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MOracaat yeri Gln Saa 

~Ünakasalar 
~ Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme Harita 
'~d)ll Yap. F. tipi hangarı (şart. 865 Kap. z. 172009 32 

"dt (ternd.) 
~"1da iki pnyon bir tavla mutbah, Pa:ı. 
L.)•IQ ve çama,ırhane in,. (tart i 
~ (tenıd.) 
~ le )'ap. iki pavyon, tavla mutbab, 

L.lıQı•rrı ve çamaşırhane int· (f&rt. 3 
,, 

C'tııaa ~terrıd.) 
. , .. , A L h • ç. e&ı. 

l~ 1 ı:-rıtr'll binasında yap. ilbei in,. ,, 
' ' •ıaaı hükümet binası in9. Kapalı z, 
ı_ ı~•d. ceza eYİ öıı\loe 9oıe tamiri: 
• ~r j ~· (ıart. 110 krş.) 'it._: •ıı tanı.imi 
~ t 

1
•de yap. yol ve iıkele (temd.) 

t..~' ~~f~n ıantral binasında yap. inşaat 
,~ 'llrrıırat 

,, 

Aç. ekı. 

Kapalı ı. 
Aç. ekı. 

~~o~~u orta okulu binaaı tamiri (temd.) 
~~ll:ıan dairesinin temeline kazık te- Aç. ekı. 

etmek ve çakmak ameliyeıi 

100071 -

103623 -

226 67 
5033 96 

17531 83 
4261~ 50 

71~0 04 

2180 40 
1830 -

9855 - M. M. V. SAK. 25-4-39 15 -

15011 - Mufla T•i•Y SAK. 14-4-H 15 -

15544 -

17 -
377 55 

1314 88 
3196 -

M7-

" " 

İzmir Beled. 
,, 

Ka1tamonu Ank. Ye 

lamir Belediyesi 

14·4-39 15 -

21-4-J9 
21-~ 

lıt. Nafıa MCld. 29-4-39 
21..(-39 

18 -
16 -
11 -
17 -

Manastır Belediyesi 
Diyarbakır fohi1arlar B1l4mGd. 
lıt. Telefon Müd. 

25-4-39 
12-4-39 13 -
22-4-39 l 1 -

164 - Catalotlu Erkek Orta Okulu SAK. 18-4-39 14 -
137 25 Balıkesir Vil. 14-4 le 14 -

!!.~ ·Havagazı-Kalorlter \tesisat ve malzemesi) ., ~--~ - ..... 
·~' teıisatı Kapalı z. 16036 20 1202 '15 

teıi1atı (tart. 250 kr,.) ,, 21383 - 1603 72 
Isparta Nafıa Müd. 
Gerze Beled. Müb. Şönman 

Karaköy Pala1 Galata 'k 
teıiıah (temd.) Paz. 

•t No. 2 u 4: 8150 adet Aç. ekı. 1600 -

'"cat, Elblse, Kundura, Çama,ır v.s. 
~ ktl 

Paı. 

120-

Bodrum Beled. ve Rodolf Parten
otlu Minerva ban No. 19/2 lıt. 

Aık. Fab. U. Müd. Ank. 

Tophane Lvz. SAK. lt~~flıtı ~ez : 511 O m 
b~ poplın: 5500 m. ,, . ,, ,, 4840 - 726 -

~. kurnaş : 2600 m.-paltoluk ku· Kapalı z. m. 5 50 ve 1331 ~ lıt. Sıhhi MGesse1eler SAK. 
. ı ıoo m. 4 50 

~t•e Yastık kılıflık bu: 64512 m, 
· l 16 krş.) (tuhib) " 

m. O 36 

lif 
a itleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Puntoda pirinç çizgi : 250 kr. Aç. elu. ~100 

._""9'at, Benzin, Makine yajiları v.s. 
ı_ lctlllc 
"ıı ( O, 10 lave maden kömürll: 5250 Kapalı ı. M387 50 
~6••rt. 125 krş,) 
~ilrü: 30 t.-briket k6milrn : M t. Aç. ekı. 
G : 50 t Paz. 
~ 1~en . ve kamyon dizel motörleri 

. t tıpleri 
~; ~? t·-motör yatt: 1200 k.-Hn Paz. 
~ok 

~~ d' • 
10arno yatı, aarı vazelin v.ı. Kapalı z. 

....... lk 
~ 
~ıı>.~lı bakraç: * ad. Paa. 

\., d -il btlyük: 50 ad.-köçtlk: ~ ad. ,, 
ı..' b •lınacatı ilin edilen 1300 m. 
~~ 0tu alınmuından saıfı nazar edildi 
l)lt t-.ı, cihazı 
~:t : l ad. Paz. 
:~ ~.Çelik yuvarlak çubuk demir: Aç. elu. 

Aç. ekı. 
Paı 

" Kapalı ı. 

Sebze v.a. 

Paz. 
Aç. ekı. 

Kapalı z. 
,, 

Aç. art. 

• 

1830 -
1150 -

8030 -

2500 -

4797 45 

7850 -

2805 -
16000 -

k. o 55 

14400 -
7200 -

--

1742 - Jandr. Gon. Komut. Ank. SAK 

157 - D. D. Y. Haydarpqa 

4019 50 

137 '.?5 
86 25 

lımir Beled. 

f zmir Lvz. SAK. 
fnbi1arlar U. Müd. 
O. D. Y. Ank. ve Haydarpqa 

iıt. Komut. SAK. 

602 25 D. D. Y. Haydarpap 

Tophane Ln. SAK. . " 
Zonguldak Valiliti 

187 50 lıt. Elektrik ftleri U. Müd. 
lıt. Komut. SAK. 

360- " 
588 72 Tilrkkutu Genel. Direk. 

Ank. Lvz. SAK. 
210 38 lıt. P. T. T MGd. 

1200 - Aık. Fabr. U. MOd Ank. 

110 -

1080 -
450 -

Vize Tilmen SAK. 
Kartal Tanm Kredi Kooperatifi 

ve Ziraat Bankaı lst. Şubeıi 
Kooperatifler Serviıi 

Ank. Lvz. SAK. 

" ,, 

219 71 Turgutlu Orman Bölge Şefliiti 
Beyotlu 4 cO Sulh Hak. Tarabya 

ı.t Cad 

20-4-39 15 -
Uh5-39 15 -

2.5-4-39 a kadar 

24-4-39 14 -

14-~-39 15 -
14-4 39 14 30 
24-4-.i9 15 30 

25-4-39 10 -

18-4-39 10 iO 

21-4-31 il -

21-4-39 15 -
12-5-39 14 -
15 pn içinde 

10-4-39 

tı-4-39 15 -

ll-4-31 11 -
134-39 ı5 ao 

24-4-39 15 -
10-4-39 14 30 
2.>4-39 14 ~ 

18-4-39 15 30 
12-4-39 9 30 
104-39 15 -
26-4-39 15 -

124-39 15 -
18-4-39 14 -

244-39 11 -
24-4-39 15 -

19-4-39 1 s -
134-39 14 -

a) MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Bünyan Kaymakamlığından : 
1 - Açık eksiltmiye konulan i@ Bünyanın Sarıoğlan nahi· 

ye merkezindt! yapılacak iki aygulık aşım durağıdır. 
2- Keşif bedeli 1200 liradır. 
1- ihale !4.4.939 güoa saat 16 da Böayanda kay•akım· 

lıkt&. yapılacaktır. 

4- Pilla ve k<!tifnam11lai görmek İ!tlyenlerio Bftoyan 
Kaymakamlığına müracaat etmeleri lazımdır. Fazla izahat al· 
mak istiyenler vil!yet veteriner müdürlüğüne müracaat eder· 
ı~r. 

S- Taliplerin muayyen gün Ye saatta teminat akçeleri 
ile Bünyan kaymakamlığına müracaatları il!a olunur. 

Zoogaldak Nafıa Mödflrlftğf1nden : 
Zonguldak Gümrük birıaıında yapılacak 548 lira 16 ku

ruş keşif bedelli tadililt işi 18.4.939 sah günü saat 15 de i· 
hale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmoıtur. Eksiltme 
Zonguldak nafıa müdürlüğü odasında toplanacak komisyonu 
mahımıunca yapılacakttr. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 

Keşif bedeli 1145 lira olan sabit kütüphane ile VekAlet 
kalorifer bacasının Çelotekı ile tecridi iti pazarlıkla yaptı· 
rılacaktır. 

Pazarlığı 22.4.939 cumartesi günO saat 11 dedir. 
İlk teminatı 85 lira 88 kuruş olup şartnamesi 6 kuruı 

mukabilinde komisyondan alınır. 

Ankara İnhisarlar Baı Mildilrlftğünden : 
881 lira 43 kuruştan ibaret ilk keşif varakasına göre 

Küçük Yozgat barut deposunda yapılacak bahçe duvarı iıi· 
nin tayin ve ilin edilen 3.4.939 tarihinde icra kılınan açık 
eksiltmede verilen fiatının haddi liyıkında bulunmadığı an
laııldığından ber mucibi kanun açtk eksiltme ve ihalenin on 
gün müddetle uzatılarak 13.4.939 tarihinde saat 16 da ida
remizde toplanacak komisyonda yeniden icra kılınacağı ve 
taliplerin veıikalariyle ve 66 lira 15 kuruı ilk teminat pa· 
ralariyle birlikt~ müracaatları ilAn olunur • 

Gerze Belediyeıinden : 

1 - Gerze Belediyesinin Nafıa VekAletinden projeleri 
mucibince elektrik tesisatı kırk beı gün müddetle ve ka· 
palı zarfla münakasaya konulmuştur. lş iki kısım üzerinedir. 

2 Bu işe aie mllnakasa şartname i, projeler ve evra-
kı saire Gene Belediyesinde ve İst anbul Galata Karal<öy 
Palas altıncı kat 13 numarada el~ktrik mühendisi R. Söu· 
mandan 250 kuruı bedel mukabilinde görlilüp; alınır. 

Karacabey Belediyesinde• : 

1 - K:araeab"y kseabasındııı Belediye tarafından yaptırıla
cak elektrik tesisatına aid santral makine temelleri ve buna aid 
müteferrik.. in§aat açık eksiltme usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale 21 ni an 939 tarihir:ıe miisadif cuma günü saat 
15 te Karacabey Belediyesi binasında yapılacaktır. 

3 - Keşit bedeli: 7,52~ lira 87 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat: 565 liradır. 
5 - istekliler, eksiltme §artnamesi, mukavele projesi, ba

yındırlık işleri genel şartnamesi, fennt şartname, tahlili fiat ve 
bulAsai keşif ~etvellerile projeler ve teterrüatını Karacabey Be· 
lediyesinden alabilirler. 

6 - İsteklilerin 2490 SB)ılı kanun mucibincf' bu i~i yapa· 
bileceklerine dair kanuni vesaikle birlikte ihale gününde Ka· 
racabey Belediyesine müracaatleri ilftn olunur, 

Diyarbakır lnhiıarlar Baı MOdtırlDğtınden : 
Palatanede yaptırılacak yol Te iıkele için kapalı ıarf 

uıulile Taki ekıiltmeğo talip çıkmadığından evvelki ilAn 
mucibince ve yine kapalı zarfla 29.3.939 tarihinden itibaren 
on beş giln müddetle eksiltme uzatılmıtttr. Teklif mektup· 
ları 12.4.939 Çarşamba giioiı ıaat on üçe kadar komsiyon 
reiıliiine 'ferilmiı olmalıdır. 



Cumartesi 8 

1uvskkat tPnıİnat 4 l lira 11 kuruştur Kı şif evrakı Nafa 
müdtirlüğüııdt> görülehılir. 

l,.,tt>klılerin Zonguldak vilay ti mokamrncl n alacaklan 
müteahhitlik eblıyet vevika iyle ticaı t otla ındau bu yıl iç"n 
alınmış ve ika ve muvakkat teminatları ile berabtır mezkur giln 
ve saatte bıldirilen Y"rde hazır hulun al:ırı ılau olu ur. 

M. M. V. Satınalma Kom İS) onundan : 

Çorluda yaptırılacak F tipi hangara istekli çıkmadı
ğından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 17 ... 009 lira 32 kuruştur. ilk teminatı 98~l5 
liradır. Eksiltmesi 25.4.939 sah günü saat 15 de Ankarada 
M M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda yap lacaktır. Sart· 
name proje ve resimleri 865 kuruş mukabilinde Ankarada 
Komisyonundan alına bilir. 

• • • 
Cağaloğlu erkek orta okulu binası tamiri Bak Ca~al tlu Erkek 

Orta Okulu S. A. K. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 

Adet 
251\0 
5000 
3 o 
350 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merlcez Sattnalmn 
Komisyonundan : 

MM 
Elek rot 2 St. 42 A) 

,, 4 ,, 4~ A) 
,. 2 ,, 52 A) Veya muadili. 
,, 4 ,. 52 A) 

Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan yukarda yazılı 4 kalem 
Eele\ctrot. Aakert Fabrikalar Umum Müdüılü~ü Merkez Satınalma 

Komisyonunca 24.4 939 pazartesi günü uat 14 te açık ekıiltme ıle 
ihale edilecektir Şartname parasız olarak komisyo dan verilir Ta
liplerin muvakkat teminat o an 120 lira ve 'l490 numaralı kaı.unun 

2 ve 3 maddelerindeki vuaikle mezkür gün ve saatte komisyona 
m üracaatlart. 

Bodrum Belediyesinden : 

Bodrum Belediyesinin otuz bin sekiz yöz yetmiş dört 
lira bedeli keşifli elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle ek· 
ıiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etmedediğinden 25.3.939 
dan 25.4.939 salı gününe kadar aynı şerait dahilinde bir 
ay zerfında pazarlıkla neticelendıritecekdr. Makine ve mal
zemeleri muafiyete tabi resimler belediyeye aittir. İstekliler 
proje ve şartnameleri Bodrum Belediyesinde görebilir. Is
tanbulda Minerva han No. 19/2 de Rodolf Partenoğlundan 
alır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Yükaek Ziraat Enstitüsü Reklörlü&üoden : 

- Kurumumuz. talebe ve müııtahdemial içia aşağıda iıimler 
yaııh eşy .. lar üç 1rrupa ayrılak açık eks!ltmeye konulmuştur. 

2 - Ekııltmeler 22.4.!:!39 cumartui günü \ e hıhrlarındakl sa
altlerde Rı:klöılük biı.aııında müteş, kkil komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
4 - Dıoha fazla iz.abat ve: parasız. şartname alm!lk istiyenlerin 

Enıtitü Daire Müdürlügüne müracaatleri. 
Ciı 11 Mıktarı Muhcsm. fiall Tutıırı Teminatı 

Yilz. b .. vıuıu b04 .. det 45 kr. 272 25 9l - lira 
Baoyo havıusu 437 ,, 170 ,, 742 90 
Beyaı gömlt:k tiU ,, 3>0 ,, 210 -

İhale auuil 22 4.39 cumıutesi aaat 10 da açık ekı. 
Beyaz laı. ayakkabı 250 çift 225 ,, 562 50 76 15 ,, 
Futbol ayakkabııı 50 ,, 625 ,, 3 ı2 50 
Atletizm ,, 25 ,, 600 ,, 150 -

ihale günü 22.4.39 cumartesi saat 11 de açık ekı. 
Hadem~ eloiıeai 20 tak. 2ı lira 40 ı - 40 50 ,, 
iş tulumu 2 > adet 5 50 137 50 

İhale günü 22.4.39 cumart si saat 12 de açık eks. 
••• 

Yatak ve yast k kılıflık bez alınacaktır, Bak : jandarma genel 
Komut Ank. SAK ilanl rına. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden : 
Muhammen bedeli 2100 lira olan 210 Kg. muhtelif 

puntoda pirinç çizgi 26.4.939 çarşamba günü saat I0,30 ta 
Haydarpaşada gar binası içindeki Satmalma Komisyonu 
tarafından açıl:: eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve 157 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatları ile birlikte 
eksiltme günü saatine kadar Komi"ııyona müracaatları la· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnnmeler Haydarpaşada gar binasındaki 
Komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Münakasa Gaıı:eteü 

1300 dönUm yeşil çayır ki
ralanacaldır. Kapalı zarfla 
ihalesi25.4.939 sah günü sa
at 15 de yapılacaktır. Mu
hammen kıymeti 65 O lira· 
dır İlk teminatı 488 liradır. 

istanoul Defterdarlığından: 
Se- He· Mahalleıi Sokağı 
ne sap 

N 
937 259 H.A Sabuncu H.C. 

Şartnamesi hcrgün komisy-
onda görülebilir. isteklileri· 938 111 ,, 
nin iik teminat mektubla-
rile 2490 sayılı kanunun 2 938 127 " 
ve 3 üncü maddelerindeki J 2o0 
yazılı ve .. ikalarile beraber " " 
ihale günü ihale saatinden ,, 429 T.K 

bir saat evveline kadar te-
klif mektuplarını komutan-
lık satınalma Komisyonuna " 
gelmeleri. ,, 

1266 H.A 

12S7 ,, 

Abacılar 

1' bacılar 

Tahmiı 

Hasırcılar 

balık pazarı 
kapuıu C. 3 
,, 

N.ıı 

3 

89 

1 11 

9 

51 1 

39 

İSMİ Sanat ih.N 

Todori Toma Kasap 

Hilseyin Ketani Eski ayakkabı Htıfı 22 17 

Mustafa bir gün Kundura tamirciıi 21 23 

Abdullah çetin türk Manav 19172 

Anaatas OG. Yokovos ahçı 3323 

Ahmet Kınalı yorgancı 23 7 

Cend Kolban attar 23 4 

Türkkuşu Genel 
Direktörıügündeıı : 

,, 163 
" 

Eminönü me1danı 7 Anam haıır tıkerci 22 62 

1- J.4.93!:# da kapalı zar
fla eksiıtmıye konan 4900 
metre amortisörün eksiit
mesi, talip çıkmadığından, 

18.4.939 sah günü saat 
l .:>,30 da açık eksiltme ile 
yapılacaktır. 

,, 82 T.K. U.zua çarşı G. 2j2 Vaaıl uyaal tavla yapıcııı 19 69 

19 J6 

22 19 

2- Muhammen bedeli Sif 
Ankara 7,850.- liradır. 

,, 988 ,, Cömert türk S. 

937 190 H.A Balık P. 

937 24 " Yenicami 

" 
922 T.K Balkapan han 

27 Ali Ömer kah,.eci 

39 Yetvart Ünal mezeci 

57 Onnik Ko~a köfteci 22 92 

49 Ali of. Hakkı hallaç 24 s d- Muvakkat teminat 
588.75 lira olup taliplerin 
eksıltme saatinden evvel bu 
parayı veya kanunen bunun 
yerine kaim olacak bir kıy· 
meti Türkkuşu veznesine 
yatırmış otmaiarı lazımdır. 

,, 327 
" 

Uzun çarşı 266 Kazım Ö.zden kahvehane 

938 550 
" 

Tahta kale C. 69 Simyon oa-Iu Jorji 

937 213 ,, Şark han 11 Nesim otlu Y asef marangoz. 

938 735 ,, Tahta kalo C. Ne.sim Aseo ekmekci peynirci 

Daha fazla malümat ve 
şartname almak isteyenle
rın Tk. Satınalma Amirli

gine müracaatları. ,, 318 H.A Sabuncu han 50 Mihail mar çorap imalati 

Askeı i fı'!iurık.alar U. 936 119 ,, Abacılar 95 Mehmet ot. Ahmet kundura tamirciıi 

Mudur ugund~n : 
Tıılıuıın cdıleıı bedeli 16 Yukarda adı ve işi ve eski ticaret adresleri yanlı Hocapa,a da maliye şubesi miikelleflerirıd'11 

ret ve ikamet yerlerini bildirmemiş yapılan araştırmalarda da bulunamaaııı olduldanndan bi 
terilen yıllara ait kazanç verg İlt"ri ihbarname ile bizzat tebliği mümkün olamadığından buk&J~ 
hııkemderi kanunun 141 - 142 maddeleri mucibince teblii yeriae geçmek üzere illn oluPııt• 

Lın lırn olan 377 ton kuvar
ıt kumu sk ·ri Fabrık 1nr 
Cınum mudürJuğli merkez --------------~----.,._.-------=--=-----
sntrnalına Komi yom1)1cn 26 nisan 939 çarşnmbo günü snat 15 
de kı:ıµalı zarfla ıh·ıle edilecekıir. Şartname parasız olarak ko· 
mi } ondıın \ı.!rilır. Talihlerin muv ık kat teminat olan l 200 lirayı 
havi teklıf mektublaıını mezkur giinde saat 14 de kadar im· 
misyona verıııelerı ve kendil riııh de 2190 rıumaralı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur giin ve ~aattc 
komi::ıyona müracaaıleri 

Duvar tamiri (fçel Vakıflar Direk.) No 1010 
Garaj tamiri (İıt. Belcd.) No 1011 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrıll1 

Eksiltme Komisyonundan : 
Ekailtmeye konulan İf : Heybeliada verelll 11~ 

da yapılacak kiJIJI İstanbul Komutanlıkı Setınalma Komlıyonundaa: 
6 inıaah İfİ. 

IO ton benzin ve 1200 kilo motör yağı ve ~jO kilo ııarı raz K~şif bedeli : 4590 lira. ' 
satı~ alınacaktır Paz rıığı JO nisan 939 paıarteai gilnü yapılacak- Muvakkat garanti: 345 lira. ~ 
tır lııeklılerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komut.rnhk Sıttıoalma Heybcliada aanatoryomu kömürlük duvarı int••tı ~ 
Komisyonuna gelmeleri. 1 ailtmeye kon1Jlmuıtur. ) 

• • • 1 1 - Ekıiltmeıi 14.4.939 cuma gOnQ ıaat 16 d• ",I 
Transformatör yaA-ı kurutma cihazı alınacaktır : Bak İıtanbul Elek- Sıhhat ve içlimat Muavenet Müdürlilti1 blnuıada 110 l\ı 
trik işleri U Müd. ilanlarına. yooda yapılacaktır. 

1 2 - f.tekliler şartname, proje ve buna batla dil'' 
gün Komiıyonda görebilirler. 

Müteahhitlerin Takvimi l 3 - isteklılu cari ıeneye ait Ticaret oduı fi 

sayılı kanuııda yazlı belgeler ve bu işe benzer en •• 
--!!"""'!!~~!!!!!~--~-.... ....,,-mıml!'_~!9!!!!'!!111!!!!!!!!!!"'!!~!!!'!!!"!!!'!"'~ iş yaptığına dair f'kııltme tarihinden 8 gün evvel fıtlll' 

tinden almış oldukları müteahhitlik veaikİuile birlikt• ~ Pazartesi 10.4.939 

Freze tezgahı (M. M. V.) No 978 
Karpit ( " ,, ) No 1019 
HükOı:net bin aı inş (Tatvan Mıılmücl.) No 99~ 
Doküm aka .nı Beledi}• Sular idare i) No 997 
Kovan ve kapıül (Ask. F .. brikaldr) No 999 
Maıut ( ,, ,, ) No 1006 
Kıııkkalede yap. iıış (Ask. fabrikıılnr) No 1006 
Un (İsparta Tümeni) No 1000 
Top hangarı inş. (Çanak. Mst. Mvk.) No 1()()2 

Karakol bınuı inş. (Uıfa N .. fıa Müd.) No 1004 
Fenni alet (Mrk. Hıfz1111hbi Müessrs.) No lı 05 
Yuvarlak ve demir levha (D. D. Y) No t006 
• Bıoa yıkınt111 ( ,, ,, ,, ) No 1006 
Sirkeci iıtasyonda neon tesisatı (D. D. Y.) No 1007 
"' Hurda bandajı çeliği ( ,, ,, ,, ) No 1007 
Demir saç dolabı (Tapı ve Kadastro U. Müd) No 1006 
Garaj inş. (Ank. Vıl.) No 1006 
Elblae ve gömlek (Ank. Yıl.) No 1009 

muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ıJe 
gün ve aaatte Komiıyona gelmeleri. 

Muhabere ve Münakale Vekaleti J,t 
Elektrik İşleri Umum Müdürlüiİİ 

. . h• 1 - CiF lıtanbul teılim e.dilmek ilzere pıu 
2500 İkibin bfşyilz lira olan, "Tekerlekler üıeriade ., 
11aatto n00-600 litre Y•t teınizleyilp kurutan" trall11 

kurutma cihazı açık eksiltmeye konmuttur. 
2 - Eksiltme 24.4.939 pazartesi gilnQ saat I~ ~ 

nel başında Metro Han bınaaıoın 5 inci katında topl 
ve Ekıiltme Komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 187,~ yil:& aekaen yedi;/ 
4 - Bu İfe aid f&rtname, mukavele projeıi 1d' 

Müdürlü~ünden ücret.iz olarak tedarik edilebilir. 
5 - isteklilerin kanuni vesikaları ile birlikte " Mahrukat, Benzin, Maki na yaları v. s. 

50 ton sömikok alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Mild. ilanlarına. 
* • • 

O. O. Yollarında kullanılan motörlü tren ve kamyon dizel mo
törleri için yağ tipi ıeçilecektir. Bak O. D. Y. ilanlarına. 

Hükumet konağı tamiri ıKaysui Nafı Mild.) No 1006 
Emraz B&riye h ~ t yap. tamirat (lzmir Vıl.) No il 07 
Pavyon iuş ( ,, ,, ) No 1007 
Ayekkabı (Yckıek Ziraat Enııtilüıü) No 1007 

Hatte Komisyonda bulunmaları. 

·-·-· DlŞ DEPOEi~ 
M. İ B R A H f M B E R 1' ~ 

Müteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
lstanbul Komutanlıiına bağlı birlikler hayvanatı için 

Çemb r makinui (İnhisarlar U. Müd.) No 1007 
Elbise (Sultanahmed Bölge Sanat okulu) No 1008 
Bina inş. (fzmir lvz.) No H 08 
iskele tRmiri için alet (i:zmir Lvz.) No 1017 
Pıaocetc ve topotraf çantası (Harta Gen. Direk.) No 1009 
Sıhhi malzeme (Türkkuşu Gen Direk.) No 1009 
Mobilya yap. (Devlet Hava Yollar U. Müd ) No 1009 

T .. k' . . ~·' ur ıyenın en zengııı 

' ___ ve en aıri Diı Deposud-, 

D .• b' . ı·ktj aımı ır sergıye ma ı 

latanbul, Makulyan Han No. 2, 3, '' ' 

>ı 



, 
' 

Oıııı Aç~_k ~ksiltme 

Mhakua Gaıetesı 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

ve 

Eksiltmeye konulan iş : Sıhhi mfi7e pencere çerçevelerinin 

c .. urt•ıl 8 

an Fakultesı Mubayaat Komisyonu 
Başkanlığından : 

Fiyatı 
Lira 

Tutarı 
Lra 

tebdili işi. 
Ketif bedeli : 2982 lira 76 kurut. 
Muvakkat garanti : 224 liradır. 

1 - İdaremizin çamaltı Tuzlası ıçıo 50 ton sömikok 
(pazarlıkla} satın alınacaktır. 

.... CiDIİ (Bir tartnamede) 
ıa --- - - - -----
4 C.nıekinlı liboratuar dolabı 
l ~nıekinlı liboratuar ecza dolabı 
4 •nıekanlı Tohum Kollekıiyon dolabı 

ta ~~oratuar haıerat kolleksiyon do!abı 
~ """!erat kolleksiyon kutusu 
1 ~li~ muhafa:ıa dolabı 
a ~llm levhalan muhafaza dolabı 

lb7ahane çalı,ma bankosu 

55 
60 

110 
90 

8 
130 
280 
~70 

1265 
240 
220 
360 
480 
260 
2lSO 
540 

• Y eknn ..... 3645 Li. 
ilk teminatı : 274 lira. 

İhale : 11.4.1939 Salı Saat : 10 

l>aner tabure 
(Bir şartnamede) 

Reıim yapma sehpası 
Reıim tahtası 
~eainı tahtalan dolabı 

İlk teminatı : 259 Lira. 

------
7 
25 
5 

45 

1260 
1500 
600 

90 

Yek un ...... 3450 Li. 

İhale : 11.4.1939 Salı Saat: 10,30 

• (Bir ,artnamede) 
"'Ullye masuı 
~boratuar mikroskop maaası 
llltaı tecrübe maaaaı 
llboratuar teıhir masası 

ilk teminatı : 195 lira. 

35 770 
70 980 
30 300 
90 540 

Yek un ...... 2j90 Li. 

1 .... 
80 

ihale : 11.4.1939 . Salı Saat : 11 de. 
ııu.. .YGkdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi yeni bi-
"Ultrı • • k d ~ , k ıçın yu arı a mufredatları yazılı mobilyalar 3 şartna· 

~ Çı •luiltmiye çıkanlmıştır. 
-E.ka· . daj • ıltme lıtanbul Viliyeti DefterdarlıAı Muhaaebo Mildilr· 
,.;.~•ınde 11.4. 1939 aalı gün il yukarıda her üç kıamın yanla
lld 1 ıaatlerde toplanacak olan Fnkülte Mubayaat Komisyonu 

a ' Yapılacaktır. 
~ Ekıiltmiye iştirak el mek isti yenlerin her k11mın yanların· 
~ lbuıvakkat teminatlarını Maliye ve:znestne yatırdıklarına dair 

taı • fartnameler mucibince •imdiye l<adar resmi bir müesse• 
ot •t 3000 liralık mobilya iti yEıphğına dair taadikli vesikayı 

ıa.aları ve 2490 sayılı kanundaki ev1&fı haiz olmaları elzem· 

....... ş 
tıad •rtnameleri ve yapılacak i'in resimlerini ve Fakültede 

1111 

"tlnıunelerini görmek istiyenler tatil günlui hariç hergiln 

Sıhhi mdzede yapılacak pencere_ çerçenleri tebdili i•i açık ek
ıiltmeye konulmu1,1tur. 

E~ıiltme 14.4.939 Cuma günü ıaat 14,30 da Çataloğfonda Sıh
hat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 
yapılacaktır. 

İ.tekliler şartname, proje ve buna baA"lı diA-er evrakı her gün 
komisyonda görebilirler. 

İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası veıikasile 2490 sayılı 
kanunda yaı.ılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlıkte eksiltme tarıhinden 8 gün evvel 
lıtaobul Vilayetinden almıı oldukları vo bu ite benzer ea aa 2000 
liralık iş yaptığına dair almış olduklan ohliyet vesikasile birlikte 
belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (2122) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Bir metreıine otuz allı kuruş kıymet bıçilen 64512 metre 
vasıf ve örnetine uygun yatak ve yastık kılıflık bez. kapalı zarf uıulile 
~5.4.939 Salı günü ıaat ouda satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve örnek parçası yü:a on altı kurut kar,ıl ı fıındR 
Komisyondan alınabilecek bu ekııltmeye girmek h.teyenlerın 1742 
liralık ilk teminat banka mektubu veya sandık makbuzu ile şartna· 

mede yazılı belgeleri ımıhtevi teklif mektuplarını en i .. Ç bdli gilu 
saat dvkuza kadar Komisyona vormit olmaları. (1215) (2338) 1-4 

Devlet Demiryollarıııda kulJaııılaıı motörlü tren ve kamyon di
lel motörleri için yağ tipi &eçileceğinden Ankarada M~lzeme Reiıli
ğinden, Haydarpaında Satınnlma Komisyonundan tartnamesi alına· 
rak taahhütlü bir webtupıa doj'ıudan doA"ruya Ankarada Devlet De
ıniryol.arı Malzeme Reisliğine tamı; mış bir marka olmak fizere uy· 
gun yağ tiplerinin onbeş gün içinde bıldirilmesi , ş"ındilik yalınız 
yoğ markaları ü1eriııde tetkikat yapılacağından yeniden ııoruluncaya 
kadar hiç bir ıurette fiyat verilmemee.i ve bu müddet ieçtikten 
sonra biç bir müracaatın kabul edilmeyeceği ilan olunur. 

(236 /) 1-2 

İstanbul Sıhhi Müesseşeler Arttırma ve 
a:;a ................ ·- --.. ----., - --. ,.., o .. ı.!r .. ı..cJ .1.1.: 0 -- - - r 1 .!:b • •• • • - -

ı. , ...... ı. 
. • ti7enlere ıarlnameler pul göndermek ıartile poata 

Leyli Tıb Talebe Yurdu talebeleri için 10u0 çift yazlık iıkarpin 
ile kapalı zarfla ekultmeye konulmuştur. 

(2016) 4-4 

~tanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

lkailtmeye konulan İf Heybeliada sanatoryomu otopsi ma· 

~t,if bedeli : 4090 lira 70 kuru,. 
li "•alı.kat garanti : 307 lira 

'iu'Ybeliada verem aanatoryomunda yaptınlacak olan otop•İ 
l •çılı. eksiltmeye konulmutlur. 
~ - Eksiltme 14.4.939 Cuma gilnü saat 15,30 CataloAlunda 
,~e içtimai Muavenet MGdürlütD binuında kurulu komiıyon· 
~ •caktır. '1( -l1tekliler p.rtoame, proje va buna batlı diter evrakı her 
a OJbiıyonda görebilirler. 

l - Ek.ıiltme 14.4.939 Cuma ııüuü saat 15,30 da Cai'aloAluoda 
Sıhhat ve içtimai Muıı.venel Müdürlüaü bıuaıında kurulu komisyonda 

yapılacaktır. 
2 - Muh. mmen fiat bir çift i•karpin için 510 kuruştur . 
3 - Muvı:ıkkat garanti: .182 lıra f>U kuruştur. 
4 - İıtekliler şarlııame ve ııüwuneainı her aün Fuatpaşa tür· 

besi karşmnda Leyli fıb Talebe Yurdu merkeıinde görebilırler. 
ö - İstekliler caıi ıeneye ait ticaret odası veııik..aile 24~0 aa· 

yı\ı kaouDd.ı yazılı belgeler ve bu işe y~ter muvakkat ıaranli 
m .. kbuz veya banka mektubu ıle birlikte t.:klıfi llavi zarflarını i· 
hale aatioden bir aaal ovvel makbuıı muk.bıli Kumısye>oa verme· 
leri. (2124) 

P. T. T. 
Fabrika Müdürlüğünden 

il - Muhammen badeli 1150 lira, muYakkat teminata 
86 2S liradır. 

ili - Pazarlık 12.4.939 çar.şamba günü saat 14 te Ka
oataşda Levazım Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Kömürler Kuruçeşmede İdare vesaitine teslim 
edilecektir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ye ıa
atte % 7,S gftvenme paralıırile yukarıda adı geçen Komis-
yona gelmeleri ilin olunur. (23821 1-4 

Cinsi Miktarı 

---
30 tef. siga- 25.000 Top 

ra ki. 
Sigara kağıdı 150.000 A. 

28 m/m lik. 

• • • 
Muham. 

B. 
Lira 
---

45300 

76860 

%7,5 tem. E:ksiltme 
tekli sa atı 

Lira Kş. 
-----

3397.50 kapah zarf 15 

5164.50 " " 16 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cinı ve 
miktarı ya11h 2 cins siğara klğıdı ayrı ayrı kapalı zarf 
uıulile ekıiltmeye konmuştur. 

11 - Muhammen bedeli muvakkat teminatı ekıiltme 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

IH - Eksiltme 19 nisan 939 tarihinde çarşamba gunu 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartname ve numuneler her gnn sazn geçen Şu
beden ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 226 ve 386 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler milhürlü teklif mek
tubunu ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale sa
atinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (2032) 2-4 

• • • 
I - Şartnamesi mucibince 26 1 /2 m/m lik verje cinsin .. 

den 120.000 Bobin siğara kağıdı işi gCSrülen lüzum ib:erine 
ihale __ müddeti seraiti sabıka dajrelJİn~ .. t~m~it -~""''"•;· 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

ili - isteklilerin mühürlil teklif mektubunu kanuni 
vesaik ile X 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale sa
atinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Baıkan· 
hğına makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. (2033) 2-4 

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

kınnap kapalı zarf usulile mubayaa olunacaktır. 
il - Muhammen bedeli 17 .000 Ye muvakkat teminatı 

127 S liradır. 
111 - Eksiltme 14.4.939 cuma gftnft ıaat 1 ~ de Kaba-

taıda Levazım Şubesi Mtıdi\riyetindeki Alım Komiıyonua-
da yapJlabaktır. 

iV - $artoame ve numuneler her gün ıl>zO geçen Şu· 
beden parasız alınabilir. ~1 lı- lıtelıı.liler cısri seneye aid Ticaret Odası vesikaıile 24f0 

1 hp •nunda yaıılı l:elgeler ve bu i~e benzer en ~z 301 O liralık 
~\ılılauna dair eı. ıiltme taribiııderı 8 gün evvel lstanbul Vila· 
~ -. en almıt oldukları müteahhitlik vesikasile biı likte blı işe ye· 

40..ıO kilo 15.9X200 m m "l5,4 m m re de on bir ditn cıvata 
maa somun 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 
güvenme parası makbuz:unu ihtiva edecek kapalı zarfların 
eksiltme günü en geç saat 14 e kadar Komisyon Baıkan
hğına makbuz mukabihnde verilmesi lazımdır. (2015) 3--4 1t,""•kkat aaranti makbuz ve)·a banka mektubu ile birlikte bel-

' ıaatle komııyona gelmeleri. (2125) 

Cağaloğlu Erkek Orta okolu Satınalma 
~ Komisyonundan : 

~de ııhuınızua 2180 lira 40 kurut ke,if bedeli tamiratı eksilt· 
~ 

14 
•erilen fiyat yGkıck görüldüğünden 18.4.939 aah günü 

~ de lıtanbul • Beyoğlu istiklal Caddesi 349 numarada Liseler 
~tbecilitinde toplanan okul Komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
~-· ve ketif okulda görülür. Teminat 164 liradır. Bu işe gi
' et en aı .. 1000,, liralık i' yaptıtıoa dair ekıiltme gününden 8 
',_..el İıtanbul Vilayetinden almıf oldukları eblıyet ve Ticaret 
~kalarile Komiıyona müracaatları. (2391) 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve --
ite Eksiltme Komisyonundan: 

' :heliada nrem aanatoryomuna yaFılacak olan 300 adet ıi· 
l 0 ltutu açık ekıiltnıeye konulmuştur. 

~~.t- Etuiltmui 14.4.\)39 cuma günG ıaat 15 de Cağalotluııda 
>'-11, •e içtimai Muavenet Müdürlütü binaıında kurulu komiı· 

~ 1•pılacaktır. 
& - Muhammen fiyat : Beher kolluk için tn lira 75 kuruştur. 
i - Muvakkat garanti: 241 lira 88 kurutlur. 

1'\~ı 
1
- l~teldiler ıartnatne ve nOmune)İ her lfÜD komiıyonda gö

ter $ • 
h~ ita - lıteldiler cari aeneya aid ticaret odaaı veaikasi le 2490 sa· 
'~ı:a llıanda yazılı vesikalar ve bu ite yeter muvakkat ıarımti 
"'ı.,. 111 Veya banka mektubu ile birlikte belli ıiln ve saatte Kc· 

''- l•lmelerl. (1121) 

20000 n 6,5X32 m m lama demiri 
2500 ,, Dit üstü 13,50, diş dibi 15.90 m. m "25.4 m m rede 

on bir diş somun 
15000 ,, 16 m/m yuvarlak demir 

1500 " l,5XlOOOX2000 mm demir aaç 
450 ,, IOX25 m m yuvarlak başlı demir perçiD çivi•i 
lıM " 0,5X20 mm demir çember 
200 ,, 60 mım boyunda ambalaj çivioi 

12000 adet 12,5X100 mm 4 köşe başlı a2aç vidası 
Fabrika ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle ciııs, eb·ad ve mikda· 

rı yukarıda yaz.ılı dokuz. kalem eşya satın alınacaktır. 
Muhammen bedelı 72j9 L. l:> kuruş muvakkat teminatı 542 li· 

ra 94 kuru.tar. 
Eksiltme 14.4.939 tarihine rastlıyan Cuma günü 1&at 15 de ya· 

pılacaAından talıpleriu ıartname ve teferruatını görmek içiu her gün 
Fabrika kalemine müracaat, eksiltm~ye gırmek için de kanunun la· 
yin e.tiai veşaik ile birlikte t.:minat makbuzlarını ve teklif mektup· 
larını havi kapalı zarflarını 1aat 14 e kadar komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde tesıim eylemeleri, daha sonra getirilecek zarflann 
kabnl olunmıyacaAı. (3000) 3 -4 

RJC:l:l1Jl:il!j~f(jt11:lılj:I 
Ksraataç mütssesatının Paçahnne !usmınn "lüzumu olan va be· 

her tonuna 12 lira bede\ tahmin edilen 80 ton tüvenan maden k~
mürü açık eksiltnıeye•konulmuştur. Şartnamesi Levnıım Müdürlüğün· 
de görülebilir. istekliler 2-l90 sa~ ılı kanunda yazılı vesika ve 72 lira
lık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12.4.939 çarşamba 
ıüoG saat 14 buçukta Daimi Eudmeade bulunmalıdırlar. (1U65) 

"' 

• • • 
l - Matluba muvafık çıkmadığından dolayı reddedilen 

" yerine başkaca mubayaa edilmit olan 48 adet dekoYil 
arabası ve tekerleği farkı fiatın tahsilini teminen mOteah· 
hit hesabına ve pazarlıkla satdacakbr. 

ll - Muhammen bedeli 120 lira ve % 15 teminatı 18 

liradır . 
IH - Pazarhk 13,4.939 tarihinde saat 14 de Kabadaşta 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Sabt Komisyonunda 

yapılacaktır. 
iV - Mallar her gün yukarda s6zü geçen Şubede g&rll· 

lebilir. 
İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

Yo 15 teminat paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. 
(2067) 3-4 

~ 1 ' ·""" ' •• 
Uro\ıı~ - Oı>t"rJtiir 

Dr~ OSMAN-8-ÖNER 
ldrer Yolları. Bel aoğuktuğu 

Ha•talıkları MUtehasS1•• 

Sirlıeel tnm.ay dursfl ffo. 8 
Taa fotoğnfhaneaine bi~ik 
S..t 10 dan '20 ye ka4u 

Bütün Müteahhıtler 

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

Çiınkft bu Gazete 
onlann en emin rehberidir 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes_A_uJ::..·o_u_r_d_'h_u_i _____ _ 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Chargeı 
Jours Heureı 

Con tructlon - R6paratlon& Trav. Putll ::: s-Mat6rlel da Con trJctlon-Cartogr phl 

Pavage route 
Cooı.tr. pont en beton arme (Cab eh. 

L. 2) 
Constr. mur de jnrdin ( .j.) 
Coustr. ormoire fıxe et ısolation au mo

yea dı: Çdutı:xe de la che..ni.ıee 

du chaut f tge centul 
Cooatr. fondemeots bat • es centrale et 

machiuerıe 

Constr. barıgar type F a Ç orlu (Cab. eh 
P. 865) (etj.) 

Plı cacb. 
,, 

Publique 
Gre a gre 

Publique 

Pli cach. 

29338 91 
3lU00 -

881 43 
1143 -

7521 87 

172009 32 

Cooıtr. de 2 p.ı ~ ıllonıı, ecurie, cu:sine, 
baiD el buanderıe a BodrJm (C .. b. cb. 

Gre a gre 10~ 075 -

L. 3) (~ j) 

Coostr. de 2 pavillons, ecurie baia et Pli cacb. 103623 -
buanderıe iı Kulluk (Coh. eh. L. 3) (iij.) 

Trav. de caoaı isalıon Publique 
Cooıtr. annexe iı la bat. centrale cea 11a- ,, 

pcurs pompier1 
Cooıtr. kooıık gouvernemental au bouri 

Kargı 

Rep. de cbaassce ala rue Iaönü: 1300 m. 
(Cab. eh. P. 110) 

Pcojet pour adduction d'cau 
Constr. ecbelle et route a Pulatbane (aj.) 
Rep. et condr. ceotralc telepboniquc i 

Cbicbli 
......... - I .. ) - _____ .. ___ _.._ ..... rottA1n. 

Pli cacb. 

" 
Publique 
PH cach. 
Publique 

226 67 
5033 96 

17531 83 

42612 50 

7150 04 

2180 40 

2202 -
23!5 -

66 15 
8:> 88 

56~ -

9 5J -

15012 -

15544 -

17 -
377 5S 

1314 88 

3196 -

537 -

164-

l\1unicip. Çanakkale 5-5-3(} 14 -
Dir. Trav. Pub. Tunceli 2-5-39 15 -

Dir. Prirıcip. Monop. A nk. 13 4-39 16 -
Com. Acb. Min Def. Nat. Aok. 22-4-39 11 -

M11oicip. Karaeabey 21-4-Jg 15 -

Com. Aclı. Mio. Def. Nat. Ank. 25-4-39 15 -

Com. Ach. Briıade Muğla 14-4-39 15 -

" n 144-39 15-

Municip. lzmlr 21-4-39 16 -
,, • 21-4-39 16 -

Dir.Trn.Pub.Ka.tamoou Ank. et lst. 29-4-39 11 -

Muoicip. lzmir 21-4-39 17 -

Municip. Manutır 25-4-39 
Dır. Mooop, Diyarbakır. 12-4-39 13 -
Dir. Telephones ist. 22 4-39 11 -

Cnm.Arh.F.r..Ser. aarc-nnıı CeaAln&ln IR-4-39 14 -
El clrlclt6·Gaz·Chauff ag tallatlon et Matarlel) 

lnııtal. chauffna-e central 16016 20 1202 75 Dir. Trav. Pub. Isparta 20-4-31• 15 -
18-5-39 )~ -

,, ilectrique (Cah. eh. P. 250) ,, 21J83 - 16~'3 72 Municip. Gı:rze et log. Şlfomau, 
Karaköy Palas G.slata İıt. 

n " (ııj.) Gre i gre 

Electıodu No 2 et 4: 8150 p. Publique 1600 -

Hablllement - Chısussures - Tlssua - Culra 

Etoffe pour habıt• : 2a0J m, - id. pour pa
letots : l hıO m. 

Pli each. le m. 5 50 
et 4 50 

Toile pour brousse de lit: 5110 m. Gre a a-re 
,, ,, chcmiıe : 5500 m. 

" ,, ,, houues de lıt et cous•in : Pli cacb. le m. O 36 
64512 m. (Cah. cb. l lô P.) (rectıfıe) 

Travaux d'lmprlmerla - Pepeterla 

lnterliınea de Jiff. cadratu : 25J k. 

Combuatlble Carburant- Hullaa 

Houıllc O, lu : 5250 t lC .. b eh. P. 125 
Charbo.ı coke : 3u t - bııquette : 5U t. 
Sema cvke : 50 t. 
Types d'huilca pour le• traıoa a moteur 

et pour muteurs camionı Dıeıel 
Benzine : 10 t - huile pour mott~ur : 

1200 k. - petrole jaune : 2j0 k. 
Huile pour muteur dynamo, petrole jau

ne vuı:lioe ete. : 5 luta 

Dl ver• 

Cuseroles en cuivre avec couvercleı 
Chaudrons en cuivre gı andı : 5U p. - pe

tit• : 50 P• 

L'adjudıcalioa du 27-5 39 conceroant l'a· 
ebat de 1300 m, de tUydUX eD fer a 
ete anntJlee 

AppareiJ pour dcher l'huile 
Camıonndte : 1 p 

Acier mou, barrc ea fer rond : 4669 k . 
Amortisııeur: 4900 m. ( .. j .) 
Repıır. tentes : 103 p. 

Locııtion remorqucur (aj.) 

Publique 

Pli cach. 
Publique 

Gre • gre 

Gre a gre 

PH cach. 

Gre it gre 

" 

Gre a gre 
Publique 

" Gre a ıre 
n 

Sable kuvarait : 377 t. Plı Cı&Cb . 

Provlslon 

2100 -

55387 50 
1830 -
115U -

8030 -

2000 -

4797 45 
7~50 -

2305 -
lbOOO -

Huile d olive• : 2030 k. 
Lentilles rouges : 25 t. 
Feves: 30 t. 

Gre a ıre le k. O 55 

• 
Foin pour matelcu : 10 t. 

Publique 3000 -
Grc a a-re 

B) Adjudications a la surenchere 
Boiı de tapin et cbaıboa de boia P..ıblique 

120 -

Municip. Bodrum et Rodolf Par· juıqa'au 25-4-39 
teooğlu, Mınerva han No. 19/1 İst. 

Com . . \eh. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 24.4.39 14 -

1331 25 Dir Hyg. et AHid. Soc. CafaloA-Ia 24-4-39 15 30 

Com. Acb. lnt. Tophane 14.4.39 15 _ 

1742 - " " 14-t-39 14 30 
Com. Aclı. Comm, Gen. Gend Ank. 25-4-39 10 -

157 - lere !ıı:pl. Ch. Fer Etat Haydarpaıa 26-4-39 10 30 

4019 50 Municip. İzmir 21-4-39 17 -137 2j Com. Acb. lot. lzmir 21-~-39 lfı -86 25 Com. Acb. Econ. Mooop. Kabatacbe 12-4-39 14 -
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. Dans 15 jour• 

et Com. Acb. H.aydarpa4a 
Com. Acb. Comm. Milıt l.t. Fındıklı I0-4-39 

6G2 25 ibre Expl. Ch. Fer Etat Haydarpatı 12-4-39 l~ -

Coın. Acb. lnt. Tophan6 13·4-39 15 -

" " 13-4-39 15 üO 

Vil. Zonıuldak 

187 50 Dir. Gen. El~ct. f.t. 24-4-39 15 -
Com. Ach. Comm. Mili ı . lst. Fındıklı lP-4-39 10 30 

360 - 2)-4-39 lı 30 ,, ,, 
588 75 Dir. Gen. Türkkuın 18-.ı-39 15 30 

Coın. Ach. lııt, Aokara 12-4-39 9 30 
210 38 Dır. P. l'.'f. i.t. l04-J9 15 -

12u0 - Com. Ach Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 26-4-,i9 15 -

110 - Com. Acb. Div. Vize 12-4-39 1.5 -
,, ,, IJ-4-39 

Com. Acb. lnt . Ankara 224-39 10 -
Com. Ach. Coınm. Milit. l~t. Fındıklı 11-4-39 15 -

2'l5 -

2ı9 75 Dir. For6t. Turıutlu 10439 15 -

(2 inci sayfadan devam) 
Melı:teb bina11 taıulri (Samaun Vil.) No 1012 
Eğer keçesi (Lüleburgaz Tümeni) No 1013 
Sonda j işi (Akhi1ar Beled.) No 1013 

4 Liıe binaıi tamiri (Kandilli Kıı: Liıesi SAR.) No 101 ~o 
Çamaşırhane ve mutfak tamiri (Sivas Nilmane Haııt.) 
Abtap malzamesi (lst. Komut.) No 1016 
Çioko çivi ve lebım (i.st. Komut.) No IOJ6: 
Yol inş. ( ,, ,, ) No 1016 
Çam dıreği (Kütahya PTT. Müd.) No 1016 
Sebze (Selemıye Ask. SAK.) No 1016 
Ev ıoş. (Aıık. Küçük Evler ynpı Kooperatifi) No 1ot6 
Fıun tamiri ( Sclimıye Tümeni) No. I016 
Erzak ve mahrukan (Kabataş Erkek Lisesi) No. 1017 ıı 
Kaysi kurutma tesisııh inş. lMnlatya Meyvecelik İstasY011 ı 
Kursü, sıra ve banko lÜsküdar Birinci Orta Okulu) :N°· 
E .eldrik aayıcası (Mustafa Keı:nalpaşa Bcled.) No. ıot8 1~ 0 Ç .s kı, bıçak, kaşık v. s. (l~t. C. Müdd ium.) No. ıO 
inhisarlar marnulab nakli (lnhiı. Samsun Tütün fabrikaJI 
Spesyal yerlı malı ilaç (Tophane Lvz.) No. 1019 
Kundura ( ,, ,, ) No. 1019. ıed 
Diken li tel, tartı ağırlıkları, dosya lastik, alçı v. ı;. (lst. Be 
Lacivert stor perde ( f opoane Lvz.) No. 1020 
Masa, etajer ve dolap tGöztepe Orta O.kulu) No. 1020 ~ 
Topkapı saray müzesi elektrik tesisatı (lst. Nafıa MiJd.) 

Memento des 

Lundi 10.4.9J9 
Macbine-fraiseu e (Min. Def. Nationcle) No 978 
Carbure ( ,, ,, n ) No 1019 gJ 
Costr. k onak gouvernemcntıtl (Dir. Fisc Tatvan) No ~ 
Artıclcs de fonderie (Admio, Eııux Municip. lst,) No 
Douılleı t capsules (Fab. Mil.) No 999 
Mazout ( ,, ,, ) No 1006 
f"'---•- ~ 1(, .. ,ı,tra l .. { \ N .... IOAA 
F arine (Dıv. lspartıı) No 1000 
Conılr. ~ırngar nrtıılcric tptace Forte Çannkknle) No l~ 

,, be.ta •e corps gardc (Dır. Trav. Pub. Urfa) No 1 

loltrument lechnıques (EtsbliS1. Hygıeoe Ank.) No ıot5 
Fer, rond et en plaque (Cb. F r Etat) No 1003 
• Decombrca batiıse ( • ,, ,, ) No l 006 
ln~t. Neon ıi Statioo Sirltcci (Cb. Fer Etat) N\J 1007 
• Acier camclote de b ndag~ ( ,, ,, ,, ) No 1007 
Armoire en tôlc (Dır. Gen. Cadastre) No 1006 
Coostr. garnge (VH. Ank.) No 1006 
Habits et chemıse• (,, ,, ) No J009 
Keparf houıık rouvernemental (Dir. Tr. Pub. Kayseri) ~' 

,, hôp. Contaf{. (Yıl. lzmir) No 1007 
Conıtr. p villun ( n ,, ) No 1007 
Cb"u11ures (lustilut Agricole Ank.) No 1007 
M~chine pour cerceaux (Dir. Gen. Monop.) No J007 
Habit• (Ecole Mcliers Sultanahmet) No tOOS 
Constr. bıitı11e (lat lzmir) No luOS 
lnıtr. pour repar. echelle (lot. lzmir) No 1007 dt' 
Saca pour planchcttes et topographic (Dır. Gen. Cartoıı 

Aok,) No 1009 
Articles Silnitaırea (Dir. Gen. Tütkkuşu) No 1009 
Mcubles (Oir. G en. Voies Aer. Etat) No 1009 

ı Repar. mur (Dir. Vakoufs İçel) No 1010 
,, garage (Muııicip. Ist.) No IOI 1 
,, batisse ecole (Vil. Samsun No 1012) 

Feutre pour harııais (Div. Luleburgnz) No 1013 
Trav. sondagc (Municip. Akhisar) No. 1013 
Repar. batiss lycee (Lycce j. Filles Kandilli) No 1014 

4 n buanderie et cuisine (Hôp. M?dele Siva,) No tOI 
Materıel conılr. en boia (Command. lst.) No. 1016 
Zınc, clouı et etain ( ,, ,, ) 1016 
Constr. route ( ,, ,, } No 1016 
Poteaux en bois de sapin (Dir, PTT. Kütahya) No 1016 
Lcgumes (Cow. Ach. Mil Sı:limiye) No 1016 ) 
Conatr. nıaııon (Cooperııtive Conatr. Petiteı Maiıonı i /.d~ 
Repar. four (Oiv. ScJimiye) No 1016 I 
Provisiooı d combu.slıbleı (lycee Garçons Kabataş) :N° 
Coost. inlllall. de secbemcnt abrıcots (Statioo fruit• Malat1' ~ 
Ch1&.re1, pupitre et b<1nc• (Preın. Ecole Seconcf. Üıküdo1t) 
<.: ·1· (M • · 1011' omptı:ura c ectr. unıcıp. Mustafa Kemalpafn) No O 

• C•rnıf11, couteaux, cuille11 ete. (Pıocur. Geo. J.t.) No I 
Traoıport rticle mooopolııC. (Fnb, Tabacı MoııOJ,. 

No 1018 
Medicameots ıpecialites ibdig. (lat. Tophane) No to19 
Cb,.ussurs ( " ,, ) No 1019 1 
.Fıl barbcle, poids, dos ier, gomme ete. (Muoidp. )at.) N° 
Store bleu (lot. Tophane) No 1020 1 

Tabi , ~tage~e et armoi~e (Eeole Secondalre Göıtepe) ~0

1 r lnıtall . electrıque au musee Topkapı (Dir. l'rav. Pub· 1' 

imtiyaz snhibi ve yazı işleri Direktörü : 

Buıldıtı yer : Merkez Buımevi, Galata 


