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GAZETESi 

Umum Tüccarların ve üte a h h it 1 e r i n M e s 1 e'k i O r g an ı d ı r 

Vekaletlerin Manası 
l --

-~ret ve Milli lktısat vekaletleri ile Nafıa 
~1~ak!iyat, Muhaberat vek3letlerinin teş· 
~ ı, Yurdumuzun istikbali iktısadisi ba-
11llından çok önemli bır hatve sayıl

maktadır. 
• • * 

~ı büyük Millet Meclisi, 

Ct~lk~n~ıuı siyasetin~n ek?.
liıı khcsını kurmak içın hu
.. •rarını tasvib \.'e kabul 
Ui ır. Milli Şef İııönüı ün t.on 

nııtkunJan aolaşıldığı 
• 1- 1 •"h Ur tiye devletinin iktı-
ıe~'nı her türlü tedbirlerle 
i ele, inkitafına çalışmanın 

h >'tti • _ . 
~ti) na ve luxumunu tahlıle 

•t 'ç !oktur. Bu o kadar ye
h· 0neıninde dütünülmüş 
tır tnevı.uumuzdur. Milli 

1 l- k la. Ur yurdunun serbeıt 
1 .Y•hnda muvaffakıyetli 

''-: al~rilemesi, Türk halka· 
~ eııf iktısadi şartlar altın· 
~i ~e •aadete mazhariyeti-
'\~ İ~in gerek bizzat, ge· 

etın her suretle mesai 
)llrd Yolundaki teminatları 
~t ~•tları minnet ve şükra

lt !aııtlir. Devletin, iktısııdi 
~~~.t•a:n manaıile demokra• 
~, •rıoa göre tanzim et

' •llndaki azmini takdirle 
~.'~ mümkün değildir. 
~ ilan ikinci intihap dev-
't~~.illete ve memlekete 

'ti iktısadi tedbirlerin 
"'iaaUeri kabineye iki 

~ k,:~rtföyünün ilavesidir. 
:.-.dı 1•rıelerde Nafıa Vcka· 
~ V~lt-khıat Vekaleti varda. 

h iletin çok geniş olan 
. ıırllllara timdi dörde ay

v.~tıaad Vekaleti, Milli 
~'it leli ile Ticaret Veka· 
t' Vekaletidc; Nafıa ve 

'>tıı \'e Nakliyat Vekaletle· 
"''ttır. Bu tefrikin çok 

nıuhinı olnıı manası şudur. lktısnd 
Vekaletinin i~leri iki vekil ve iki 
müste~ar ıle birlikte ve ayrı ayn 
kadrolarla idnrc edilecek vazife· 
ler ona göre taksim olunacaktır. 

Meseld: iç ve dış Ucaret i ,leri 
Türkofis teşkilatı, standardiıasyon 
tesisatı, toprak mahsulleri ofisi, 
beynelmilel anlaşma mevzuları, öl 
çü ve ayar işleri ldimilen Ticaret 
Veknlclinın teşkilatıııa d h il bulu
nacaktır. Sanayi işleri, Suınerbank 

ve teııisııtı, Etibank teşkilatı, iş 

daireleri, devlete ait fabrikalar, i· 
mnlathaueler Milli İktısat Vekale
tinin teşkilatında kalacakbr. Naf .a 
Vekaletine ait işlerden hava, pos
ta, teli raf, telli ve telsiz muhabe
rat, radyo tesisatı, nakliyat işleri 
limanlar, Nakliyat ve Muhaberat 
Vekaletine ayrılacak ve Nafıa Ve
kaleti yollar, şoseler, imar köprü· 
ler, sulama ve bataklık kurı.ıtma 

itlerini idare edecektir. 
Bu yeni karar bütün iktııadi 

işlerimize yeni bir veçhe verecek 
yerinde ve de§'erli bir karardır. 

Çünkü ıreniş hudutlu bir çer· 
çeve içine sıkışmıt olan en önem· 
li itlerin iyi randıman verebilmesi 
için, hem mesai taksime uğradıl· 

mış, hemde kabineye kıymetli. i· 
lim, tecrübe ve meleke ıoabibi iki 
eleman daha ilave edilmiş oluyor. 
Altıncı.Büyük. Millet Meclisinin bu 
kararı Mılli Ş~fin aı.im ve irade· 
sinin yeni bir tec•lllsidir. 

Bu karar vatani tikir ve ruh 
birliğiniıı ele yeni bir ifadesini le• 
barüz ettirmişı ir. 

L. A. KENBER 

l<onya Kültür Direktörlilğllnden : 

~•raman Gazi Okulunun 590 lira keşif dedeli dı§ 
.3.939 tarihinden itibaren 20 gün müdetle açık 

a )i konmuştur. . 
t h,ı. 8 nisan 939 salı günü saat 15,30 da VılAyet 

&, İ~tlıneninde yapıla~aktır. . • 
~~le teminat 590 lıranın yUzde yedı buçugu olan 
•, ttnr. 

lit, l\etif ve şartname Knltl\r Dairesinde ller gün gö· 

~.~ .l<ntahya Nafıa Müdürlüğtinden : 
~l lıra bedeli keşifli Kntahya· Tavşanlı yolunun 
~ 0nıetreden itibaren l 255 metrelik kısmının nok

tıllıtı ikmali, sandık açılması, ferşi (silindirajı daire 
· il Yapılmak ilzere) düzeltilmesi işi pazarlıkla mü

IO dt ~trilecektir. Pazarbğm 7 .4.939 cumartesi günü 
~afıa Dairesinde yapılacağı bildirilir. 

~ 
lo~•ı. Kütahya Vilayetinden : 
="~h t•ls. it : 

l.~d~l.tlıra Uıak kazası merkezindeki baıtahaneıinde yaptı· 
~li ~ ·~ tamirat işidir. 
°'~ •tfı 9987 lira 27 kuru.tur. 

•t te111inat 749 liradır 

~111111111111111111111111ıııııırı ı ııı111111111111111111111111111111 ... ~1ııııı. 

-------------------------------.. --------------------------------------- Bütün Mebuslanmızın tam ittifaluyle 

tekr r Cumhurreisliğine seçilen 
pek sevgili ve snygılı Mılli Şefimiz 

iSMET INÖNO 

------------------------------------------------------------------------

Eksiltme 14 nisan 939 cuma günü saat 15 de açık eksiltme 
suretile Vilayet daimi encümeni huzurunda yapılacaklar. 

Bu işlere ait evrak ıunlardır. 
A - Keşifname 

B - Proje 
C - Fenni ve hususi şartname 
O - Eksiltme şartnnmeıidir. 
isteyenler bu evrakı her gün Vilayet Daimi Encümeni kalemin· 

de görebilirler. Talip o 'anlann mezkur gün ve saai.te bedeli ketfı· 
nin % 7,5 ğu nisbetinde muvakkat teminatları ile ve müteahhitlik 
ve Ticaret Odaaa veıikaları ile Vilayet malı.amma müracaat etme
leri. 

Tekirdağ Daimi Encümeninden: 
10 gün temdit edil<lıği halde isteklisi çılcmayan Çerkes

köy . Saray, Vıze yolunun o+750·1+250 in i kilometreleri 
arasındaki 500 mctrehk kısmın tamirata pazarlıkla yaptııılacak· 

tır. Keşif bedtlı 44LO lira 80 kuruştur. Muvakkat teminatı 332 
liradır. Talipler 20.3.9J9 tarihinden 20.4.9J9 tarihine kadar 
Daimi faıcümene müracaat edebılırler. 

Kütahya Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 - Kütahyada 1828 lira 68 kuruş keıif bedelli ml\· 
himmat deposu müdüriyet ve muhafız erat binaıının ikmalı 
inşası yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 15 nisan 939 cumartesi günii saat 1 f de 
Merkez Komutanlığındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme açık olacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 13 l lira 58 kuruştur. 
5 - İstekliler buna ait keşif ve ıartnamesini görmek 

üzere her gün eksiltmeye iştirak edecek olanlarda muayyen 
gün ve saatte Komisyonumuzda bulunmaları. 

Kütahya Belediye Riyasetinden: 

ke~itli kaymakam evi inşaatı 14.4 939 euma ginü ıaat 16 da 
ihale edilmek üzere tekrar ıçlk eksiltmiye konul~uğu illa olu• 
nur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

İzmirde yaptırılacak bir tayyare hangarı yeniden ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 12S13S 
lira 42 kuruştur. İlk teminatı 7507 liradır. Ekıiltmeai 21.4.939 
cuma günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
yap1lacakt1r. Keşif proje •e ıartnameai e lira 26 karat ••· 
kabilinde Ankarada Ko. dan alınır. 

• • • Keşif bedeli 69122 lira 68 kuruştan ibaret olan 
dört adet anbar inşaatı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 7.4.939 cuma günü saat 10 dadır Keıif, proje 
ve şartnamesi 346 kuruşa Ankarada Ko. dan alınır. İlk te· 
minatı 4706 lira 15 kuruştur. 

Ankara İnhisarlar BaşmiidfirltiğUnden : 

Çankırı tuzlasiyle şehir arasmdaki yol ftzerinde m~v
cut Keçit köprüsünün 141 lira 99 kuruşluk keşif varakaıına 
göre tamiri işinin 20.4.939 tarihinde saat 16 da Başmtı:llir· 
lüğümüz binasında toplanacak Komisyonda açık ebiltme 
ile talibine ihalesi icra edileceğinden taliplerin 10 lira 65 
kuruş ilk teminat parasiyle Komisyona gelmeleri illa olunur. 

Kayseri Nafıa Miltll\rlüğftnden : 

1 - Ekıiltme konulan it : Kayaeride yeniden yapılacak 
olan HlikOmet konağı inıaabdır. 

2 - İnsaat vahid fiat üzerinden eksiltmiye konulmaıtur. 
3 - 938 mali yılı içinde 25608 lira ve 939 ıenetine 

cari olmak üzere 90 bin liralık havaleai niıbetinde İf yap• 
tırılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 
A - Silsilei fiat 
B - Fenni ve hususi ıartname 
C- Rayiç 
D - İhzarat fiat cetveli 
E - Mukavele projesi, banyındırlık itleri ıenel ıart• 

namesi 
F - Yapı işleri umumi, fenni ıartnameıi, ıoıe Te kir· 

gir ioıaat, tesviyei türabiye fenni ıartnamesi. 
S - İstekliler : Bu evrakı Kayseri Nafıa Müdllrlftttln· 

de g~rebilirler. 
6- Muvakkat teminat: 7030 liradır. 
7 - Eksiltme 21.4.939 tarihine tesadüf eden cuma gl· 

nll saat 14 tedir. 
8 - Eksiltme Nafıa Müdürlüğünde kapalı zarfla yapı· 

lacaktır. Talib olanların mezkılr Müdtlrlüğe m6racaatleri 
ilAn olunur. 

Malatya Meyvecilik 1stasyonn Mildörlftğrlnden : 

2609 lira 65 knruo ke§if bedelini havi olup Malatya Mey• 
vecilik istasyonu arazisi içinde sözft gı>çen istasyon Mfidfl~Hı
ğU tarafından gösterilecek yerde kay!i kurutma t~siıatı ioeaatı 
eksiltmesi bu kere 29.3.9.19 tarihinden itibar8'ı ön gün daha 
uzatılmıştır. 

İhale l 0.4.939 pazartesi günü saat 10 da Malatya Ziraat 
müdürlüğü büro•unda olaeaktır. 

Mukavele, eksiltme ve!airo ve b•rna müte!erri diğer enak 
her giln Malat)& meyvecilik iıtasyonn mftdtırlüRtınde g6rtll• 
bilir. 

Muvakkat teminat 195 lira 72 kunıotur 

Elektrik santralındaki lokomobil için belediyece satın 
alınan kazana ait yeriıı inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli keşfi 750,85 liradır. 

Eksiltmf'ye girebilmek için Nafıa Müdürlüğünden mtlteah· 
bitlik vf'sikası ve Tıcaret Odası vesikalarını hamilen Malatya 
Zıraat Müdürlüğünde toplanacak olan ihale komisyonuna mi· 
racaatları il!n olunur. 

İhalesi 5.4.939 çarşamba günü saat 14 de Belediye En· 
cümeninde yapılacaktır. Keşif evrakı ve şartnamelerin be
lediyeye müracaatla her gün görülebileceği . ilin olunun 

Isparta Villlyetiaden; 
Merkt.ız Cumhuriyet okulu kurağı 223 lira 58 kuruoluk 

bedeli keşifli tamiratı 17.4.939 cuma günü saat 16 da ihale edil· 
mek üzere açık eksiltmeye ırnnulmuşıur. Taliplerin muayyen 
V.ikte kadar Daimi Encümene müracaatları illin olunur. 

• • ııı Eğridir kazasında yapılacak 2973 lira 18 kuruı bedeli 

Eıkişebir Naha MüdürlüRündea ; 

Eski~ehir-Sivribisar yolunun ~0+100 34-t-400 kilometre· 
leri arasında 13735,59 lira keıif bedelli 1011 HHlı tamiratı 
4 4.939 tarihinden 24.4.939 tarihine müeadif pazartesi gOntl 
saat J 5, 15 kadar kapalı zarf usul ile eksiltmeye konulmuıtur, 

Muvakkat teminat ; l 030, l 7 liradır. 
Bu ioe ait keoif, 11rafik, husu,i, fenni oartname, ekıiltme 

ıartnameai ve mukHele projeai her uman Nafıa MödClrlügllnde 



Mlnakaea Gazete.i 

Bu gün ilan olunan Münakasalarve Müzayedeler Listesi 
----------·------

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) M ünakasalar 

lnJaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Mrk. Cumhuriyet okulu tamiri 
Kaymakam evi inşaatı 
lımırde yap. tayyare hangarı inş. (şart. 

625 kr.) 
Anbar inşaatı: 4 ad. (şart. 316 kr.) 
Heybeli Sanatoryomu merdiven, duvar ve 

tesviye işleri (temd.) 
Kays. ri Hüküm et konağı inşaatı 
Keçit Köprüsü tamiri 
Eskişehir - Sivrihisar yolu ilzerinde ıose 

tamiri 
Okul binası inşası (şart. 150 kr.} 
Eskişehir - Sivrihisar yolunda şose tamiri 

,. 
" " " " 

" n n " " 
Sinema binası inşası 

Kaysi kurutma tesisatı inşaatı 

Aç. eks. 22 ~ 58 
n 2973 18 

Kapalı z. 1251J5 42 

Paz. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 
Kapalı z. 

" ,, 
,, 
• 

Aç. eks. 

69122 68 
5648 84 

141 99 
13049 39 

30000 -
14779 44 
13·35 59 
19094 60 

3000 -
26(ı9 65 

Isparta Vilayeti 

" " 7507 - M M. V. SAK. 

4706 15 
424 -

70'0 -
10 €5 

978 70 

2250 -
1108 46 
1030 17 
1432 09 

225 -
195 72 

. ,. " 
lst. Sıhhi Müess. A. E. Kom. 

Kayseri Nafıa Müd. 
Ank. İnhisarlar Başmüd. 
Eskişehir Nafıa Müd. 

" " 
" " 
" 

,, 
" " 

Malatya İlbaylıkt 
,, Meyvecilik İstasyonu Müd. 

17-4-39 16 -
14-4-39 16 -
21-4-39 15 -

1-4-39 ıo -
12-4-39 15 -

21-4-39 14 -
20-4-39 16 -
24-4-39 15 30 

24-4-39 14 30 
24 4-39 15 -
24-4-39 15 l 5 
24-4-39 14 45 

6-4-39 15 -
10-4-39 10 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

25 beygirlik motör veya lokomobil - 220 Siird Belediye!i 24-4-39 a kadar 
voltluk dinamo-bakır tel 2ll m m lik : 
310000 m. - izolatör: 750 adet 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Erat kundurası : 4255 çift Kapalı z. 

Hartucluk ham ipek kumaş : 40000 m. 

Nakliyat Boşaltma- :_!Ukletme_ 

Kömür tahmil ve tahliye işleri (temd.) 

" 

Kapalı z. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Gazya;ı : 15-20 k. 
Odun: 6-8 t, 
Odun : 150 çeki-mangal kömürü : 

(temd.) 

Müteferrik 

l,5 t. 

Alet iskt le tamiri için (temd.) 
Ambuvatmanlı eksiz. çelik boru: 8000 m. -

çelik dir~ek.: 30 ad. - font vana: 20 
ad. - çelik T. dırsek: 10 ad. - deve 
boynu: 4 ad. 

Kazma : 500 ad. - Kürek : 250 ad. - tır
mık: 200 ad. - yaba : 200 ad. - toz 
için göz.lük : 100 ad. 

Tur.ıa tez.ilahı : 1 adet 
Araba koşumu : 59 baş - mekkarı hay

van: .19 baş 
Eminönü ile Cihangir ara~ında 12 otobüs 

işletme işi 

Tuz küreği : 12 'i8 ad. 
Dinamo kömürü: 5970 .. d. - otomat 

kömürü : ~50.ı adet 
Ateş tuğlası ve harçlar: 103 kalem (şart. 

13j kr.) 
Kurşun : 100 t. (şart. 175 kr.) 
Mutahhar Avrupa pamuğu : 100 t. (şart, 

22.> kr.) 
Alat ve edevat tohum temizleme evleri 

için : 14 takım 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Euak ve seb.ıe : 29 kal~m 
Bulgur: 9,5 t (temd.) 
Arpa : 115 t. (temd.) 
Sadeyağ : 1 t. (temd.) 
Pirınç : 1300 k. K. fasulye : 500 k. -

k. barbunye: 150 k. - nohut: 400 k. 
yumurta: 500J ad.-k. ıo{ıan: 800 k. 
patates : 2,5 t. (temd.) 

B) Müzayedeler 
Hurda bobin teli, gaz motörü, palto, per

de iç ve dış lfu.tikleri 
Eski lastik : 13 ad. 
Kurşun kalem, sigara, şiklet v.ı. 

Buğday : 7600 k. - arpa: 1460 k. 

Aç. eks. 

Aç. eka. 
Kapalı z. 

Aç. eka. 

Kapalı z. 

Aç. eks. 

Kapalı z. 

,, 

" 
Paz. 

Aç. eks. 
Paz. 

" 

Aç. art. 

" 

19998 50 

24000 -

25595 09 

41 25 
60 -

1952 68 
10464 -

985-

23317 -

943 50 
4110 -

26950 -

35000 -
45000 -

1045 -
460Cl -
k. 1 -

görülebilir. İsteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün e•vel 
vilflyete miiracaatla alacakları ehliyetname ve senesi içinde 
Ticaret Odasından alınmış vesik.ayı ~490 sayılı numaralı ka
nunun tarifı dahilinde teklif mektuplarına eklemeleri 10.zıındır. 
Teklif mektupları 24.4.939 pazartesi günü saat 14, 15 e kadar 
makbuz mukabilınde dııiıııi encümen reislığine verilecektir. 
Po ta ile gönderilecek mektuplar mühür mumu ile mühürlü ve 
taahhütlü olacaktır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibare 
nhnmaz. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Siird Belediyesinden : 

75 beygirlik bir motör veya lokomobil ile buna muktızi 

1500 - Orman Koruma Gen. Kom. 
Ank. SAKi 

1800 - Aak. Fabr. U. Dir. SAK. Ank. 

1919 63 D. O. Y. Haydarpaşa 

Isparta Kültür Direk. 

" " 40 50 Kabataş Erkek Lisesi SAK. 

146 46 İzmir Lvz. SAK. 
784 80 D. D. Y. Haydarpaşa 

İ:.ımir Vilayeti 

1786 30 !\1, M. V SAK. 
Edirne Tümen SAK. 

lst. Belediyesi 

70 76 İ hisarlar U. Müd. 
307 50 D. D. Y. Hayda r paşa 

2021 35 Aak. Fab. U. Müd. Ank. SAK. 

2625 -
3375 -

79 -
345 -
75 -
66 30 

n " 
" " 

Ank. Vil!yetl 

hparta Kültür Direk. 
Isparta Aık. SAK. 

" " 
Kabataş Erkek Lisesi 

" n 

Üsküder-Kadiköy ve Havalesi Halk 
Tramvaylar A. Ş. Bağlarbaşı 

Sinop Nafıa Müd. 
İst. 4 Üncü İcra Mem. Ga-

20-4-39 11 -

24-4-39 15 -

17-4-39 l 1 -

13·4-39 13 30 
13-4-39 13 30 
10-4-39 JO -

10-4-39 15 -
25-4-39 15 -

17-4-39 11 -

23.5.39 15 -
it -

12-4-39 

20-4-19 14 -
27-4-39 10 30 

24-5-39 15 -

21-4-39 15 -
23-5-39 15 -

18-4-39 15 -

13-4-39 13 30 
20-4-39 14 -
20-4-39 15 -
10-4-39 10 -
10-4 39 10 -

1 l-4-39 13 -

11-4-39 14 -
7-14-4-39 14 -

lata Arabyan han No. 139 
Malatya T. H. K. Başkan. 28-3-39 itib. 20 gün 

220 voltluk bir dinamo ve 310000 metre 10 m/m lik hakır tel 
ve 750 iıolAtörü alınacaktır. Talib olanların 24 nisan 939 gü• 
nüne kadar şartlarını Siird Belediyesine bildirmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Orman Kor ıma Genel Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Uı wan Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 

4255 çift erat kundurası kıipalı ıarf usulile_ihalesi 20.4.939 
peroembe günü saat 11 de Ankarada Yenişelıirde Komutanlık 
binasındaki Satmalrna Komisyonunda yapılacaktıı. 

Muhıtmmen bedeli 19998 lira 50 kuruş ve muvakkat temi· 
nalı 1500 liradır. 

.. ııJeb 'bı. 
Şartnameler her gün parasız olarak komisyonda gor r ı ~ 
lstekliJerin ~artname!iııde yazılı vesikalarla bers~e r ~r td 

lif mektuplaıını ihale saatinden bir aat evveline ka a 
misyona vermeleri ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 24000 lira olan 40 bin ınt.t~tes~ 

tncluk ham ipek kumaş Askrri Fabrikalar Ü. Müd. r.fer e 
tınalma Komisyonunca 24 4.939 paıartesi güoti saat 15 ~o 
palı zart ile ihale edilecektir. Şıırmame parasız olarak 
yondan verilir. muvakkat teminatı 1800 liradır. 

Kereste, tahta ve saire 
Kütahya P. T. T. Müdürlüğünden : . 1 ~ ~~k 

K .. t h PIT M:ıd- lüv .. 'ht' · · M t dd e u a ya . u ur gu ı ıyacı ıçın ura 6~ (Irk 
gnldek, çingen oturağı ormanlarından kesilmek ve ç 'Jb,( rrıa 
istasyonunda teslim edilmek üzre beheri yedi lira "',t "lı I ......_ 
men bedelli 150 J adet çam direği 27.3.939 tarihindel1 
ren kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. ~· 

Kapalı zarfların 787 lira 50 kuruş teminl'b ınu"s, 
ve kanunun tarif ettiği vesaikla birlikte 10.4.939 ~s:f 
günü saat 15 e kadar Kütahya P.T.T. Müdürlüğü b•~,t 
teşekkül eden Komisyona getirilmesi talip olanlarııı ~ 
almak ve ,artnameyi görmek üzere mezkur müdürlüğe 
caat eylemeleri ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yaları v. ~ 

3,5 t gaz yağı alınacaktır. Bak : Erzak sütununda 
Tfimen SAK ilanına. 

Müteferrik 
Milli Müdafaa VekAleti Satmalma Komisyonund1111 

• 

Bir adet büyük torna teığahı kapalı zarfla sattıO 
k 

. a ı 
naca tır. Muhammen bedeli 23817 lira ilk teın1° ı~ 
lira 30 kuruştur. Eksiltmesi 23.5.939 salı günil sallt~, 
Ankarada M. M. V. Satınalma Ko. da yapılacaktır· 
mesı Ankarada Ko. da her gün görülebilir. 

İzmir Vilayet Daimi Encümeninden: 
• $ 

Nafı.a ta1?ir_atı mütemadiye amelesi için sacın alırı~~ 
lan sapı ıle bırlıkte 500 kazma, 250 kürek, 200 tır[lll S 
yaua, 100 süpürge 100 etrafı kapalı toz için gözlük 9 ı 
muhRmmen bedel ile ve 15 gün muddetle açık e~~~ 
konulduğundan istt>k!ilerin 2490 sayılı yasa hüküııılerı", 
hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 17 nisan 939 P 
günü saat on birrle Viliiyet Daımi Encümenine baş vu' 

Devlet Demiryolları ve Limanları lşletmc:si l.Jmunı idııresı 
Muhammen bedeli 10164 lira olan 8000 metre 6;1 

lik ambuvatrnanlı eksiz çelik horu ile 30 adet arnbUdf 
çelik dirsek, 20 aded ambuvatmanlı tont vana, 10 ade .. 
vatınanlı çelik T. dirsek ve 4 aded de ambuvatmsnh • 
boynu 25.4.39 Salı günü saat 15 de Haydarpaşada g•\ 
dalııliudeki komisyon tarafından kapalı zarf usulü i)o 

53 

nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 78ı lira 80 kuruşluı;_1,f 
kat teminat ve kanunu tııyin ettiği vesaikle birliltte te~ 
tublarmı muhtevi zarflarını eksiltme glinü saat 14 °11 

karlar kamisyon reisliğine vermeleri lttzımdır. ş~ 
Bu ışe aid şartnameler komisyondan parasız olıır 

tılmaktadır. ·f cC~ 
4 • * Muhammen bedeli 4100 lira olan muhteh ~ ~ 

eb•atta 5970 adet dinamo kömürü ile 25')0 a let oto[llllt J 
1.7.4. l939 perşembe günü saat 10.30 on buçukta H0>.11 
da gar binas· dahilindeki komisyon tarafından açık ek51 

sulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 307 lira 50 

kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlıkte 

günü saatine kadar komisyona müracaatları ]!lzımdır. ~ 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız ofsr' 

tılmaktadır, 

Ankara Vilayetinden : ; 
l - Tohum temizleme evleri için mübayaa ~ 

otuz beşer kalem ve 14 takımdan ibaret olan Al•t 
vatın pazarlıkla satın alınması tekarrilr etmiştir. \ 

2 - Taliplerin 18.4.939 salı günü saat 15 t~ ~ 
Ziraat Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon• 
atları. ~ 

3 - Şartname muhteviyatını görmek arzu edt ~ 
gün Ziraat Müdürlüğüne müracaat etmeleri ıaı" 
olunur. 

Edirne Tüm Satmalma Komisyonu Başkanlıi1ı:ıd'' 
Edirne Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 59 •;: 

şumu ile 39 mekkari hayvan satın alınacağından i5 ~ı 
3.4.9'm dan itibareu her gün saat 1 1 de TUınel1 ~ 
hındaki hususi Komisyona hayvanlarile birlikte 
etmeleri ilan olunur. . . . ' 

20,000,000 &det mantar ile 1258 adet tuz kürtğ1 

tır. Bak: inhisarlar Umum Müd. ilanlarına. 



Zahire, et ve Sebze : 

f.clirne Tüm Satınalma Komisyonu Ba§kanlığuıdan : 
Miktarı M. Beddi ilk Tr. İhale 

Kilo Lira K. Lira K. Tarihi Saat Şekli 
} ~ercimok 10000 1600 00 91 20 5/'1/939 9 Pazarlık 
~ 2400 2520 00 189 00 " 10 " 
1 Ulya 17000 2720 00 204 00 ,, 11 ,, 

b 10000 ı soo oo 112 so ,, ıı,~o ,, 
.. iber 240 85 20 6 40 ,, 13,30 ,, 

3500 630 00 47 25 ,, 14 ,, 
14000 2100 00 157 50 ,, 15 " 
9000 2652 50 199 16 6/4/939 9 ,, 
6500 1292 50 96 94 " 10 " 

1 4000 1080 00 8 L 00 ,, 11 " 
'Qık 'ruz J 1000 577 50 4.3 3 l ,, 11 ,~0 ,, 
t a 10000 2470 flO 185 29 ,, 16 ,, 
r,'l'üme ıı birliklerin ihtiyacı o lan yu knrıda cins \'e ıı i ~ -
2 Yaıılı olun iki ku lı ·ın erzak paz ı rl kla ~atırı ul ı ıı ırak t ı r, 
~;'" E'Eaf ve ~eıaiıi giJrmek isteytnh r jş sa .ı ılarınd.ı hn 
. illede Tümen Satınal •na k or:ni::ıyoııuna müracaat ede· 

l l İsteklilerin belli gün ve saatta teminat ve resmi 
rtı'r1ile birlikte Tümen satın S:ıtınalm a ko.nisyonunda 
'&rı ilan olunur. 

Çarşamba 5.4.939 

· ~ elektrik teai.ah ve ıantral ınş. (Ceyhan Be1ed.) No 972 
L 

0toaiklet (PTT. Ank.) No 972 Qo • 
• '" {Beled. Sular idaresi) No 996 
e tivata (lat. Elektrik Umum Müd.) No 997 

( ,, ,, ,, ,, ) No 997 
Ilı "•kinui ( ,, ,, ,, ,, ) No 997 

ll9hı1& (B~lediye Suler idaresi) No 997 
tGtL b•tlama voltajı (İst. Elektrik Um. Müd.) No 997 
~· 997 llıG ı ( " " ,, ,, ) No 

la teıa·, çantaıı (fıt. PTT. Müd.) No 1000 
)oıı kayışı (O. O. Y. H, paşa) No 1000 

~o ( ,, ,, ,, ,, ) No ıooo 
ttl•ııd çimentosu (O. D. Y. Ank.) No 1001 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Açık Eksiltme 
'1ııan Fakültesi Mubayaat Komisyonu 

Başkanlığından : 

, Cinsi (Bir ıartnamede) 
~ --- --------
• ~•lbekinlı liboratuar dolabı 
~ C •ıııekinlı liboratuar ecza dolabı 
t •ıııekinlı Tohum Kollekıiyon dolabı 

- ~boratuar haşerat kollekıiyon dolabı 
ı ~ llferat kolleksiyon kutusu 
1 l&t nıuhafaza dolabı 
ı ~•İnı levhalan muhafaza dolabı 

lbyahane çalııma bankosu 

İlk teminatı : 274 lira. 

Fiyatı 

Lira 

55 
60 

110 
90 
8 

130 
28.ı 

27LI 

Tutarı 

L ra 

1265 
240 
220 
360 
480 
260 
~ 
540 

Y ekGn . ... .. 3645 Li. 

İhale : 1 1.4. 1939 Salı Saat : 10 

\ "~ (Bir ıartnamede) ------
IQ ;orıer tabure 7 1260 
~ it tıinı yapma sehpası 25 1500 
ı it tıinı tahtası 5 600 

ethn tahtalan dolabı 45 90 

Yekun ...... 3450 Li. 
İlk teminatı : 259 Lira. 

lhale : l 1.4. 1939 Salı Saat: 10,30 

~ /\ (Bir t•rtnamede) 
t ~Giye maıaeı 
IQ 1 boratuar mikroıkop maaaaı 
' l;lf tecrilbe maauı 

boratuar tethir masaaı 

35 
70 
30 
90 

770 
980 
300 
540 

Yekün ...... 2590 Li, 
I i ilk teminatı: 195 lira. 
'ile hate : t 1.4.1939 Salı Saat : 1 l de. 

t .~kdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakülteıi yeni bi
~ ~~ti •çln yukarıda müfredattan yazılı mobilyalar 3 ıartna• 
'tıc:~•iltmiye çıkanlmıştır. 

4-ı._1• 11tme latanbul Vilayeti Defterdarlıj'ı Muhasebe Müdür· 
)~ •tıde 1 l.4.1939 sah günü yukarıda her üç kıaman yanla-
a lılatlerde toplanacak olan Fakülte Mubayaat Komisyonu 
~~ ~-~ılacaktır. 
il~ .._ •ılt11ıiye iştirak etmek iıtiyenlerin her k11mın yanların· 
~ "vakkat teminatlannı Malıye veznesinclWyatırdıklarma dair 

' 'ı '-ttn•meler mucibince timdiye kadar reımi bir müease
'1'1. aooo liralık mobilya iti yaptıtına dair taıdikli vesikayı 
t tı ve 2490 aayılı kanundaki evsafı haiz olmalan elıem-

MW.akua 6uetesi 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
.Eksiltme Komisyonundan : 

Şişli Çocuk hasta.nesine lazım olan çamaşır yıkama ve sıkma ma
kinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5.4.939 çarşamba günü saat 16 da Cağaloğluoda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komiıyonda yapı
lacaktır. 

Muhammen fiyat: 4150 liradır. 

Muvakkat garanti: 311 lira 25 lrnruştur. 
İstekliler şa rtnameyi her gün Komisyonda görebilirler. 
istekliler cari ıeneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 aayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona 
gelmeleri. (1886) 

Uroloğ • Operatör 

Dr. OSMAN-S-ÖNER 
ldror Yolları. Bel aoöuklu§u 

Hastalıkları MUtehassıaı 

Sirlıeei tnmny dursf1 No. 8 
Tan fototrafhaneliae bitltik 
Sut 10 dan 20 JC ka4u 

Bütün Müteahhıtler 

,1 ü N A K A S A 'Y 1 
Okur ve takip ed e rler 

Çünkü bu Gazete 
onların en emin rehberidir 

·-·-· J) l 8 D E I> O S U ·-·-· • 
M. İ B R A H İ M B ER K M E N 

Türkiyenin en zengin çeşitlisi 

___ v e e n a s r i D i ş D e p o s u d u r . 

Daimi bir sergiye maliktir. 

İstanbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 

SAYIN MÜTEAHİTLERİN 
NAZARI DiKKATiNE 

Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elektrik; Tesisatları 

mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Nafıa Vekaletinin 2 ci aınıf 
Elektrik teaiaatcm ehliyetnamesini haiz 

SAİT SAVCI 
Beyoğlu, Tünel Meydanı, 517 

~ ci kat Tet 42956 

_........., _____ _ 

İNHİSARLAR U. MÜDÜRLÜGÜNDEN 
.r-=-= 

1 - Numunesi mucibince 1258 adet tuz küreği mu
bayaa olunacaktır. 

il - Muhammen bedeli 943,50 lira muvakkat teminatı 
70,76 liradır. · 

111 - Eksiltme 20.4.939 perşembe günü saat 14 de Ka
bataşda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. Numuneler her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

iV - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelme-
leri (2234) 1-4 

••• 
1 - Şartname ve numunesi mucibince idare ihtiyacı için 

20x25 ebadında olmak üzere 20 milyon mantar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konacaktır. 

il - Eksiltme 26.4.939 çarşamba günü saat 14 de Ka
bataşda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

ili - Muhammen bedeli 7 4.000 lira muvakkat teminatı 
5550 liradır. 

iV - Şartnameler her gün ılizfi geçen Şubeden ve lzmir 
Ankara Başmttdnrlüklerinden 310 kuruı bedel mukabilin
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 li-
z · mdır. (2135J 1-4 

• • • 
1 - Şartname ve numunesi mucibince 20.000 kg. kanlı 

kınnap kapalı zarf usulile mubayaa olunacaktır. 
il - Muhammen bedeli l 7.000 ve muvakkat teminatı 

127 5 liradır. 
III- Eksiltme 14.4.939 cuma günü saat 15 de Kaba

taşda Leva~ım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonun
da yapılabaktır. 

iV - Şartname ve numuneler her gün ıözü geçen Şu
beden parasız alınabilir. lı~bameleri ve yapılacak ifİn reaimlerini ve Fakültede 

, '-ı"nelerini görmek iatiyenler tatil j'Ünleri hariç hergün 
'• 8ıbçeköydeki Orman Fakültesi Muhaaebeaine müra- V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni veıaik ile % 1,5 

güvenme parası makbuzunu ihtiva edecek kapalı zufların 
sıöndermek tartile poıta ile eksiltme günü en geç saat 14 e kadar Komisyon Başkan· 

1.tı 
• )eıılere 9artnameler pul 

(2016) 3-4 j Iıiına makbuz mukabilınde verilmesi 14zımdır. (2015) :l-4 

Cinsi Miktarı Muham. MuYak. 
be. temin. 

Lira Kr. Lira Kr. 

Sah 4 

Ekıiltmenin 
Şekli Saatı 

----- --- ------
Makine feriti 2000 adet 1250.- 93 75 Açık 14'.-
(mavi-kırmızı) 

Makine ıeriti 3000 ,, 
(Siyah-kırmızı) 

Sabit toz mü- 2000 paket 224.- 16 80 Pazarlık 14.30 
rekkep 

Yazı makina ~00 Şişe 

yağı Takriben 25 Kg. 40.-
Sarı kalem ucu 2000 kutu 379.-
Milrek. lastiği 5000 adet 272.50 
Stampa mürek- 2000 Şişe 93.70 

kebi (mavi) 
Stampa mürek- 500 ,, 

kebi (k ı rmızı) 

3-
28 49 
20 40 
1 03 

" 14.45 
Açık 15.-
Pazarlık 15.30 

,, 16.-

Sünger kAğıdı 20000 tabaka 393.96 2.9 25 Açık 
Takriben 600 Kg. 

16.30 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins 
ve miktarı yazılı ,, 1" kalem kırtasiye hizalarında yazılı usul
lerle ayrı ayrı satın ahnacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ekıilt
me saatleri hizalarında gösterilmiştir . 

111 - Eksiltme 17 4.939 pazartesi gtintl Kabataıda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapı
lacaktır. 

iV - Şartnameler her gftn ıödi ge~en Şubede11 paraıız 
alınabileceği gibi numuneler de görülebilir. 

V - Eksiltmeye girmek isteyenlerin % 7,5 güvenme 
aralarile a :l ı g ! çen Komisyona gelmeleri. (2088) 2-4 

• • • 
1 Şartnameleri mucibince (200.000J adet (100) ki-

loluk ve (50.000) adet de (50J kiloluk tuz çuvalı kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

il - ( 100) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli 
(46) kuruş, (50) kiloluk çuvalın beherinin muhammen bedeli (27) 
kuruşdan (105.500) lira: muvakkat teminatı (7912) lira (50) 
kuruştur. 

ili - Eksiltme t 2/4/939 tarihinde çarşamba günil •••t 
15,30 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki A
hm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden ve iz. 
mir, Ankara başmüdürlüklerinden \525) kuruş bedel mu· 
kabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye i ştirak edecekler mühürlli teklif 
mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası mak• 
buzu veya banka teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı 
zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. 

(1845) 4-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muham. Muvak. Eksiltmenin 

bedeli teminatı Şekli Saati 
Lira K. Lira K. ---- ---

Toz pompası 300 adet 1101,- 82,57 Açıkeluiltme 14,-
Amele soyun· 12 ,, 302,40 22,68 ,, ,, 14,30 f 

ma dolabı 

1 - Resim, şartname ve nümuneleri mucibince yukar
da cin.- ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ve eksiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 5.4.939 tarihine rastlıyan çarşamba iÜnG 
Kabataşta Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname. resim, keşifnameler her glin ıözti geçen 
Şubeden parasız alınabileceği gibi toz pompaıı 
nümunesi de görülebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen günde % 1,S 
güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 

(1899) 4-• 

!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ Mektep_ ve Hastanelerin ; 
: lhtıyacı olan Batf ~ 

taniye, Vatak, i 
Yorgan, Çarşaf~ 

= -: ve Havluları ~ - -§ iıtanbul, Sultan Hamam § 
: (Tel. 20625) S 
E ve Beyoğlu, lıtiklal caddeai No. 376 tTel. 40007) ~ 
§BURSA PAZARI HASAN HUSNU i 
§ de arayınız. • • 5 
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Tableau Synoptique· des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. Ntimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caation. 
pt"OYiaoire 

Lieu d'adjudifftioa •t ela 
Cahier de. ca.,..eı Joun Heurea 

Conaıructlons - R6paratlons - Trav. Publlcs-Mat6rlel det Conatruc:tton-Carto11raphle 

Rep. bit. ecole Cumhuriyet 
Cooıtr. maiıon Kaymakamat 

,, banıar aviation a lzmir (Cab. 
eh. P. 626) 

Con•tr. de 4 dep6t. (Cab. eh. P. 346) 
Trav. con•tr. echelle, mur ete. au sana-

torium de Heybelir.da (aj ) 
Con•tr. koı..ak gouvernemental Kayıeri 

Rep. pont "Keçit'' 
Rep. cbau1&ee s/ route Eıkifehiı-Sivrihiaar 
Rep. bit. ecole de 5 cla11e a Esk ış hır 

(Cab eh. P. 150) 
Rep. cbauııee ı/route Eskişehir-Sivrihisar 

" • ,, 
" 

,, 
,, " ,, " " 

Coant. bit. clnema 
n • dcbaııe abricotı 

Publique 
,, 

Pli cach. 

223 58 
2973 18 

125135 42 

Gre A srre 69122 68 
5648 84 

Pli caclı. 

Publique 
Pli cadı . 

n 

n 

n 
n 

Publique 

141 99 
l.lfl49 39 
3 ()():> -

14779 44 
1373j 59 
19094 60 
3000 -
2609 M 

7507 -

4701) 15 
424 -

7030 -
10 65 

978 70 
2250 -

J ıı 8 46 
1030 17 
1432 09 
225-
195 72 

Vil. lıparta 

" " Com. Acb. Mioi.t. Def. Nat. Ank. 

17-4-39 16 -
14-4-39 16 -
21-4-39 15 -

,, ,, 7-4-39 ıo -
Dlr Hyı. et AHiıt. Soc. Catalotlu 12-4-39 lS -

Dir. Trav. P•b. Kayseri 
Dir. Monopole. Ankara 
D.r. Trav. Pub. Eıkifehir 

n 

" 
n " 
,, " 

Vil. Malatya 
Dir Station fruib Malatya 

!J-4-ie 14 -
20-4- \9 16 -
2,-4-39 15 30 
24-4-39 14 30 

24-4-19 15 -
24-4-39 15 15 
24-4-39 14 48 
6439 15 -

10-4-39 10 -

Electrfclt6-8az-Chautfag• Central (lnstallatlon et Mattrlel) 

Moteur oa locomobile de 7.1 C. V. · dina- Municip Siird juıqu'au 24-4-39 - -
mo de 220 wolt · fıl en cuivre de ıO 
mfm : 310000 m. · iıolateura : 750 p. 

Hablllement - Chaua•ur•• - Tissus - Culrs 

ChauHuru pour aoldata : 42.55 pairea Pli cacb. 19998 50 

Sole brate : 40000 m. 
" 24000 -

Trenaport - chargement • d6cha,.gement 

Cbarıement et decb.arııement charbon Pli cacb. 25595 09 
(aj.) 

Combuatlble - Carburant - Hullea 

Petrole : 15-20 k. 
Boiı: 8 t. 

,, 150 tcbekiı - charbon de boi• : 
15 t. (aj.) 

Dlvera 

Materiel pour rep. echelle (aj.) 
Tuy;aux en acier de 6J m/ m : 8000 m. -

coudea en acier : 30 p. - vaone en fon
te : 20 p. - coudes T. : 10 p. - iıola
teura: 4 p. 

Piocbu : 500 p. - pelles : 250 p. - rateaux : 
200 p. - van•: ıoo p. - balais : 100 p. -
luoettes pour pou11iere : 100 p. 

Macbiae-outil a tour : J p. 
Chevaux d'attelage : 59 t6tea - id. de 

mooture: 39 tetca 
Peltea pour 1el: 1258 p. 
Cbarbon de dyoamo: 5970 p. - id. d'au

tomate : 2500 p. 
Mortier et briquea refra.:tairea : 108 loll 

(Cah. eh. P. 135) 
Plomb: 100 t. (Cab. eh. P. 175) 
Cotoo parifie europeen: 100 t, (Cab. eh. 

P. 225) 
Outil• pour nettoyage de aemenceı : 14 p. 
Conce•ıioo pour l'exploitatioa de 12 

aulobUI eotre Emıoönü Cihangir 

Provıeıons 

Haricot. aecı : 32 t. 
Macuooia : 5 t. - vermicdle : 10 t. - ha

rieoıı 1ecı : 15 t. - sel: 14 t. - poiı cbi· 
ehe: 39 t. 

Provııion et ligumeı : 29 lotı 
Blea coocuıes : 9,5 t. (aj.) 

• Oıge : 115 t. (aj.) 
Beurre : l t. (aj.) 
Riz, baricoh ıecı, oiıınonı c:euf• et pom• 

mel de terre (aj.) 

Publique 

" 

PubliqJe 
Pli cacla. 

Pablique 

Pli each. 
Gre a ır6 

Publiqu6 

Pli cach. 

n 

n 

Gre a ır6 

Publique 
Gre a ıre 

Publiqae 
Gıe a ıre 

" 

B) Adjudications a la surenchere 
Palplancber en fer : 4 p. 
Muteurı, paletota, rideauıı: pneux et cham• 

bre a air ete. 
Poeux: 13 p. 
Machine de menuiaerie avec moteur elec· 

trique de C. V. 2,5 

Publique 

• 

41 25 
60-

1952 68 
104tı4 -

98S-

23817 -

943 50 
4100 -

26950 -

35000 -
45000 -

4900 -

1045 -
4600 -

le k. 1 -

100-

1500 - Com. Ach. Comm. Gen. Protectjon 20-4 39 1 l 
Forata Aok. 

1800 - Com. Acb. Dir. Gen. F ab. Mil. Aak. 24-4-39 15 

1919 63 tere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpafa 17-4-39 11 -

4Ö 50 

146 46 
784 80 

1788 30 

70 78 
307 50 

20'll 35 

262.l -
3375 -

367 50 

79 -
345 -
75 -
66 30 

Dlr. Calture lıparta 

" n 
Com. Acb. Lyde Garçonı Kabatat 

13-4-39 IO a() 
t 3-4-39 13 ao 
l 0-4-39 ı o -

Com. Ach. lot. lzmir 10-4-39 I~ -
lere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpafa 25-4-39 15 -

Vil. 11.mir 

Com. Acb. Min Def. Nat. Ank. 
Com. Acb. Di•. Ed;rne 

17-4-39 ı 1 -

23-5-39 15 -
il -

Com. Aeh. Econ. Moaep. Kabatacbe 20 4-39 14 -
tere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaf8 27-4-39 10 30 

Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Aak. 24-5-39 15 -

,, ,. 

" n 

Vil. et Dır. Agricole Aokara 
Com. Perm. Municip. l.ı. 

Com. Ach. lnt. Tophane 
,, ,, Div. Vize 

Dir. Culture lıparta 
Com. Ach. Mil. lıparta 

" ,, 
Com.Ach. Lycee garçooı Kabateı 

n " 

Defterdarat Brou11e 
S.A.T. Tramı Uıküdar-Kadikay 

Dir. Trav. Pub. Sinop 
Bureau Executif Uıküdar 

Uıküdar Rue Unçular No. 18 

21-4-39 15 -
23-5-39 15 -

18-4-39 15 -
12-4-39 

17-4-39 14 30 
13-4-39 15 -

13-4-39 13 30 
20-4-39 14 -
2tı-4-39 15 -
10-4-39 10 -
lG-4-39 10 -

14-4-39 14 -
11-4-39 13 -

14-4-39 11 -
7-4-39 12 -

(3 ncil 1ayfadan deYam) 

Tire çorap (Orman Koroma Gen. KomYt. lıt.) No tOOI 
Benzin A. tipi (M. M. V.) No 1001 

n B. ,, ( ., ,, ,, ) No 1001 
l.tatiltik Um. Miid. sıva tamiri (Maliye Vek.) No ıo<n 
Ecuyl tıbbiye (İ:unir Emrazı Sariye Hut.) No I002 
Elektrot (A•k. Fab. Ank.) No 1002 
Kftlçe kurşun (O. D. Y. H. paşa) No 1002 
Yulaf (Karacabey Merinos Yetittirme Çıftliti) No tOOJ 
Telgraf direği (İıt. PTT. Mild.) No HlOl 
Yüz havlusu (fst. Sı~hi Müe11 ) No 1003 ~ 
Patiska ( ,, ,, ,, ) No 1003 Jllo ~ 
ÇamsfJr yık:ma ve ııknıa makinesi (İat. Sıbhi Müeu.) filo ıP' 
Buhar kazanı ( ,, n ,, ) 

Manita Adliye biouı iıış. (Manisa Nafıa Müd.) No ıOOJ fi' 
Kar.at bezi ve şeridi (Türkkuşu Gen, Dir~k. Ank.) No l 
Amele ıoyunma dolabı (İnlıisarlar U. Müd.) No 1004 
Toz pompuı ( " " ,, ) No i0J4 
Amerikan bni (İst. Sıhhi MOe11.) No I004 cc/1 
Makarna, Mpa ''e yıldız şehriyeıi, ılObut ve patatu 

SAK) No toı 5 
Su tuisah malz.emeıi (Osmaneli Beled.) No 1006 
• Mültamel çııval (lzmir İ~hısarlar Raşmüd.) No ıOC6 
Çatalkaya harıının tamiri (lzınir Vakıflar Müd.) No ao06 attP 
Mecidöıü ilk okul birinci kat ikmali İD• · (Çorum Nafıa 

~·~ ,, 
Çorum hastanesi dahili sıvası ( ,, ,, " 
Kfimes inş. (lııt. Beled.) No IOG9 
• Ahpp hane enkazı ( Ank. Beled.) No IOIO 
• Çam ve kayınağacı (Sinop Orman Müd ) No 1011 
• Karıtık odun (Mersin 11 11 ) No 1013 
Kıoık kasabası elektrik lesiııttı (Kınık Beled.) No 1013 
Römorkör kiralanma11 (lıt. PTT. M~d.) No 1014 otf 
"' Maı koni marka Radyo maki nası (lst. 5-inci icra) No ı_, 
Gaz yağı, mercimek, 1adeyat, nohut, k. fuulye ve b•llJ~ 

Tümeni) No 1016 
Kazan yeri irı,. (Kütahya Beled.) No 1016 ) ~ 
Singer, Adler ve Dürkop makine parçaları (Tophane L• .. 

Memento des Fournisseıı 11 

Mercredi 5.4.939 

loıtal. electr. et conıtr. centrale a Ceybıa (Muniei,. 
No. 972 

Motocyclettea İl panier (P.T.T. Anlc.) No .972 
Tuyaux en plomb (Adm. Eıux Muaieip. I.t.) N!> 998 
Boulonı et ecrouı (Dir. Gen. Eleetricit6 lat.) No 997 
Soupapu ,, ,, ,, n No 997 
Maebine a perforer ,, ,, ,, No 977 
Robinetı en bronze (Adm. Eaax Municip. lıt.) No 991 tJJf 
Voltage ligature redre11eur (Dir. Gen. Elect. lıt.) No f11I 
Turbine d 'ıdr ,, ,, ,, ,, No 
Sacı pour fac leun poıte (Dir. P.T.T. İıt.) No ıono OOo 
Courrole de tranımiuion (Ch. Fer Etat H. paf8) No ı _, 
Ampoules n n n " No 1 l 
Cimeot Portland indigbe n ,, n ,, No 1~0,1 
Chauuetteı en coton (Command. Gb. Proteclion 

No ıooı 

Benzine tipe A. (Miniıt. Def. Nationale) No 1001 
,, n B ( ,, ,, n ) No 1001 .ıtl 1'. 

Repar. enduit bit Dir. Gen. Staliltique (Mini•t. Fin•.• rıl' 
Produitı pharmacentique1 (H6p. Malad. Contaıı. lzmır) 
Electrode (Fab. Mil. Ank.) No 1002 
Plomb en linıot (Ch. l"'er Etat H. paf8) No 1002 
AYoine (Ferme Merioe1 Karacabey) No 1003 
Poteaux telegraphiquu (Dir. PTT. llt.) No 1003 
E11uie·maine tEtabliu Hnibe Iıt) No 1003 
Balilte ( n ,, n ) No 1003 
Machine luıiveu1e ( ,, n n ) No 1003 
Chaudiere a vapeur ( ,, n ,, ) No 1003 
Constr. bifüe Justice Mani1a (Dir. Trav. Pub. Maniıa) 
Armoire pour ouvriere (Dir. Gen. Monop.) No 1004 
Pompe pour poudre ( ,, • ,, ) No 1004 
Toile americaine (Etabli11. Hyıibe lıt.) No 1004 
Macaroniı, vermlcelleı, poiı-chicbe et pomme de terr• 

mee Çorlu) No l 005 
Materiel pour in1tall. eau (Munieip. Oımaaeli) No ıOOI 
Sacs u1aıe• (Dir. Princip. lzmir) No 1006 
Repar. ben Çatalkaya (Oir. Vakoufl lzmir) No 1008 (1 
Achevement conıtr. 1-er etaııe ecole Mecidözl (Dir· 

Çorum) No 1008 
Enduit h6p. Çorum (Dir. Tr. Pub. Çorum) No 1008 
Con•tr. caııe (Municip. llt.) No 1009 
• Decombre1 maİ•on en boiı (Municip. Aak.) No 1010 I 
• Boiı de ıapia et de h6tre (Oir, Foreu Sinop) No I~~ 
* Boiı melang6 ( n n Menin) No 10 .. 
Inıtall. elictr. bourı Kınık (Municlp. Kınık) No 1013 
Location remorqueur (Dır. PT 1'. lıt.) No 1014 fA 
• Machine radio marque Mareoni (5-eme Bareau Ex6otl il 
Petrole leutillea, beurre, poiı-cbicbe, baricotı Heı et bl 

(Div. Edirne) No 1016 ,,. 
CoDJıtr. local pour cbaudiere (Municip. Kutahya) No 1 
Piecea de rechange1 pour macbine Sinıer, Adler et 

Tophane) No 1018 ,_.. 
ToUe et rabasa po11r a.loa (Dlr. CHa. Tlrkkutu) No Jur 

1 
1 
1 
!!ii 


