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~-N A K A SA L A R D - ~afıa yapı iıltri genel ıutoamui. 
'4lta ?lup ısteyenler .bu evrakı her glln Bal k . 11afıa mli 

~Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita dOrlügünde gilrebilil"ler. ı eaır 
yapıl~cağından 420000 metre murabbaı bulunan b . l 
haddı lAyık görüldüğü takdirde aynı glinde ihaleıı· . a ııd~ 
l w• d h'b' . ıcra e ı 
ecegın en sa ı ı selAhıyet olanların bu mildd t f d 

4 - Eksiltme 14.4.939 cuma günü saat 14 t E d k 
hüku.met konağında kaymakamlık odasında kuru~u :af~a 
komısyon~ huzurunda yapılacaktır. 

il d 7 • kd · . e sar ın a ! .z . e ,n. na t temıoat ve banka mektubu ile birlikte her 
ıkı ışe bırden veya ayrı, ayrı pey sürmeleri ilAn olunur. 

1 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden : 

İti Qı~~astamo~u Vi_lAyeti Kargi keza merkezinde pro
iknı ?~e yenıden .ınşa edilmekte olan hükumet bina

t• kah ınşaallna aıd tanzim edilen 17531 lira 8J k 

5 - isteklilerin bu işe ait 137 lira 25 k 1 k k k t t · uruş u muva • 
a emınatı Erdek mal sandığına yatırdıklarına dair mak· Çanakkale Belediyesinden : 

ra 
1 
k f . uruş· 

'Ye k eş ıyesıne göre inşası kapalı zarf usulile ek-
2 onulmuştur. 
. ;

1
1ateklilerin bu işe aid bütün evrakı keşfiyesinin 

tlitltr ıtanbul ve Kastamonu Nafıa Müdürlüklerinde gö

a . 
~ ....... İhalesi 29 nisan 939 cumartesi günii saat 11 de 

0nu N f D · · d t.r a ıa aıresın e toplanacak ekıiltme Komis-
4 •fından yapılacaktır. 
~ ....... Eksiltmeye girebilmek için o / 7 S den 1314 ı· 
• UJlllk . . / o , ıra 

"'•dde v~rılec~.k temı~atm 2490 sayılı kanunun 16, 17 
il Naf lerı.~e. g~~~. eksıltme Komisyonu namına Kasta
ltı 18. Mudürlugu adresine her hangi bir Ziraat Ban-

i
. llesıne yatırılarak makbuzunun Komisyona .. d 

ve N f V . . gon ~
'ti' a ıa ekaletınce evvelce kendilerine verilm ·141 

ı ık "k ·ı "h y t b vesı ası ı e ı ale gününden bir hafta ı· ul d k . evve ıne 
tı Ya -..n ~ ları Vılilyete resmen müracaat ederek bu 

lb.. pabıleceklerine dair alacakları ehlı' yet 'k . ,._ Jıl T veıı asını 
lt ı . · C. odasınca tescil edilmiı veaikaların ihale 
••i~~•atınden liakal bir saat önce Kastamonu Nafıa 
3 .......... rı ..... --- •- v . ,,, - , · - . .. . 
, ~ Posta ile gönderilecek teklif mektuplarile isteni-
~ıka ve makbuzlar iadeli ve taahhütlü gönderilmesi 
it ' saatine kadar Komisyona gelmis buluomaıı li-. 

l Tüııceli Nafıa Mildürlüğünden : 
lld ...._ Ek.siltmeye konulan iş; Tünceli villiyeti Ovacık ka· 
/ tdunzur betonarme köprüsü injaatıdır. Bu i~in ke~it 
~ 31000 liradır. 
~ ....... Bu i~c aid oartname ve evrnk ıunlardır : 
0 .._ Ek.siltme şartnamesi. 
C .._ Mukavele projesi, 
[).._Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
~ - Kevif buUba cetveli, 
~' ._ Köprül~r fenni şartname si 
G ..._ Hu~usi ~artname, 
li ..._ Fenni şartname 

buz veya ıayanı kabul banka mektubu ile ih l d . sek· · ı · . a e en asgarı 
.. - ~z gun evve vılayet makamına müracaatla nafıa müdür-

1 ugunden alacakları ehliyet vesikasını ve t • t d 'k ı h . ıcare o aaı ve· 
~lıa· a alrını amıl olarak eksiltme komisyonuna müracaatları 
ı n o unur. 

Mu§:la Tug~ ay Satın l K ~ 8 ma omisyonundan : 

bah Bodrumda iki pavyon bir tavla ve bir çatı altında mut· 
, hamam ve çamaşırhane yaptırılacaktır B . t k 

pah zarfla talih ç.ıkmadığından ihales· 14 4.939u ınıaa a a
aaat 15 t · 'b 

1 
• • cuma günll 

. en ıtı. aren. pazarlıkla yapılacaktır. Keşif bedeli 
100075 hra katı temıoatı 15012 liradır İstekl'l . b . 
~it ~eşif planlarını ve şartnamesini T.uğ S ı ~;mK u ~şe 
uç lıra mukabiJinde alabilirler lsteklil .. b a.. . . o .. an 
cekleriııe dair kanuni vesaiki. h ·1 etn k uMış~ yapabıle· 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. amı o ara uglada Tuğ. 

• • * Küllükte iki pavyon b · t 1 . mutbah h ır av a ve bır çatı altında 
, amam ~e çamaşırhane yaptırılacaktır. Bu in aata 

~apalı zarfla ta l ın r1hn,,..4•v•n~ .. " :&.-J - ..,! , ,. ~ """"' ş 
bedeli 103623 lira kati teminatı 15544 liradır. İsteklilerın 
bu işe ait keşif planları ve şartnameaini Tuğay Sa. Al. Ko. 
dan üç lira mukabilinde alınabilir. isteklilerin bu işi yapa· 
bileceklerine dair kanuni vesaiki hamil olarak Muğla Tug. 

Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

İzmir Belediyesinden : 

l - İnönü caddel:iİ umumi ceza evi önünden itıbaren 1300 
metre kadur olan caddenin döşewcııı ı:;öktilerek 6 metre geni§· 
l ı ğındeki kısaııuın paket ıaııarilc ve dığer kıtuıııııın <la ışlt:t· 
tirılecek kebme ta~lıula dö~t:ttinluıesi ışi ba§ ıuuheudislikten 
! lira 10 kuruı mukabilinde tedank edilecek keşif ve ~artna
mesi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Mubtımmen 
bedeli 4ı612 lira 50 kuruş glup ibatesi ~1 .4.939 cumtı. güBü 
taat 17 dedir. 24YO sayıh kauunl!n tanfaıı dahilinde hazırlan· 
ruıı teklif mektuplan ıle ihale günü Azami saat 16 ya kt1dar en• 
cüıneude riy11sr.tt) venfü. Muvakkat teminat 3190 liradır. 

2935~~~edi~ ece şehir dahilinde mticeddeden yııptmlacak olan 
S 4 939ı;a hı. ~uruş bedeli ketifli parke ta§ile lraldmRJ ineaatı 

. . arı ın ~n S.5.?39 laıila ine kadar 30 giln müddetle ve 
kapal,ı • sarf usulıl~ ekııltmeye k.ouıhımuıtur. 

lalıbler bu ışe ait ke§it varakasile ıartnameyi ve sair ev
rakı pa~~sız olarak belediye fen Daireiinden alabilirler. 

E~.~ıltme 5.5.939 cuma günü saat 14 te Belediye daireıinde 
ve Encuırıen huzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 2202 liradır 
Eksiltmeye girebilmek için kanuoi evıı~f ve eeraiti haiı b 

lunmak. u-
• 

d 'l:ckiif mektup!arının 3 cü maddede yazılı eksiltme saatin-
en. ~ır saat .evve~ınc kadar belediyP- encümenine makbuz mu· 

kabıhnde venlmesı ve posta ile gönderilecek mekt l 
kur saate kadar yetiştirilmiş olması ve zarfların mu"hu.~ arı meilz-

.. h .. ı · ur mam e 
mu ur enmıı bulunması lıtzımdır. 

Elektrik, Havaguı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. 
1 - Gerze Belediyesinin Nafıa V eklletinden muıaddak 

projeleri mucibince elektrik tesisati kırk bet gtın mlddetl• 
ve kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. lı iki kısım tı· 
zerinedir. 

ı - Bu iıe aid münakaea ıartnamesi, projeler ve e-
vrakı sair Gerze Belediyesinde ve İstanbul Galata Karaköy 
Palas altınci kat 13 numarada elektrik mühendisi R. Şön· 
mandan 250 kuruş bedel mukabilinde görlilüp alınır. 

Muvakkat teminat birinci kısım için 1311 lira 22 ku· 

ruf, ikinci kısım 2Y2 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltme 4.4.939 tarihinden 18.5.919 tarihine mi· 

ıadif perıembe gtinü saat ı 5 te Gene Belediye Enctıaıen· 
ninde yapılacaktır. 

Talihlerin teklif mektublarile muayyen saatten bir ıaat 
evvel Encümene gelmeıi şartt!r. 

4 - Birinci kısmı teşkil eden makine, ve elektrik kıımı 
l 7 483 liradır. İkinci kısmını teşkil eden santral binası, ioıaat 
ve makine temeli ahşab direkler ise 3900 liradır • 

..._Proje 
~ ..._ lstiyen\er bu işe aid şartname ve evrakı 2 lira mu· 

lllde Tünceli N'l fia Müdürlüğimden alabilirler. 

lzmir Belediyesinden : 

1 - Garaj santral binasının Uray caddesindeki kapı· 
sı tarafında olan kısmına lağım yapılmaıı baı mühendiı· 
likteki keşif ve ıartnameıi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 226 lira 67 kurut olup ihalesi 
21.4.939 cuma gtinö aaat on altıdadır. İştirak edecekler 17 
liralik teminat makbuzu ile Encümene gelirler. 

5 - Eksiltmiye girecekler 2490 sayılı kanunun tayin et· 
tiği ve münakasa şartnameıinin 6 ve 7 nci maddesindeki 

şeraiti haiz olmaları şarttır. 

~Ü .._ Eksiltme :l.5.939 salı giinü saat 15 <le Tünceli Nafıa 
~1üAu binasında kapalı zarf u::;ulile yapılacaktır. 

t '- -. lksiltmeye gireLilmek için istekhnin :.:!S25 lira mu• 
~~,~ teminat vermesi ve aşağıd" ki vesıkıları haiz olup gös· 

trı lAzıwdır. 
,,~ - İhaleden en az 8 gün evvel Tünceli villyetine ruü-

a tcierek bu ışe gırebihnelc için alıomı~ ehliyt:t vesikası. 
S ..._ Ticaret ve sımayi odası sicil vesikası 

~tl~ .._ Teklıfler, 3 üncü maddede yazılı saalten bir eaat ev· 
~liQ·kadar Tunceli Nafıa daıreı;indeki eksiltme komhıyonu 
~~d ınc makbuz mukabilinde teslim cdilecd~tir. Posta ile 
'~ ~tllecek wek.tuLların nihayet üçüncü maddede yazılı ıa· 
~ıı11, ldar gdruiş olması ve arttırma, ckıiltme ve ihaı_, kanu· 
~Q:ıduY&on olarak mühür mumile iyice kapatılmış olmaıı 

ır. Postada olacak gccikmtler kabul edilmez. 

Bahkeıir VilAyeti Nafıa Müdürlüğünden : 
~-~ 1 ._ Erdek liman dairesinin temeline kazık tedarik et· 

;•Çakmak ameliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
a ..._ lain keıif bedeli ve tahsisatı 1830 liradır. 
.\-..... Bu iıe ait evrak. 

2 - İtfaiye santral binasında yeniden yapılacak illvei 
inşaat baş mühendislikteki keşif ve .şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 503j lira 96 ku· 
ruş olup ihalesi 2 L.4.939 cuma günü saat on altıdadır. lıti
rak edecekler 377 lira 55 kuruşluk teminat makbuzu ile 

Encümene aelirler. 

Manaatır Belediyesinden ~ 

Manastır kasabasına evelden avğunla gelmekte olan 
ıuyun menbaından depo mahalline kadar 1296 metre ve 
depodan son çeşme mensabına kadar 704 metreki cem'an 
2000 metre mesafe ve muhtelif parçalara ayrılarak fenni 
bir depo ve boru ile su tesisatı yapmağa eaaa olan ıu 
projesinin tanzimi belediyece açık ekıiltmey• konulmuştur, 
lbaleıi haddi lAyık sıörllldilğtl takdirde 25.4.939 .. ıı gllnll 
Manaatır belediye dairesinde icra edilecektir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. L 

İstanbul Levazım .Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

5110 metre yatak kılıtlığı bez alınacaktır. Pazarlıkla ekıilt· 
tmesi 14 4.939 Cuma günü saat 15 te Taphanede Amirlik Sa· 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır . Nümunesi komisyonda gö· 
rülebilir. isteklilerin katt teminatlarile beraber belli saatte ke· 

misyona gelmeleri. 

• • • 5500 metre gömleklik poplin müteabbid namı n he· 
sabına alınacak.ur. Pazarlıkla eksiltmesi 14 Nısan 939 Cuma 

• günü sut 14,30 da Tophanede Amirlik Satmalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 4840 lira, kati teminatı 726 li
radır. Şartname ve nümunesi komisyonda göı ülebilır. lsteldile· 

rin kanuui vesikalanle belli saatte komisyona gt-Jmeleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yaları v. s. 

a .._Projeler. '•U .._ Fiat bordroıu, mesaha cetveli, keşif btıllıa cet· 
Projenin tanı.iminde sahibi selAhiyet makam tarafından 

tasdiki şarttır. 
Bu meyanda kuabaıaın mtııtakbel pllD ve baritaaı da 

DeYlet Demir Yolları ve Limanlar •• ldaresındeo 
Muhammen bedeli 8030 olan ıilindir, motor ve dina· 

mo yağı, sarı var.elin ve ıaireden mlirekkep 5 kalem mal· 
zeme 12.4.939 Çarıamba ıUnü aaat 15 On beıte Haydar• 

C-. F •nni Ye huaual ıartname. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ~-M_üz_a_y~_e_d __ e_le_r_L:::!~~-t_e=~ı 
Müracaat yeri 

Şe_k-li-- ~~M~u~b:m:_:be:d:·_T:e:m:.:.İn=a~t~~------------~-------------------

3 - Vinç i'tiraki ol
maksızın nhtım •oya si
lo iskelesine veya gü· 
verteden alarak vagona 
tahmil etmek veya mü
tekabilen. 

22 11776 
Cinsi ·---- ·---- -

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita -
=~=-=------~- k 5473 89 
Barut deposu kulübesi i nş. (şart. 2i krş.) Aç. e s. 
Çorlu civarında cephanelik inş. : 4 adet Kapalı z. 
Paviyon çatısı inşası : 240 m. 2 n 

Aç. ek. 
Müdür evi inş. 
"Ôu r köprüsü inş. 

" . t Memleket hast. yap. tamıra 

,, 
Paz. 

10154 51 
5000 -
2960 35 

701 48 

4t0 54 
\710 25 
762 -

İnhisarlar U. Müd. 
Çorlu Kor. SAK. 
İzmit Tüm. SAK. 
Yozgat Vilayeti 

.. n n 
Balıkesir Vilayeti 

26-4-39 16 -
24-4-39 16 -
28-4-39 15 -
17-~-39 14 -
17-4-39 14 -
15-4-39 10 -

4 - Supalandan alı
nıp açık araziye nakil 
ve istif etmek ve mü
tekabilen. 

5 - Silo iskelesine ya
naşnnş vapur güverte· 
sinden veya silo iskele
sinden nakil ve yerleş· 

tirmek. 

44993 

12325 

17 5526 

23 23 

5 9 -
1 rt aUH, Hastane L.ev. il Açlar, Klinik ve lspe!!n~ç:ıy~a:.:...:.....::.~~--.=:-::--

- A k 1478 02 l 10 86 O. D. Y. Haydarpata 27-4-39 10 30 

6 - Vinç iştiraki ol
maksızın vagondan tah
liye ve açık araziye, ma
tazalara nakil ve istif 
ve mütekabilen. Sıhhi laboratuar alat ve edevatı: 31 kalem ç. e s. 

Kereste, Tahta ve saire 
_ d ) Aç. eks. Beh. 6 -

Telgraf direği : 250 ad. (tem · 

Matbaa işleri- Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
- b' Kapalı z ı 0946 25 
Yaldıılı metal kağıdı : 500 bo ın 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Müteferrik 
lJ sayılı motörün döşeme ve tenteleri 
Ekmek pişirmesi: günd-: 1250 k: 
Tuğla : 750000 ad. 
Kazan sacı : 6 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. . 
Sığır eti : 300 t. (şart. 500 kr,.) 
Sığır eti : 571.i k. 

B) Müzayedeler 

Demirbaş eşya : 45 kalem 
Basma ve kumaşlar 

Eıyayı beytiye 

Dokuma tezgahı : 1 ad. 
Ev eşyası 
nuuuc ıuua : IJUJ çın 

Maşa, iskemle, ayna, soba, büfe, saat, 
bakır tencere, tepsi, kazan ve frijider 

926 modeli Fortson Trakıör motörü ve 
biçer bağlar makineai 

Manifettura eşyası 

Paz. 
Aç. eks. 

n 

n 

Kapalı z • 
Aç ekt. 

Aç. art. 

n 

,, 
n 

.ttç. an 
n 

n 

n 

3937 50 
1950 -
798 72 

k. o 27,50 
1713 90 

591 35 

--

Yozgat P . T. T. Müd. - - - -

820 97 İnhisarlar U. Müd. 2-5-39 16 -

71 25 

16 -
295 31 
146 25 
59 Sf I 

5375 -
128 54 

Yozgat Vilayeti 17-4-39 14 -

İnönü Ktz Lisesi SAK Beyotlu 
istiklal Cad. No. 3-19 

13-4-39 14 -

Gilmrük Muh. Gen. Kom.İst. SAK. 10-4-39 1l -
24-4-39 14 30 Tophane Lvz, SAK. 
26-4-39 15 -İst . Elektrik İşleı i U. Müd. 
27-4-39 10 30 o. O. Y. Haydarpaşa 

Kırlclareli Tüm. SAK. 24-4-39 16 -

Dıyarbakır Lvıı:. SAK. '1-4-39 14 -

iat Gümrü'k leri Başmüd. 17-4-39 10 -

lst. İkinci iflas Vl em • . Galata 12-t-39 10 -

Banka Komer .. iyal ltalyana 
İst. İkinci ıflas Mem. Ak. aray 11-4-39 9-

Sinema Cıvannda 
İst. l inci İcra Galata Kartçinar Sok. 11-14-4-39 14 -

lst. lci İcra İst. Yeşiltulumba 12-17-4-39 14 -

Halil Gök A~rt. 
l t Wlr L vz , ~A . ~5-4-39 15 -
İst. 2 cİ İcret Mem. Karaköy Voy- 11-14-4-39 16 -

vada Cııd. İst. Lokantau No. 80 
Üsküdar İcra Mem. Caddebostaoı , 21-25 4-39 14 -

Bc:kir Kamil. fabrika arsası 
ist. 2ci iflas Mem. Sultanabmet 17-4-39 14 -

Küçük han üst kat 

paşadn gar binasındaki satınalma Komisyonu tarafından 1 Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 
kapalı .zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği \te· 
saikle 602 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat ve tekli· 
f1erini muhtevi zarflarını eksiltme günü saat 14. On dörde 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 

satınalma komisyonu tarafmdan parasız olarak dağıblmak
tadır. 

İzmir Belediyesinden : 

Be e<liye hava g ızı fabrikasına Hizum olan 5250 ton 
Zonguldak O. 10 Zerodis L'lve Maden b:ömürü Hava gazt direk· 
törlül'riinden l lira 25 kuruş mukabilinde tedarik edilecek 
şartn~mesi vcçhile kapalı zarflı eksiltme suretile satm alına
caktır. Muhammen bedeli 5.5387 lira 50 kuruş olup ihalesi 
21.4 9:l9 cuma güııii saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde hazırlanacak teklif mektupla rı ihale günü saat 
a.r.atHi saat 16 ya kadar encümende riyasete verilir. Muvakkat 
teminatı 4019 lira 50 kuruştur. 

İzmir Levazım Amirliği Satmalına Komisyonundan : 

Miktarı 

Ton 

30 
50 

Cinffi 

Kok kömürü 
Briket kömürü 

İzmir tayyare alayı hirlikbrillin yukarıda miktarı yazılı 
iki kalem kömür ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya 
konmuştur. İhıtlPsi 2 l.4 9J9 cuma giinü saat 15 de Kışlııda 
lzmir Levnzım A'DirJiği satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı 1830 liradır. Teminatı muvakkate akças ı 
t3i lıra 25 kuru~ıur. Şartnamesi her ün komisyonda görüle
bilir. istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesıka 
göstermek mecburiyetindedirler. 

lııhi.sarlar Sarnsun Tüıün Fabrikasından : 
Görülen lüzum üzP.rine kapah zarf usuliyle ihalesi 23 Mart 

1939 perşembe giinüne temdit edi le n fabrıku<lan bir sene zarfında 
şartuamesinde yazılı yerlere yollanacak mamul tütün ve siga
ralıırla sair eşyanın nakliyesi için teklit olunan tiatlar layık 
halde görülmedığinden mezkur nakliye işi 10 Nısan 1939 pa
zarte::ıı güuü saat 14 <le fabrıka<la müteşekkil komisyon huzu
rıle paltlrııkla bir müieahbıde vt: rilecekiır. 

istekliler bu işe aıt şartnameyi görmek için reımi dairele
rin açık olduğu saatlarda her gün tabri.lı.a sevk şubesine 
müracaat edd.>ilırler. Pazarlığa girmek için 400 lira muvakkat 
teminat verilme::si liizıuıdır. 

Devlet Demiryolları İşletme U. MüdQrlüğünden : 
Maden kömürü Kok Mub 

telif 
krom ve emıali Be- kömürü Be· mal- Beher 

her her zeme 
Ameliyenin nev'i dökme cevher tonu Briket tonu eşya ve toau 

emtia 
Ton Ku. Ton Ku. Ton Ku. 

1 -Ambar dahilinde Madt!n kömürü 
su palana hazırlamak ve 
vapur dahilınde vinçle 
11upalan yapmak veya 
bab veyahud i,..tif yap
mak bu ameliyede rıh
bm veya ıilo iskelesine 
veya vapur güvertesine 
vermek ve bırakmak 

da dahildir. Ve müte
kabilen 

2 - Supalandan açık 
vagona tahmil ve müte
kabilen de vagondan 
ıupalan ve idare vinci
le vaaondan denize ver· 
mek veya mütekabilen 
denizden almak. 

ve emsali dök
me cevher .... 10 
Krom ...•.•.••••. 15 

46407 

26189 4,5 

23 23 

4992 9 9 

7- Vagondan idare 
vincile açık araziye tah
liye istif ve mütekabi· 
len. 

8 - Vinçsiş merakibi 
bahriyeden küfelerle ve· 
ya arkalık ile ve el ile 
çıkarılarak vagona tah
mil, açık araziye, mağa
zalara nakil ve istif et· 
mek ve mütekabilen. 

9 - Vaiondan olukla 
tabliye. 

10- Saatle müteahhi· 

25\40 

2ı39 

20411 

8 2103 24 

7 5 

20 195 

5 7 

Matbaa işleri-- Kırtasiye Yazıhane Le• : 
---- ~ 500 bobin sarı yaldızlı metal kıiaıdı alınacakur. . . . - . .. . . 

Mobilya, ve Büro .Eşya-Muşamba, H~ 
İnönü Kı~ Lisesı .Satınalma Komisyonundan: 

9JO lira bedel tahwiu edi ıen IU aaed dolabın yapıl~ 
mesıode teklif edilen fiat yüksek göruldüğü cihetle buJJ 
ihctlesi l.i nisan ~.i!J perşeınbe günu saat 14 de liı:yof::.
(.;addesi .Hı:1 numaradaki Liaeıer Muhaıı.~beciliainde tot'l 
Kumısyonunda yapılacaktır. lstcklılerın 71 lira 25 kurut lf 
ve '1 icaret udasıııın ijJ~ yılı vesikası ve ayrı a doara11>• __. 

. 'l"r ğma d .. ir veıı.ikctlarıle birlıkte belit gun ve •aatte Kull>ll ,; • 

weleri ve şartnameyi göımek içın de Kabataşdaki Okululll 
racaat etmeleri laı.ımı.ıır. 

Müteferrik 

İstanbul P. T. f. Müdürlüğünden : 
Paşalimanı Marmara arası deniz telgraf kabl,

tamiri için bir vapur veya bir romorkörün en az ı5 
33 gün devam etmek üzere kiralanması pazarlığa f 
muştur. Pazarhk l U.4.U39 pazartesi saat 15 te B. -1 
binası alt katta müfettişlik odasında toplanacak Ali 
tım Komisyonuu~a yapılaca~t~r. _ . . iti ~ 

Vapurun bener gündelıgı 8.:> hra hepsı 2805 1 
vakkat teminat 2 IU hra 68 kuruştur. Taliplerin f• a 
pazarlık şartuam ... ierini görmek ve muvakkat teaıi~ ' 
yatırmak üzere çauş:na günlerinde mezkur müdiirla:, 
kalem levazım kısmına pazarlık gün ve saatinde de 
kat teminat makbuzu İle ıdare hı:z.metine tahsıs e~. " 
vapur veya romorkör için açık denize açılabilecei1 

safiyle suratini gösterir liman şahadetnamesi kabl' 
elverişli bulunduğuna dair lstanbul Deniz Ticaret 
lüğünün işarına atfen idaremizin alakadar fen miife 
rafından verilecek raporla Komisyona müracaatlar•· 

Çttmrük Muhafaza Genel Komutanlık. İstanbul SatıO,ı/ 
Komisyonundan : 

1-13 sayılı motörün döşeme ve tenteleri 
zarlesi günü saat 11 de paıarhğı yapılacaktır. 

2 - lst~klilerin 16 liralık tewinat makbuzlaril• 
eski ithalat gümrük binasındaki Komisyona gelmeleri 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu . 
Piyade ve atış okulu ihtiyacı için yevmiye piti 

1250 kılo kadar ekmeğin pişirmesi 24 Nisan 939 P 
giınü saat 14,30 da Tophanede amirlik ıatinalma 1'o· 



Mtiaakua Yauteal Paıar g 
-------------------------------------------------.:..=:!...!:._ . 

J•pılacaktır. Tahmin bedeli 3937 buçuk lira ilk 
5 lira 31 kuruştur. 

tQbu] Ko"Dutanlığı Satıııa!ma Komisyonundan : 

L llbuı Merkez Komutanlığı kapama evinde kullanıl· 
~re b' "ı. ır kamyonet satın alınacaktır. Pazarlığc 10 nisan 
le rtesi günü san t 14,30 da yapılacaktır. isteklilerin bel

. saatte Fınciıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna 

,, 
de~~htelif kuturda 4699 kilo yumuşak ç~lik yuvarlak 

l!ıır satın alınacaktır. A91k eksiltme ihalesi 25 nisan 
ili ~ ll_ii saat 14,30 da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 

~lld4t> kuru~tur. ilk teminatı 360 liradır. Şartnamesi 
l görülebilir. 

~•bu] Levazım Amirliği Salmalma Komisyonundan: 
l~ adet bakır kapaklı bakraç alınacaktır. Pazarlıkla tk· 
~4·?3~ .perşembe günü saat 15 te Tophanede İstanbul 

~. drrıır!.ı~~ sa!ı~alma k?m~syonunda y~pılaca~tır. Nümu· 
"-tt il gorulebıhr. hteklılerın kati temınatlarıle beraber 
ı\ ~ ko. na gelmeleri 
~ O adet büyük ve 50 adet küçük bakır kazan alına
ıı.'ıarJıkla, ekailtmesi 13.4.939 perşembe günü saat 
. :Ophanede amirlik ~atınalma ko. da yapılacaktır. Nü-

~o o. da görülebilir. İsteklilerin kati teminatlarile belli 
· Ilı gelmeleri. 

Gireeon Askeri Satıııalma Komisyonundan : 
'G· , ıreson garnizonunun ihtiyacı olan (7000) kilo kuru 
2,ç~ P.kı:ıiltme ile münakasa}'a çıkarı1mıştır. 

ahmin bedeli 980 ve muvakkat teminatı 73 lira 50 

~~hale tarihimiz 29 Nisan 939 cumarte~i gürıüdiir. 
it 81

• her gün komisyonda görülebilir. isteklilerin mu· 
~llat akçeleril~ hirlikte Alay Satınalma Komisyonu· 

tları ilan olunur. 

~t Gire.son garnizonun ihtiyacı olan (2200) kilo sabun 
~,;e ıle münakasaya çıkarılmıştır. 

t •hmin bedeli 770 muvakkat teminatı 57 lira 75 . 
~s~hale tarihimiz 29 Nisan 939 Cumartesi günüdür. 

J h- ·· 1 ' ., .. ••l L'l" t ı 1•1 • te . .-r sl.ın vnmıo~, .......... ""' ,, .... - · · ""' ... · - " • 

~1nat akçalariyle birlikte Alay Satınalma Komısyonuna 
t •rı ilan olunur. 

Vize Tılmen Satınalmn Komisyonundan : 

25 ton kırmızı mercimek 13.4.939 günü pazarlıkla alıua
caktır. Taliplerin nürnnnelerile birlikte Vizede Tüm Satınalma 
Komiıyonuna müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komi~yonundan: 

Komutanlığa bağlı birlikler için şerait ve evsafı dahi
linde 10,000 kilo yataklık kııru ot satın alınacaktır. Pazar
Jiğı 11 nisan 939 salı günü saat 15 te yapılacaktır. istekli
lerinin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

b) MUZ YEDELER 
- 5 = L 

Sinop Nafıa Müdürlüğijnden : 
Nafıa kamyonlarına ait 23 adet eski laslik açık aı Uırma 

ile satılacaktır. 

İsteklilerin l 1.4.939 ~alı günii saat 1-t de Nafıa dairesinde 
toplanacak komisyona gelmeleri ilan olunur . 

İ.5tanhul İkinci İcra Daire&inden : 

Aziz Nizameddin vsreseleri karısı Ojeni ve evlatlarının 
Bak er Limited Şirketinden borç aldığı p ı raya mukabil ipotek 
gösterdiği biri lstinye havuzu arkasıada bulunan (Beykoz 4) 
No. lu ve diğeri Beykozda Umur yerinde karada oları (Bebek 
4 tarık l) No. lu benzin ve gaz nakline mahsus oılepler borcun 
ödenmemesinden dolayı açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

~vsafı : Beykoz 4 No. lu tank biri karada ve biri denizde 
olıııak üzere iki demir, müstamel Lıeş parça zincir, bir rota, 
müstaoıeJ tel halat bir ır~at, bir el vinci ve dönme ırgat dü 
men ve yekeden ibaret parçaları vardır. Halen muhtacı tamir 
olup muhammen kıymeti iki bin Jiradan ibaret şıleptir. Ve 
Ueui_z Ticare~teki sicilıne nazaran hin yüz on iki No. lu olup 
gayrı safı tonılatosu 278 ve rü um tonilato.su 2ö4: dür ve Rus. 
yada yapılmı~tır. 

(Bcbek4 taukJ No.lu Şilep üzerirıde hiç bir parça yok
t~r. ve uzun müdılette kara Ja bem:in P Lı gıbi sayıcı yıyici ma
yıatla kutlanılmasından fevkalade harap bir hale gelmiş 700 

tDevamı 4 üncü sayfada) 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mektep ve Hastanelerin ~ 
l Isparta Askeri SatınaJma Komisyonunchı.n = 
"' Antalyadeki k1taatın senelik ibtivacı olan 9500 kilo 

İhtiyacı olan Bat- _ 

tı açık eksiltmesinde talip zuhur etmediğinden eksiltme -
11ıttılarak 20.3.939 günü ikinci eksiltmesi yapmış iserle : 
.t~krar talip zuhur etml"<liğinden 1.0.;.\,939 den itib:ırr.ıı : 
~Çırıde pazarlı~a bırakılm1~tır. (son) pazaılık 20A.939 

. e Ri.inü aat 14 de Satıoalma Komisyonunda yapıla· -

-taniye, Yatak, ~ 

Yorgan, Çarşaf~ 
ve Havluları § 

İstanbul, Sultan Hamam § 

• • • 
I - Şartname ve numunesi \·eçhile (500) bobin 120 m/m 

sarı yaldızlı metal kağıdı (kapalı zarf usulile) eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

il - Beher bobin 750 metre ve beher 1000 metreıi 29.19 
lira hesahile muhammen bedel sif (10946.25) lira ve muvakkat 
temiaatı (820.97) liranır . 

lll - Eksiltme 2/5/939 salı güııü saat 16 da Kabata§da Le
vazım Şubesı Müdüriyetindeki Alım Kom·syonunda yapıla· 
caktır· 

iV - Şartnameler her gün ::özü geçen şubeden parasız ah· 
nacabileceği gibi numunede görülebilir. 

V - Eksiltmeye İ§tirak edeceklerin mühürlü teklif mektu· 
bunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme paraaı makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ek· 
ıiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur komi!yon 
baokanlığına makbuz mukabiJinde vermeleri llzımdır. 

(2407) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muham. Muvak. Eksiltmenin 

be. temin. Şekli Sa atı 
Lira KT. Lira Kr. ---- ------

Makine şeriti 2000 adet l 250.- 93 75 Açık 14.-
(mavi-kırmızı) 

Makine şeriti 3000 ,, 
(Siyah·kırmızı) 

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

Yazı makina 500 Şişe 
yağı Takriben 25 Kg. 40.-

Sarı kalem ucu 2000 kutu 379.-
Mürek. lastiği 5000 adet 272.50 
Stampa mürek- 2000 Şişe 93.70 

kebi (mavi) 
Stampa mürek- 500 ,, 

kebi (kırmızı) 

3-
28 49 
20 40 
7 03 

" 14.45 
Aç1k 15.-
Pazarhk 15.30 

" 16.-

Sünger kağıdı 20000 tabaka 393.96 29 25 Açık 
Takriben 600 Kg. 

16.30 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cinı 
ve miktarı yazılı ,, 7" kalem kırtasiye hizalarında yazılı uıul
lerle ayrı ayrı satın ahnacaktır. 

11 - Muhammen Qedelleri muvakkat teminatları eksilt
me saatleri hizalarında gösterilmiştir • 
. __ . .IH.-.-.. J:Jr,.,iljmA ~"C...J./l'1D-..,, .. r- •• • •• ...; ... '(,...r.Jf'"z.. .... ,,. ..... _. ,~t'· 

lacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız 

alınabileceği gibi numuneler de görülebilir. 
V - Eksiltmeye girmek isteyenlerin % 7,5 güvenme 

paralarile adı geçen Komisyona gelmeleri. (2088) 3-4 

Cinsi Miktarı 

• • • 
% 7,5 

Muhamm. muvakkat 
bedeli teminatı 

L. K. L. K. 
Eksiltmenin 

fekli aaatı 

~ - • (Tel. 20625) 
~Şartnamesi l parla tüm ve Satınalma Komisyonla- § Teknik Aleti 20 kalem 1258 10 

a . İstekliler §artnameyi Komisyonda görebilirler. E velBeyoğlu, iatiklal caddesi ... No. 376 tTel. 40007> Sarı toz yaldız 300 kgr. 345 -
94 35 açık ekı. 14 -
25 87 ,, ,, l s -

i' ~uhanımen tutarı 1045 liradır. E B U R S A p AZ A R 1 H A S A N H ÜS N Ü - Çıralı tahta 18 M3 1426 74 
,,' lık teminatı 79 liradu. E s ,, kalas 14,426 M3 

107 - ,, " 15,30 

~' 1 - Tetrnnideki kıtaatın senelik ihtiyacı olan l 15000 = de arayınız. · · - Uzum ve kısa 840 çift 3540 - 265 50 ,, ,, 16-
ı.sın 1 . d ı· h d.,, . .1 k =ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıii konçlu la·st.ık çı'zme 

ın açık eksi tmesın ~ ta ıp zu ur etme ı6ınuen e · 
i~: Riin uzatılarak 20.3.939 günii ikinc~ ~ksiltmesi yııp- tiııi-~s:G~~...-~---iıiiıiııı-~~ııı!i-ii!!.iı!!!i!!i!~~~-""""!!"'!!'!!ıi!i!---.~- 1 · Şarname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve 
bt e bu defa tekrar talip zuhur etmrdığınden 20.3.939 miktarı yazılı 4 kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmeye 

9lgren bir ay içinde paz:-rlığa bırakılmıştır. Son. pazarlık B AH Ç,E · ~ konmuftur. 
Cfl Perşembe giinü saat i5 de Satınalms Komısyonunda Merakhlarına il- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve ekıilt-
~ ltır. Her nevi ıebze,,çiçek ve me saatleri hlzalarmda gösterilmiştir. 

' Ş 1 S } K ' ağac tohumları, lngiliz çi-lrtnamesi sparta Tümen ve alına nıa onıısyon· men tohumları, kimyevi 111- Eksitme 11.4 939 sah günü hizalarında yazılı saatlerde 
a ır. istekliler şartnameyi konıisyoıılarda gört lıilirlcr. gübreler, aşt macunları Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
'- h h '6(lO ı· d ve her c:ins bahçe alatları K d l k 

' 

''lU ammen tutarı 'ı ıra ır. omisyonun a yapı aca tır. ....... ı ŞARK TOHUM MAÖAZASI 
lk teminatı 345 Jir ıı dır. nda bulacaksınız. iV- Liste ve şartnameler parasız olarak her glln ı6zü ge· 

"'1 l'ekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan : . 

,1~ra garnizonları ihtiyacı için 60 . to~ sığır ctı ka~alı 
~ le ekıiltmeye konulmuştur. Talımın fıyatı heher kılo
~ ~ru§ 50 santimden tutarı 15300 lira ve ilk teminall 1 ~4! 
lt llruştan ibarettir. ihale günü 26.4.93<1 çarşamba gunu 
~tıddedir. Şartnameyi hr.r gün Tekirdağ Satınalma Komi· 

' görebilirler. 

~ltıleburgaz 1'ümen Satınalma Komi&yonundan .= . 
~ iıda cinı ve miktarları yazılı erzak açık eksıltme ıla 
lır. isteklilerin 14 Nisan 939 cuma gün ti saat l 1 de 

~~~·~da Tümen Satınalma Komisyonuna gelme1eri. 
1 Miktarı bedeli lık teminatı 

ton 
13 
10 
10 

lira 
2600 
1700 
1500 

lira 1'uruf 
195 00 
127 50 
112 50 

Adres: İstanbul Balıkpa- çen Şubeden alınabileceği gibi yaldız numunesi de g6-
zar Lonca sokak 3 rülebi1ir. 

Kataloıı- iıtenıldiğindc ıı-öndcrilir 

u- ( = 5 

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

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

ili - Eksiltme 20.4.939 perşembe giinü saat 14 de Ka-
batafda Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. Numuneler her glln sözü geçen Şubeden alınabilir. 

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

1 

V- İsteklilerin .eksiltme için tayin edilen gfin ve saatler· 
de % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona 
gelmeleri. (2023) 4-4 

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

(pazarlıkla) satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli l 150 lira, muvakkat teminatı 

86 25 liradır. 
111 - Pazarlık 12.4.939 çarşamba gün O ıaat l 4 te Ka

hataşda Levazım Şubesi MüdürUiğllndeki Alım Komiıyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Kömürler Kuruçeşmede İdare Teıaitlne teılim 
edilecektir. 

V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen glln ve sa• 
atte % 7,5 güvenme paralarile yukarıda adı ieçen KomİI• 
yona gelmeleri ilAn olunur. (2382) i-4 
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A) Adjudications au Rabais 

Conatructlons - R6par•tlons =-=~;;.;.;......:;;.._ ____ ____ _ T rav. Pu b 11 cs-M at6rl~e.'.I .!d~e~C:!o~n~•:::l~r.:"':!c:.:l.:.:lo:.:n:.:.-.:C:.:a:.:r..:l.;;.o~g:.;.r_•~P-h_I •_ 
Constr. maiaon direct. Publique 51 ()() - Vil. Yozgat 17-t-39 14 -

17-4-39 14 -
25-4-39 10 -
14-4-~9 14 -
24-4·39 18 -
28·4-39 15 -
!6-4 i9. 16 -

C " ,, onıtr. pont ozer 
" Rep. bit. b6pital reg. 
" Conıtr. fondement bit. port " 

Constr. depôt mooitlons pr~s Çorlu : 4 P· Pli eacb. 
Cooatr. toit pavillon: 250 m2 " 

2960 35 
71 11 48 

1830 -

10154 fıl 

Constr. guerite au depôts de poudre i Publique 5473 89 
Babaeski (Cah. eh. P. 27) 

ı .n 25 
1710 25 
76.? -
410 54 

'1 " 
,, Bahkuir 

" " 
Com. Acb. 
Com Ach. 
Com. Acı.. 

Corpa Arm~ Çorlu 
Div. lznıit 

E.con. Mooop. Kabatache 

Produtt• Chlmlquee et Pharmaceutlqu••·lnatrumenta Sanllalrea-Fou,.nlture pour Hopltaux 

Articlea aaaitnirta pour laboratoire : 3 1 Publique 1478 02 110 86 l~re Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 27-4-39 1 o 30 
lotı 

Ameublemenl pour Habllallon el Bureaux - Tepl••_!r~c:...:__ 

Armoirea : 10 p. (aj.) 

Travaux d'lmprlmerle - Papeler.le 

Papier metallique avec dorure jaune : 
:>00 bobinea 

Publique 

Pli caeh. 

Bol• de Constructlon, Planches, Poleeux ele. 

Poteaux telegraphique : 250 p. (aj.) 

Combuatlble Cerburanl- Hulles 
uıvers 

Repar. placcher et voileı melear No 13 
F .. brication painı: 1250 k. par jcıur 
Briquea : 750,0 O p 
Tolea pour chaudiere: 6 p. 

Provlalona 

Riz: 60 t. 
Blea concaaıe : 60 t. 

Publique 

Gr~ a gre 
Publique 

,, 
" 

Pli cadı. 
,, 

850 -

I0946 25 

3937 50 
J9j0 -
798 72 

14400 -
7200 -

71 25 Com. Ael!ı. Lycee JeuaH Fillea 13-4-39 14 -
loöoiı Beyoflu, latlklAl Cad. No 349 

820 97 Com. Aab. Ecoıı. Moaop. Kabataebe 2-S.Ji 16 -

Dir. P.T.T. Yozgat 

'l•I • "-----.a.. 1 '7' .. _;ıQ ... _ 
16 - Com, Ach. Surveil. Douan. İııt. 10-4-39 11 -

295 31 Com. Ach. lnt. Tophane 24-4·39 14 30 
146 25 Dir. Gen. Aff. Elect. lst. 26-4-39 15 -59 91 Jere Expl. Cb. Fer Etat Haydarpa•• 27-4-39 ıo :ıo 

1080 - Com. Ach. lot. Ank. 24-4-39 il -450 - ,, ,, 24-.ı-39 I~ -
" le k. O 27,50 5375 - Com. Ach. Dıv. Kırklareli 24-~-39 16 -

Viande de boeuf: 300 t. (Cab eh. 500 P.) 
5713 k. ,, 

" 
,, 

Publıque 

B) Adjudications a Ja surenchere 
Cbauıauru camelote: 1565 pairea 
Auto camelote 
Objet. d'inventaire 

Publique 

" 

1713 90 

325 -
591 35 

(3 ncü sayfadan devam) 
lira fa kıym et takd.r olun nıı~ıur v~ d · nı"' T carette!d sir.iline 
na1aran 1111 dara ı ga~rı safı torıılfitusu 278 riı::urn tonılatusu 
264 tür. Rus} ada yapılrrıışıır. Bu 11 l l ve J 112 No. lu gnz 
nakline mahsus dubaların Gıımrük rt!srni olarak 1390 lira m~· 
rak ı bi bahriye r ıninden 198 lira kazanç vergi~inderı 2ı86 
lira borcu vardır. Bu borcun icra ve iflaa kaııuııurıuıı 206)ncı 
madde i hükmiine ızöre mümtaz ol it,ğundan evvel emirde bP· 
deli müza ·ed"'dPn tP.nzil efil, cek \'e satış tutarı hu imtiy ızlı 
ılacaklar temin eıme :1 ğı takdird ~satı~ icra kanunu hükii 1lrırı 
ue göre geri bırakıl1caktır. 

Yukarıda PV af ve kıvmr•ti yazılı şilepleriıı birinci nçık 
arttırması 3.f'.939 ıarihın. n üsadif ~·arşan bn giinü saat 10 
dan 12 ye kadar l.,t ınbııl İkıncı icra cfairesiııde icra kılına<'ak 
ve en ç0k arttır na ihıtle t:dılt·cPktir. Anc1k o gı1rı muhammen 
kıymetinin yüzde 75 şiui bulmarfığı takdırde arttırma on beş 
gijo temdit edilerek 18.S.939 t mhine müsadif pertemb.} günü 
ayrıi mahalde, ayni saatte icra kılınacak ikinci arttırmada en 

çok arıtıranın ü ttinrfP. bırakılacaktır. Bu gayri menku!lere aid 
ıartnameltH 22.4.939 tıırıhiaden ıtib,ıren her kesin görebilmesi 
için icra divanhanesinde açık buludurulacaktır. İpolek sahibi 
alacakhlarla diğ"r alAk.ıdarJ&rın bu gayri menkuller üzerinde· 
kı haklarını hu~iyle faiz ve mesarife dair olan iddialarını evra· 
kı müsniteleriyle yirmi güo içirıde dairemize bildirmeleri, aksi 
taktirdı1 hakları gayri me kul ıiciHeriye sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmaıından hariç kalacakları ve taliplerin yüzde 
yedi buçuk pey akçesi veya milli bir banka teminat mektubu 
ibraz etme], ri ve daha fazla malumat almak isti1enlerin her 
zaman 937.1299 No lu. dosyaya mfiracaat edebilecekleri illa 
olunur. 

123 54 Com. Ach. Int Dıyarbakır 11-4-39 14 -

Com. Ach. lnt. lımir 
Vilayet Y oıırat 
Dir. Veulea Doaaa. l.t. 

25 4-39 15 -
17-4-J9 14 -
17-4.JQ IO -

Müteahhitlerin Takvimi 
Pazarteai 10.4.939 

Freze tezgahı (M. M. V.) No 978 
Karpit ( ,, ,, ) No 1019 
Hükuınet bin .. 11 İof (Tatvan Mıtlmüd.) No 992 
Doküm aks.ııaı tBelcdiye Sular İd.area;ı) No 997 
Kovan ve kapıül tAık. Fabıikal.u) No 999 
Mdzut ( ,. ,, ) No J006 
Kırıkkalede yap. iuf (Aak. fabrikillar) No 1006 
Uo (lspaıta '! üınenİJ No 1000 
Top haog.ara İnf. (Çanak. Mat. Mvk.) No 1002 
Karakol bıouı İnf. ~Uıfa N .. faa Müd.) No 1004 
Fenni alet (Mrk. Hıfz111ıhbi Müc:Hca.) No lıı05 
Yuvarlak ve demir levha (O. D. Y.) No 10()6 
• Bıaa yıkıotıaı ( n ,, ,, ) No 10ıJ6 
Sırkeci ıltuyooda neon teaıutı (D. D. Y.) No HJ07 
"' Hurda band•j• çeıiai ( ,, • ,, ) No 1007 
Demır aaç dolabı ( fapı ve Kadaatro U. Müd.) No 1006 
Garaj iof. (Ank. V.I.) No IU06 
Elbıse ve a-ömlek (Aok. Vıl.) No J009 
Hükumet koa•tı tamıri tKayaeri. N.afı Mild.) No 1006 
Emraz sariye h .. t yap. tamirat (lzmir Vıl.) No llJ07 
Pavyon İof ( n ,, ) No 1007 
Ay•kkabı (Yüksek Ziraat Enatıtüsü) No I007 
Çember makineai (İnhisarlar U. Müd.) No 1007 
Elbise (Sultanahmed Bölge Sanat okulu) No 1008 
Bina İnf. (lzmır Lvz.) No I008 
İıkele tamıri için alet (izmlr Ln.) No 1017 
PJaocete ve topotraf çantaıı (Harta Gea, Direk.) No 1009 
Sıhhi malzeme (l'ürkkufu Gen. Direk.) No 1009 
Mobilya yap. (DevJet Hava Yollar U. MQd) No 1009 
Duvar tamiri (lçel V .akıf!ar Direk.) No 1010 
Garaj tamiri (lıt. Beletil.) No 1011 

Mekteb binası tamiri (Samaun Vil.) No 1012 
E~er keçesi (Lüleburgaz Tümeni) No lOla 
Sondaj işi (AkhiEar Beled.) No I013 

14 Liae binasi tamiri (Kandilli Kııı: Liıeai SAR.) No 10 rJt 
Çamaşırhane ve m!Jlfak tamiri tSivas Nümune Hut.) 
Ab,ap mıılzameıi (lat •. Komut.) No 1016 • 
Çinko çivi ve lehim (lst. Komut.) No 1016. 
Yol inş. ( ,, ,, ) No 1016 
Çam direği (Kütahya PTT. Müd.) No 1016 
Sebze (Selemıye Ask. SAK.) No 1016 
Ev ioş. (Ank. Küçük Evler yapı Kooperatifi) No 1016 
Fırın tamiri ( Selimıye Tümeni) No. 1016 
Erzak ve mahrukan (Kabataş Erkek Lisesi) No. ~017 ıa 1" 
Kaysi kurutma tesisah inş. (Malatya Meyvecelik lıtasyo• ıoi 
Kursü ııra ve banko tÜıküdar Birinci Orta Okulu) N°· 

' ıoıtt E.ektrik sayıcısı (Muıtafa Ke?lalpaşa Beled.) No. ıoıt 
• Çakı, bıçak, kaşık v. s. (l.ıt. C. Müddei_u~.) No .• k .. ) f'I"' 

İohi1arlar mamulatı nakli (lnh11. Samsun Tutun fabn 
Spesyal yerli malı ilaç (Tophane Lvz.) No. 1019 
Kundura ( " " ) No. 1019 seud r'I 
Dikenli tel, tarlı a~ırlıkları, dosya liatik, alçı v. •· (ist. 
Lacivert stor perde (l'opbane Lvz.) No. 1020 
Maaa, etajer ve dolap tGöztepe Orla O.kulu) No. 1020) fi" 
Topkapı saray müzesi ~lektrik tesi1ah (lıt. Nafıa Mid· 

M emento des 

Lundi 10.4.939 
Macbine-fraiıeuse (Mia. D'f. Nationale) No 978 
Carbure ( ,, ,, ,, ) No 1019 ;IJ 
Costr. konak ıouverııeme?tal .(Dir. Fiıc_ !•tvan) No f/11 
Amclu de funderie (Admıa, t:aux Munıcıp. lst.) No 
Douıllu et capıules (Fab. Mıl.) No 009 
Maıout ( ,, 11 ) No 1006 
Coaıtr. a Kırıkkale ( ,, ,, ) No 1006 
- -··-- ,_., • ••r•• ... , ••v ıvvv "' 

CoDBtr. hanıar artulerie (PJace Forte Çanakkale) No I ',ıt 
,, batıue corps ıarde (Dir. Trav. Pub. Urfa) No ~ 

IDıtrument techı.ııqueı (Etablis.. Hyııeoe Aok.) No ıOI 
Fer, rond et en ptaque (Ch. Fer Etat) No 1006 
• Decombreı batiase ( • ,, ,, ) No 1006 
inat . .Neon a Station Sirkeci (Ch. Fer Etat) No 1007 
• Acier camelole de balldage ( ,, ,, ,, ) No 1007 
Armoire en tôle tDır. Gen. Cadaatre) No 1006 
Constr. garage (Vil. Ank.) No 1006 
Habit. et chemııea (., 

71 
) No 1009 fio 

Repar. konak gouvernemental (Oir. Tr. Pub. KayterO 
• hôp. Contag. (Yıl. lzmir) No I007 

Conatr. paviUun (,, ,, ) No 1007 
Ch.auııurea (loatitut Agricole Ank.) No 1007 
M.tc:bioe pour cerceaux (Oir. Gen. Monop.) No 1007 
Habita (EcoJe Medera Suttanahmet) No 1008 
Coııatr. bitıaae (lot lzmir) No lu08 
ln.tr. pour repar. echelleı (Int. lzmir) No J007 
S.aca pour plaochcttes et topographie (Dır. Gen. 

Aı.ık.) No l009 
Articlea aanıtairea (Dir. Gen. Türkkuşu) No 1009 
Meubles (Oir. Gen. Voies Aer. Etat) No :009 
Repar. mur (Dir. Vakoufs İçel) No IOIO 

,, garage (Municip. lst.} No 101 J 
,, batisse ecole (Vil. Samsun No 1012) 

f eulro pour harnais (Div. Lulebura-az) No 1013 
Trav. sondage (Municip. Akhisar) No. IUl3 
Repar. batisa iyece (Lycee J. FiHea Kanditli) No 1014 

1
, 

,, buanderie et cuiıine (Hôp. Modele Sivaı) No 10 
Materiel conıtr. en boiı (Command. iıt.) No. IOJ6 
Zınc, cloua et etain ( ,, ,, ) 1016 
Conıtr. route ( ,, ,, ) No l016 
Poteaux en bois de sapin (Dir. PTT. Kütahya) No t016 
Legumea (Com. Acb. MiJ Sı:limiye) No 1016 "'1' 
Conıtr. ma11on (Coopentive Conıtr. PetitH Maiaonı a 
Repar. four (l>ıv. Selimıye) No 1016 
Proviaionı et combuıtıbleı (Lycee Garçonı Kabatat) ~ 
Cooıl:. ioıtall. aeuechement abricota (Station fruitı aıı.ı:ı, , ~ 
Cbaırea, pupitre- et baocı (Prem, Ecole Second. OakGd oı•.a1 l.!d 
Compteura electr. (Municip. Mulitafa Kemalpafa) No 1 fP.", .~ 
• Cıaoifı, couteaux, cuillera ete. (Procur. Gea. lıt.) f'lo ~ 
Traaıport article monopoliaeı (Fab. Tabaca MoooP· 

No 1018 
Medicamentı apecialiteı iDdig. (lnt. Tophane) No JOl9 
Chauasura ( ,, ,, ) No 1019 1" 
Fil barbcle, poidı, dosaier, romme ete. (Municip. ı.t.) 
Store bleu (lot. Tophane) No 1020 fi'_ 
Tablt", etaaıere et armoire (Ecole Secoodaire Qöztep•) fi 
lnatall . electtique au mus6e Topkapı (Dir. Tray. Pııb· 

imtiyaz sahibi ve yazı lfleri Direktörü.: İam•il OJI 
Baaıldıtı yer : Merkez B.,ımevi, Galat. 


