 
numaralı makbuz mukabilirıde teslim etmeleri lAzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden : 

Eskişehir merkezinde inşa edilecek 5 dershaneli ilk 
C.KSUtmt: vuaycı. uau ... o........ • .. c-·-----
yapılacaktır. 

MuTakkat temiaat 2250 liraaır. 
Bu işe ait evrak, proje, ke~if cetvelleri huauai fenni 

şartname fiat bordrosu elektrik keşif ve ıartnamui ekailtme 
şartnamesi mukavele projesinden ibaret olup 150 kuruı 
mukabilinde nafıa müdürlüğünden alabilirler. isteklilerin 
bu gibi işleri yapmış olduklarına dair ibraz edecekleri .... 
saika istinaden ihale tarihinden en az ıekiz ıün enel :Yill
yete müracaatla alacakları ehliyetname bir mllhendia veya 
mimarın iŞin mesuliyeti fenniyesini deruhte ettiiiae dair 
noterden musaddak teahhüt aeaedi T• ticaret odaaınaaa ae
neai içinde alınmış vesikayı 2490 ıayıh kaaunu11 tarifi da· 
bilinde teklif mektuplarına eklemeleri ıarttır. 

Teklif mektupları 4.5.939 taribiııe müıadif per .. mbe 
ıiinü saat 13.30 a kadar makbuz mukabilinde daimi eacl· 
men reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların mühür mumu ile mühürlü ve iadeli teahhlitltı 
olması lazımdır. Postada .vaki olacak gecikme kabul e
dilmez. 

İzmir Lise ve Ortaok•llar Satnıalma Komiıyonuıuiaa : 
Erkek lisesinde yapılacak olaa 1088 lira 10 kurut ke· 

fif bedelli tamiratın isteklisi çıkmadığından 25.4.1}3g ıalı 
gftaü saat 15 de tekrar açık eksiltmeai yapılacaktır. ~art
name ve keşif kiğıdı her gün Ktiltür direktörlüiibıde f6rl· 
lebilir. İsteklilerin 81 lira 6 L kuruşluk teminat ahtlariyle 
birlikte yukarıda bildirilen gün -ye saatte Knltiir Direktir· 
lüğünde toplanacak olan komisyonumuza müracaatları illa 
olunur. 

Konya Kültür Direktörlüğiiaden : 

1 - Karaman merkez Gazi okulu 590 lira keıif bedelli 
sıva tamiratı 12 nisan 1939 tarihinden itibaren on beş gün. 
müddetle nçık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- İhale yeri: Konya Encümeni daimi odasıdır. 
3 - İhale günü: 27 Nisan 939 Peroembe gflnü saat IS 

tedir. 
4 - Muvakkat teminat: bedeli keşfin Yo 7,S ğu +i2S 

kuruştur. Bu işe ait keşif ve şartname herıt.in Kültür direktör· 
lüğünde görülebilir. 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane leT. 

9 kalem şarap mayaıı ve eczası alınacakbr : Bak İn· 
hiıarlar U. Müd. ilblarına. 



Bu gün ilan olunan Münakasa ve 
Sa.at :ııılief&FT • Gün 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Miirac E\b. -Kund.uu.::,r:.a-:..:Ç~a:.:m..--aş.:...ı_r _v_. -'-:---
Mensucat- ıse - -- _ .-.---,,_ _____ ,. 

A) Münakasalar 

in,aat, Tamirat, Nafia ı,ıeri, Malzeme Harita 

Gilmrük muhafaza karakol binası inş. (temd.) Kapalı z. 
Sarıköy-Mihalıççık yolunun arasında inşa Kapalı z. 

edilecek şose ve sınai imalat inş. 
Eskişehir Mrk. inşa edilecek ilk okul 

( 1 kısmı) " 
Çankayada yap. polis karakolu binası inş. 
"Simav,, ve "Kile,, köprüleıioin kenar a- Kapalı z. 

yakları kagir or.a ayak ve kirişleri 
demir ve döşemesi betonarme olarak 
yeniden inş. (şart. 463 kr.) 

Telsi:ı binası ve memur evleri ta.miri 
Karaman Mrk. okulu ııva tamiri 
Erkek lisesinde yap. tamirat (temd.) 
Şose tamiri 500 m. (temd.) 
Emrazı Sariye hast. verem pavyonu tesi-

1ah sıhhiye ve dahili sıva iş ı (t~md.) 
Verem pavyonu ikmali inş. (temd.) 
Mezbaha kubbesinin kurşulanma işi 
Ocak tamiri 
Su tesisab için boru fersiyatı : 12000 m. 

Aç. eka. 

" 
" Paz. 

" 

" Aç. ekı. 

199~0 65 
10544 40 

30000 -

3199•' 50 
95000 -

3980 24 
~90 -

1088 10 
4420 80 
7383 43 

7775 85 
6409 -

182 50 
4000 -

14Q5 55 Urfa Nafıa Mtic 
798 3~ Eskifehir Nafıa 

2250 

2399 62 
587~ -

298 52 
44 25 
81 61 

332 -

541 -
27 50 

300-

" 
T. 8. M. Meclifyeli 
Nafıa Vekaleti 

Ank. P. T. T. 
Konya Kültür 1 K 
lzmir Lİ5e ve (ı\\an SA • 
Tekirdak Viliyc 
lzmir Vilayeti 

" " Ank. Belediyesi 
Ank. Lvz. SAi< 
Doğanhisar Bel-i 

2-5-39 \4 -
4-5-39 14 15 

4-5-39 14 30 

4-5-39 \5 -
z.&39 16 -

\-5-39 \S -
?:T-4-39 15 -
25-4-39 \5 -
ı0-4-39 a kadar 

13-4-39 itib. 1 ay 

13-4-39 itib. 1 ay 
ı-s-39 lO 30 

184.39 lO -
3-5-39 14 -

Ankara Valiliğhıdcn ! r 
•• ·11 y•P 

t lebelerinin elbiselerı ıçı 39 ti' 
Etimesğut yatı ok~lu ı~mamış olduğunda~ ~o.~.9 1.ıeJı• 

lan açık eksiltmeye tal~p ç - ddet\e temdit edılmıttır. ~ 
'h'nden itibaren \O gun mu l . görmek üzere her !l. ,.. 

rı ı . e nüınune erı g üO" 
li\erin şartnaınelerı v 'h l günü olan 20.4.93 g ..,,;f' 
k-\tür direktörlüğüne v~ ı a ek sini muhasebei buS *t 

u kk t teınınat a çe .. ıneo• 
at l fı de ınuva ~ mak üzere daimi encu 
müd\irlüğü veznesıne yatır 
racaatları. 

K · undan: 
M. M. Vekaleti Satmalma omısyon ~r 

satııı ·t 
. kaputluk kumaş ~ı 

1000 metre hava rengı . l 'lk teminat 
1 - b deli 3800 lıra o up ı \1 

nacaktır. Muhaınmen e .. şt ~ 
l. d r b · nu sa ı tarı 285 ıra ' . . . ~ 5 9'\9 çarşam a gu ll t 

2 - Aç\k e\<sı\tmesı :- · . . unda yapılacaktır. . yo" 'hı, 
de veka\f~t satın al~a kfom:t~:safı her gün kornı• "' &ıı 

3 Nümunesı ve en 
-- ~e 
b·r · ık t ıninat 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfe~ tesisat ve malzemesl) 

ilektrik ıayıcısı : 500 ad. (temd.) Mnıtafa KemalıBelecl. 

görüle 1 ır. . . ua ea. saatte 1 e 
4 - İsteklılerın ın . yy d bulunmaları. 

akbuzlarile komısyon a 
veya nı 

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

Elbise (temd.) 
Hava rengi kaputluk kumaş: 1000 m. 

Aç. ekı. 

" 
3800 -

Matbaa ı,ıerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua (temd.) 
Bilet Ye praıram baıtırılmaaı 

Kereste, Tahta ve saire 

Ceviz tomruiu: 1500 m 3 (şart 3 L.) 

Aç. ekı. 

" 
360il -
4300 -

Kapalı :ı. 80000 -

Mobilya ve büro eıyası, Mu,amba -Hah v.s. 

Yazı tabtuı : 12 ad.-ııra 70 ad. Aç. ekı. 800 80 
Dosya dolabı-yazı masası-koltuk-ötret· " 

655 -
men masaflıiı A\ı ad -cla lctilo m.o•o••-

Aç. ekı. ......... ı uu mil 1 nak.Jı 

Müteferrik 

Su ıaatı 
Madeni kriko 10 ve 15 tonluk : 14 ad.- Kapalı z. 5308 -

ahşap kriko 10 t. : 7 ad.-ray krikosu 
5 t. : 130 ad.-ray krikosu 1 O t. : 5 ad. 
perçin karşılık vereni : 3 ad. 

Bando sazı Paz. 
Çelik Boru : 350 m. m. l 25 
1300 dünüm çayır kiralanması sarfı nazar 

edildi 
Binek hayvanı 
Remde, planya, destere, çekiç : 32 kalem 
Fort veya Şevrole marka otol)ils : 2 ad. Kapalı z. 6900 -
Çember tokası: 2000 ad.-Balya ipi: l,~ t. Aç. ekı. 2529 35 

kanaviçe: 6000 m.-karfiçe çivisi: 250 k. 3750 -
Alev cihazı : 2 ad.-pompalı SiS ileti : 2 

" ad.- tazyik bamizli siı aleti : 2 ad._. 
kartuşlu sis aleti: 2 ad. ve mıalzemesi 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Pirinç : 60 t. (temd.) Kapalı z. 14400 -
Süt: 30 t. 

" 
k. o ı 1 

Koyun eti : 20 t. 
" 

k. o 40 
Toz teker: 16 t. Aç. ekı. 4400 -
Er:ıak : ıs kalem " 6087 -

B) Müzayedeler 

Gilbre : 50 araba Paz. 
Basma v.ı. (temd.) ,, 
Macar beygiri : 1 baş 

" 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Mustafa Kemalpaşa Belediyesinden: 
10.4.939 tarihinde belediyece alınacak olan 500 adet illnda 

markaları gösterilen aayıcıların ihale gününün gösterilen lüzumu 
üzerine 1.5.939 paıarteıi gününe tehir edilmiştir. 

ihale aynı günde saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin aynı gün· 
ne belediye encümeninde hazır bulunmaları ilin oluuur. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Ankara Valiliğinden 

At yarışları için lüzüm görülen bahsi müoterek ve duhu· 

Ank. Valiliti 
285 - M. M. V. SAK 

20-4.39 15 -
3-5-39 l 1 -

Mobilya, ve Büro 

izmir Muhaaebeluıoıiy• Mtıd. 
Ank. V ıliyeti 

4~0 - Aık. f abrlkalar J. Mt\d. Ank. 

60 06 İ:ımir Kültür Diak. 
49 12 Konya Költür Drek. 

Diyarbakır inhisarlar Batmtid. 

Ank. Belediyesi 
398 10 D. D. Y. Haydarpafa 

İıt. Komut. SAK. 
33 - Kiltahya Vişne FidanhQ'ı 

lst. Komut. SAK. 

Merıin Aık. SAK. 
Çorum Viliyeti 

617~0 Denizlı Belediyesi 
189 69 M. M. V. SAK. 
281 25 

,, 
" 

1080 - Diyarbakır Lvz. SAK. 
237 50 Kırklareli Aık. SAK. 
601 -

" " 330 - Aok. Lvz. SAK. 
464 - Kiltahya Vilayeti 

İst. Komut. SAK. 
İıt. 2 inci icra İflaı Memurlutu 
İıt. Komut. SAK. 

?:T-4-39 10 -
t-5-39 15 -

4-~-39 1\ -
28-4-39 \5 -

24-4-3U 14 -

lll-6-39 a kadar 
1 l-~-39 15 -

23-4-39 11 -
5-5-39 14 30 

24-4-39 15 -
29-4-39 10 -
2-5-39 ll 

2·5.39 11 

24-4-39 11 -
11-5-39 16 -
8-5-39 16 -
1-5-39 14 -

28-4-i9 15 -

18-4-39 ıo -
19-4-39 ti -
20-4-39 14 30 

iye bitetleriyle yarış programı \'e stadyom duhuliycı: biletleri· 
nin bastmlması açık ehiltuıeye konulmuştur· 

Muhammen bedeli 4300 liradır. İhalesi l.S.939 pazarte
si ~unü saat J S te VilAyet daimt encümeninde yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7 ,5 teminat akçesi ve şartnamede göste
rilen vesaikle berab<:r muayyen günde VilAyet daimi encüme· 
nirıe ve şartnameyi görmek isti yenlerin de her gün daimi en
cümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

İzmir Muhasebe! Hususiye Müdürlüğünden : 
ldarei hususiyeye ait evrakı matbua 3600 lira bedeli 

muhammen ve 13.4.939 tarihinden 27.4.939 tarihine kadar 
15 gün müddetle yeniden ve tadilen açık eksiltmeye kon
muıtur. Nümuneleri ve ıeraiti milnakuayı aörmek iıtiyen-

K··ıtür Direktörlüğiinden: 
Konya u 

Adet Cinsi 
Muhamm~n bedeli 

Lira 
ıso 

l Talebe dosya dolabı 60 

' 
Ka\em odası yarı masa&ı k 25 

· · koltu l Öğretmen odası ıçın 90 
3 Öğretmen masası 100 
1 Büro ıçın daktilo masası 100 

2 Yaıı tahtası . dahi\ değil) 30 49\\ 
?. Avof\ çerç~!e~~-~~.!.0~ •• - ., ......... vf.55.ucı yapııı•11'r , 

karda cins ve miktarı ve muhammen bedelleri yazılı ıc 
eşya 13.4.939 tarihinden itibaren on hPt gün müddet 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 -!hale yeri Konya Kültür direktörlüğü odası. 
5 3 - ihale günü 28 Nis:ırı 939 Cuma günü saat 1 

4 - Muvakkat teminat bedeli ke§fin % de 7,5 ğıl 
kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat eksiltmeden bir gün evvel 
muhasebe veznesine yatırılacaktır. 

Eşyaların şartname ve resimlerini 
tür Direktürlüğünde görebilirler. 

İzmir Kültür Direktörlüiünden : 

Merkez ilk okulları için 70 sıra, 12 yazı taht••
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen tutarı 800 lira 
ruş, ilk teminatı 60 lira 6 kuruştur. İhalesi 4 Mayii 
perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. . 

Nümunelerle res~m ve şartnameleri her gün d•• 
de görülebilir. İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve. 
teminat alıtlarıyle birlikte Vilayet Daimi EncnıneJIJP' 
racaatları ilAnolunur. 

Kereste, tahta ve saire 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 

1500 metre mikabı ce-yiz tomruğu alınacak r'.~ ~ 
Tahmin edilen bedeli 60,000 lira olan 1500 ıııet~ 

kabı ceviz tomruğu Askeri Fabrikalar Umum MOd 2 'i 
Merkez Satınalma komisyonunca 4.ll.939 perıemb1 ;. 

1)a 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname J j 
mukabilinde komisyondan Yerilir. Muvakkat teminat 
liradır. 

Müteferrik 

Denizli Belediyesinden : 

1 - Belediyemizce i 939 modeli F ort veya 
marka iki adet otobüs alınacaktır. t 

2 - Muhammen bedeli 3450 ıer lirada 6900 Jirad• ' 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
4 - Muvakkat teminat 617 lira 60 kuruıtur. 



··-

ı, l' . 
01lt ekhf mektubları nisanın 29 uncu cumartesi günü 

,, O kadar Denizli Belediye Encümenine verilecektir. 
tobüslerin karoserleri Belediyemizin halen ış

ı, ~lduğu tip ve eb'addn olacaktır. 

17 Niaaa 1819 Münakasa Uazetesı 
~--·-=~--------~-----------~ 

İstanbul Komutanlığı Satınalma misyonundan : . 

~ ..... 1( tobüsler .ne.nizlide teslim alınacaktır. 
~lt(i·•roserlerıo ımal -ye malzeme ve tediye şartoa-

Bando sazı satın alınacaktır. Paza23.4.939 cumartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. İsteklilo belli gün ve sa
atte Fındıklıda Komutanlık Satınalmanisyonuna gelm~
leri. 

c ınsı Miktarı Muh.Bed. %7,5 T. Eks. şekli 
Li. Kr. ıün ve saati 

ıye Başkitabetinden alınabilir. 

l\tıtahya v· F "d 1 - M""d·· 1- - ·· d ışne ı an ıgı u ur ugun en : 

~ide için açık eksiltme ile 5 santimetre kutrunda 
e~· Çelik boru alınacaktır. Beher metresinin muham· 
~lı 1.25 kuruştur. Muvakkat teminat miktarı 33 li
~ ~11 5 5.939 tarihine müsadif cuma günü saat 
· lirıat müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin şart
-~6r•ek üzere her gün mesai ıaatleri esnasında 
Udtirlüğüne müracaatları. 

~ltt )'\~ . 
--nıir Yollan lıletme Umum MüdürHifıüoden : 

~·b bedeli 5308 lira olan 14 aded 10 ve 15 tonltık ma
~ •ded 10 tonlok ahşab kriko ile 130 aded 5 tonluk 
i 

1
"c 5 aded 1 O tonluk ray kriko•u. 3 aded perçin kar

. 1( l.S.939 perşembe günü saat 15 te Haydarpa,ada gar 
İte •0tniıyon tarafından kapalı zarf uıulile aatıo alıoacaktır. 

\ ~t1'tbck iıtiyenlerin 398 lira 10 kurutluk muvakkat te-
1 ~llnun tayin ettiği vesaik ve tekliflerini muhtevi zarf

&11 ~tın ıaat 14 e kadar Komiıyon Reialijine vermeleri la-
"' fartnamelu Komisyondan parasız olarak datıtılmak-

An kara Belediyr!!inrl~n 

' ,1~nkata B,.lediyesi Su işleri İdaresi ahonderi için 
, ınacaktır . 

"-t~u. g.ibi su saatleri imal eden fabrika ve mümessil
. erırıın e-ysaf, şerait ve fiatlarını gfütr.rir teklif 

~-~ birer saat nümunesioi 15 bıriran 939 tarihine 
ta Bel~diyesine göndermeleri. 

Çorum Villyet Makamından: 

~ t.,_llıa adı 
~ ••ilde 
~ ... , ... 

' 6S ınilimlik 

\~re kolu 
""1e 15 Hatim 

it 10 " 
it 2.5 ,, 

'tlillt ,j!) " 
Ql.akkap 

11 bllrıuau takım 4 adet • 

Fi atı 
175 
225 
450 
100 . 
25 
T_, 

60 
100 
IJ:) 

450 
. 150 

70 
203 
120 
70 
25 
ı2:ı 

30 
2ı>O 
75 
75 
75 
40 
70 

250 
35 
50 

125 
40 

"••ı•ne 150 
lıııt• lbalr.aaı 200 
t 

1 
hkici 40 

'~' cina ve muhammen bedelleri yazıla 32 kalem leva· 
ı ~~f daireıinde mevcut nümunelerine uygun olmak tart• 
\ y.1-.ı alanacakhr. ihalesi niıan 24 üncü pazerle•i szün6 
'•liyct Daimi Encümeni Riyaaet odaaında yapılacatın 

lbtıayyen aaatt.ı hazır bulunmaları ilin olunur. 

~· M. Vekileti Satını.ı lma Komisyonundan 

• • • 25.4.939 salı günü saa t 15 dilpalı zarfla ihalesi 
yapılacağı ilan edilen 1300 dönüm yefayırın alınmasın
daıı sarfı nazar edilmiş olduğu ilan oır. 

--
Mersin Askeri Satınalma Koronundan : 

Ordu ihti)acı ıçin M r in ve Tarı;; ıhnva[ ... i oılen 3-7 
yaş ara::.mda hioek lıcıyvaıı ı satırı fi]ın ca lan hayvan ~alıip
lerinin Mnqin askerl ik şuheı:ıi ba~knn lı~ nıüracaut etmeleri 
ilan olunnr. • 

ES JZ & lii 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

KırklareJı A -;keri Saıırılma Ko c1·ontrnda ı ı : 

Kı rklareli A keıi hac;;tnm· .. inin 939 Ji \ılı ı hı iyac ı içın 
30000 kilo siit kapalı ıarf uırnlı l · ehiltl)·e k on ulııı ~t ur. 

Kılo:-'unun muhammen fıyatı l t ku ı olup i lk tem\nal 1 

237 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 11 Mayıs 9 39 perşembe gü nü-ııat 16 daciır. İs 

tt>k)iler şarınamec;; ni hn ı!iin komisvorıdıört>hili rlf'r. Talip 
lerin terni ıınt vr- tPtkiklerini h:ıvi zarflrırmwlli giin ve saa 
tP-n en az bir saat evveline kadar Kırk lnri A skeri Satınalm 

. 
l· 

a 
Komisyonuna vermeleri illn olunur. 

Kütahya Vilayetinden 

Vilayet merkezindeki memleket hashanesinin 93Q m a· 
Ji yıl için 28 kalem erzakı açık eksiltuıye konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli 6087 liradır 
2 - Muvakkat teminati 464 liradır 
3 - Eksiltme 28.4.939 cuma günüsaat 15 de daim 

encümen huzurunda yapılacaktır. . -4 - Şartnamesi her gün daimi enci.nen kaleminde go 
rülebi tir. 

i 

-
İsteklilerin mezkur gün ve saatte mıvakkat teminatı a-

rile Vilayet Daimi Encümenine müraca:tları. 

Ankara Levz. Amirliği Satınalma Komiı:yonundan 

Garnizon birlik ve müesseco:elP.r1 i~ıivacı icin 160CO ki 
• L • • - ..... v~oıuıucyt: Konulmuştur. 

lo 

Tahmin bedeli 4400 lira olup muvakkat teminatı 3 30 
liradır. 

Eksiltme 1.5.939. pazarlesi günü saat 14 tedir. 

{ frolp~ - Operatör 

Dr. ·osM·.AN-S-ÖNER 
ldror Yolları. Bel aoğukluAu 

Hastalıkları MUtehassıeı 

Sirlreei tnmny dur... No. 8 
Taa fotoğrafhaaeırine bi~lk 
Saat 10 dan 20 ye kadar 

Bütim Müteabhıtler 

M ü N A K A S A'Y 1 
Okur ve takip ederler 

Çünkü bu Gazete 
onların en emin rehberidi il 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Tahmin bedeli 
Cinsi Kalem Lira ---

l ık teminat 
lira K. 

Fizik Aleti 3 630 4 7 25 
Kimya Aleti 6 376 27 20 

in 
ün 

Teknik Okulu ihtiyacı olan yukarda cins ve miktariyle tahm 
bedeli ve ilk teminatları yazılı Fizik ve Kimya aletleri teahhüd 
ifa edilememesi dolayıaıyla yeniden ve iki ayrı ıartnamede iha 
yapılmak üzere 24.4.YJ9 tarıhioe raatlayan pazartesi iÜoü aaat ( 
de açık elıı.siltmt>ye konmuştur. Eksiltme Güınüşsuyunda Yük 
Mübendis Mektebi Muhasebieiode toplanacak Satınalma Komiı;ı 
nunda yapılacaktır. iıteklilerin cari Yıl Tıcaret 0dd8ı Belreıi 
2490 sayıla kanunda yazılı belgelerle teminatlarını yahrmıf ola 
Komiıyona relmeleri. Şartnameleri Yıldızda Teknik okulunda 

leai 
14) 

aek 
yo-
ve 

rak 
iÖ• 

rülebilir. (2319) 3- 4 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 --
~ ~~bi'-at anhan ibti)acı için 2000 aded çcn~er 

0

to_. 
'i 

1 
ılo balya ipi 6000 metre kanaviçf', 250 k11o kuı

')at Çık eksiltme ile saıın ttlınaca~ tır. Hepsine tahmıa : 

' t~~29 lira 35 kuruştur. : 
Y, ~ 81hme<:ıi 2.5.939 cuma günü ~aat l l de Ankara<la ~ 

Mektep ve Hastanelerin 
ihtiyacı olan Bati 
, taniye, Yatak, 

-------
tı~ın alma komsiyonunrla yapılacaktır. E 

' Ş teıninntı .189 lira 69 kuruştur. § 
, ·l" •ttnaı:nesi v~ nümunel-.!rİ her gün komisyonda ; 

t~ = 
ı ~.P•ine tahmin edilen fiyat 3-50 lira olan iki adet : 
i~i •ki adet pompalı sis aleti, iki adet tazyik hamızlı : 
~ ltı ldet kartuşlu sis aleti ve bunların on defa işletil· E 
'iltlbllktaıi malzeme açık eksiltme ile alınacaktu. E 
·~~·e 2 Mayıs 939 salı günü saat 1l dedir. § 
lt~r 'llatı 281 lirn 25 kuruş olup şartnamesi bedel::-;iz E 

lün M. M. V. satın alma komiıyonundan ah· ~ -

Yorgan, Çarşaf 
ve Havluları 

İstanbul, Sultan Hamam 
(Tel. 20625) 

ve Beyoğlu, istiklal caddeıi No.t 376 tTel. 40007) 

B U R S A P AZ A R 1 H A S A N H ü S N ü 
de arayınız ••• 

--------------
--------------------------11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 

Asit sut
rik 

Li. Kr. -- ---- ------
g50 Kil.• 1 140 .- 85. 50 aç. eks. 3. V .939 14.30 

14.45 650 ,, 643 .50 48.23 " " Asit tar· 
tarik 
anenal
kol 

'f 400 " 
1380 .- 103. 50 " " 

15 

A~it sül· 
fürü 

Terden 
fiir.üvar 

Fosfata· 
monyak 

1000 

100 

150 

" 
420 .-

" 
150 .-

" 
225.-

31. 50 pazarlık " 
ıs.-:ıo 

1ı.25 ,, ,, 15.45 

16.87 " 
,, 16 

J elAtin 450 kg. 615 .- 50.62 aç. elu. " 16.30 
193 .- 14.48 ,, 4.V.93Q 14 Rondel kü- 550 ,, 

kürt 
14.30 Şarap ma- 463 litre 944 .- 70.80 " " 

l> 

yası 

"5 kalem,, 
I - Yukarda cins ve mikdarı yazılı f' em·an g kalem 

şarap mayası ve eczası mubayaa olunacaktır .. 
il - Alım şekilleri muhammen bedellerı, m11vak~t 

teminatları, eksiltme gön ve saatleri hizalarında göstenl· 

miştir. . 
111 - Eksiltme Kabataşta Levazım Şubesi Mtıdtbıye-

tindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gtin sör.ti geçen Şubeden pa• 

rasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen g6n •• ~a· 

atlerde % 7,5 güveame paralariyle birlikte mezkQt.~.ı°mıı· 
yona gelmeleri. (2587) 

• • • 
1- Numunesi mucibince 1258 adet tuz küreği mu

bvyaa olunacaktır. 
il - Muhammen bedeli 943,50 lira muvakkat teminatı 

70, 76 liradır. 
III - Eksiltme 20.4.939 perıembe güntı saat 14 de Ka

bataşda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yap.ıl.a· 
caktır Numuneler her gün sözü geçen Subeden ahnabılır. 

ı ~ - ısteklılerın eksiltme için tayin edilen gün ve sa-
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelme-
leri (2234) 4--4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 26 1 /2 m/m lik verje cinıia• 

den 120 .000 Bobin siğara kağıdı işi göriilen lftsum lzerine 
ihale müddeti şeraiti sabıka dairesinde temdit edilmiştir. 

lI - Eksiltme 19 nisan 939 çarşamba gfinfi saat 14 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

111 - İsteklilerin mühürlü teklif mektubuau kanuni 
vesaik ile % 7,5 güvenme para111 makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale sa
atinden bir saat evveline kadar meskôr Komisyon Baıkan· 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. (2033) 4-4 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunda: 
Tahmin lık 

Miktar ve cinsi 

------ --------
iki bin metre kurşuni bez 
Otuz ilç bin metre beyaz aatarhk bez 

bedeli 
lira ku. 

560 00 
7920 00 

8480 00 

teminab 
lira ku. 

636 00 
1 - Cinsi, miktar, tahmin be feli ve ilk teminab yukarda yasılı 

iki kalem dikim malzemesi 939 se.ıesine cari mukavele akti auretile 
22 Niaaıı 939 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf ekailtmeaile 1.
tanbul Jandarma satınalma Komiıyonunca alınacakhr. 

2 - Evsaf ve şartname ile nümune her gün adı geçen komiı· 
yonda görülebil.r veya şartname bedelsiz aldırılabilir. 

3 - 2490 sayılı kanun 'artlarını haiz iıteklllerin kanun~ gCSre 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarına ihale pnG saat 
ona kadar makbuz karşılığı olarak komiayona vermeleri. 

(2.U5) 3-4 
xa ı dliiii 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden : 
1 - Güzel ıanatlar akademisine merbut Dolmababçe aarayınm 

eski veliaht dairesini i'ğal eden Reaim ve· heykel mil:ıeainin bod
rum ve zemin katlannın bir kıımaodaki oda ve aalonlann sıva, ba
dana, yatlı boya ve zemin dötemelerile kapı ve pençerelerinin ta· 
miri ve eaki bir hamamın gurup helasına tahvili iıleri açık eksil· 
tmeye konulmu,tur. Bu i'in ke,if bedeli 3767 lira muvakkat temi• 
natı da 28:! lira 53 kuruıtur. 

2 - Açık eksiltme 18.4.939 tarihinde ıaat 14 de Çafalotlunda 
Y6kıek mekıepler muhaacbecilifıinde yapılacaktır. 

3 Mukavele, eksiltme bayındırlık itleri genel Ye buıuıi tar-. 
tname ile Plan, keıif hüliıaaı veaair fenni evrak gtlzel aanaUar aka
demir.i idkreıinden bedelıiz olarak alanabilir. 

4 - isteklilerin mezkur gün ve saatte Yilkıek mektepler mu-
haıebecilikte hazır bulunmaları. (~) 4-4 
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juıqu' au 20-4-39 

Electrlclt6-Bez-Cheuffaae Central C•nst•llatlon et Mat•rlal) 
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pour balleı : 1 ,5 t. - canevaı : 6000 m. -
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de brouillard a prellİOD d'aeide: 2 P• 
id. i cartoucbeı 2 p. et d'autrea ma· 
tierea y relativea 

Publique 

Pli cach. 

Gri i ~re 
Pli cacb. 
Publique 

" 

5308 -

6g(){) -
2529 3.5 

3750 -

Tuyau en acier: 350 m. le m. 1 25 
L'adjudication concernant la looation prai-

rie l JOO deunumı a ite annulb 
Chevaux de monture 
Rabob plane, ıcie, marteau ete. : 32 lotı 

Provlslons 

Riz : 60 t. (aj.) 
Lait: 30 t. 
Viande de mouton : 20 t. 
Sucre en poudre: 16 t. 
Proviıiooı : 28 lota 

Pli cach. 

" 
" Publiqoe 
,, 
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611 50 
189 69 

281 25 

33 -

1080 .-
237 50 
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munıctp. ıftuaıara ~emalpaşa 
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Com. Acb. Minist. Def. Nat. Ank. 

Dir. Culture İzmir 
,, ,, Konya 

Dir. Compt. Particuli~r• lzmir 
Vil. Ank. 
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Dir. Princip. Mon. Diyarbakır 

20-4-39 15 -
•s-ag ı ı -

4-5..39 11 -
28-4-39 15 -

27-4-39 10 -
1-5-39 15 -

4-5-39 15 -

24-4-39 14 -

Municip. Ank. juıqu·au 15-6-39 
l~re Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaf& l 1-5-39 15 -

Com. Acb. Comm. Milit. İıt. Fındıklı 23-4-39 1 l -
l'dunicip. Deoiz.li 29-4-39 10 -
Com. Ach. Min. Dif. Nat. Ank. 2-5..39 l 1 -

,, • 2-5·39 1 l -

Pepini~re Griottea Kfitabya 5.5-it) 14 30 
Com. Ach. Comm. Milit. I.t. Fındıklı 

Com. Acb. Mil. Menin 
Vil. Çorum 244-39 15 -

Com. Acb. lnt. Diyarbakır 24-4-39 il -
Com. Acb. Mil. Kırklareli l 1-5-39 16 -

• " 
s-5-39 16 -

Com. Aeh. lnt. Ankara 1-5-39 14 -
Vil. Kütahya 28-4-39 15 -

Com. Ach. Comm. Milit. lıt. Fıadıkb 2().~39 14 30 

" 
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Müteahhitlerin Takvirni 

Salı 18.4.939 

Un (Siird Tümeni) No lOOj 
Aobar inş. (Bahkesir Kor) No 1013 , ' 

l ,jriııı 
Bulatık yıkama makioui, ıu tesisatı ma ı:eme•i ve 

(İnhiııalar U. Mitd.). No 1014 
Laboratu r malzemeıi (lıt. Beled.) No 101.t 
Torbalık bez (Ask. Fabrikalar) No 1016 
Tohum temizleme evleri için alet (Ank. Vilayeti) No 10

17 

Elektrik tesisata (Kayseri Kor) No 1020 
Güınruk binası tamiri (Zonguldak Nafta Müd.) No 1020 r'o 
Orta okulu binaıst tamiri (Cağalotlu Erkek orta okulu) 
Amortisör (Türkkuşu Gen. Direk.) No 1021 
Alüminyum h~Htası (Türkkaş11 Gen. Direk.) No 1023 
Depo tamiri (lst. Komut.) No 1023 
Elektrik tesisatı (iz.mir Lvz.) No 1024 
• Eılci kundura ve çizme (Tophane Lvz.) No 1024 
Yün eldiven ( ,, ,, ) No 1005 
İıfüotipi atölyea; inş (Devlet Buımevi Direk.) No t026 
Cümburiyet abideıi inş. (Gireson Beled.) No 1026 
Yüz bavluıu (Tophane Lvz.) No 10'26 
Elektrik malzemiıi ( l'opbane Ln.) No 1026 
Çorbahk pirinç (İsl. Konıut.) No l.O'l6 
Gimrük muhafaza '-inal\ tamiri O:ımir Gümrük 

No l027 
Re1im ve heykel müze1inde yap. tam\rat (Güzel 

miıi) No 1027 
Benzin, valvalio, vakum, gres (bt. Komut.) No 1028 

Memento des 

Mardi 18.4.939 

Fıırine (Div. Siird) No 1005 
Conatr. haogar (Corps Armee Balıkesir) No 1013 
Machine a lavfl'r la vaiıselle, matiıriel inatı:ıll. eau 

lniton (Dir. Gen. Monopol•) No 1014 
Articleı de laboratoire (Muoicip. lst.) No 101-1 I>.., 

Toile pour uca (Fab. Mil.) No 1016 el \Q 
Outilı et instrumentı pour maiıonı de nettoyaıe de ıeOI t, 

Ank.) No 1017 \j 
in.tali. electr. (Corps Armee Kayseri) No 1020 
Repar. bitisıe ecole ıecond. tEcole ıecond. garçon• 

No 1001 
Alliage aluminium (Dir. Gen. T6rkkaşu) No 102..1 
AmorlİHeur ( ,, ,, ,, ) No 1021 
Repar. depôt (Command Mil. Iat.) No 10?3 
Iostall. el~ctr. (lat. iz.mir) No 1024 ~ 
• Cbau11ures et bottea cameloteı (lnt. Tophane) No 102

5 Gantı en laine ( ,, ,, ) No 102 'J;6 
Conıtr. atelier atereotypie (Dir. lmprimerie Etat) No tO ~o 
Con.tr mooument de le Republique (Municip. GiresoP) 
Essuie-main (lnt. Tophane) No 1026 
Articleı electr. (,, ,, ) No 1026 
Riz pour ıoupe (Command. lst.) No 1026 ~ 
Rep. bit ıurveil. Douan. (Batail. Surveil. Douan. Iınıir) rJD 
Repar. au musee de deasin (Academie de Beauu Art•) t" 
Benzine, valvaline, vacoum, graisse (Command. Mil )tt) 
Rep. bit Douane (Dir. Ttav. Pub. Zonguldak) No t020 

b) ·MUZ 

Kayseri Vilayet Defterdarlığından : 

Altıncı kor komutanlığından müdevver 930' .. 9::de 
Fort marka hurda halindeki otomobil 15 gün rrıud 
zayedeye çıkarılmıştır bedeli muhamerıi 150 liradır· ılf 

İhale ıl.4.93~ tarihine müsadit cuma günü yııP p 
İsteklilerin o gün saat 14 de yüzde yedi buçuk pe.Yıı'~ 
birlikte defterdarlıkta toplanacak sall~ komisyonuııs 
lan ilin olunur. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan : 1,e 
Müflis Kostantin Grizagoridise ait olup e~~; ıı .) 

Çıkarılan Basmalara verilen bedel kafi olmadığıt> !ıef. ~ 
··ru 

pazarlıkla yapılması Masa menfaatine uygun go ıf 
nisan 939 çarşamba günü sant 11 de Dairede s•t .. flİ ' 
caktır. Pazarlıkla almağa talip olanlar Dairede fffiJ 
sa Mümessiline müracaat etmeleri ilin olunur. 

' 
imtiyaz 1ahibi ve yazı lfleri Direktörü : 

Baaıldıtı yer: Merkez Baıımni, Galat• 


