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6A~ETJESH 
Umum Tüccarların ve Mitcahh:tlerin 

afta iş eri ve Malzemesi -Harita 

ıo Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
ii~:~ ~ ~39 cuma günü saat 15 te Kırklarelinae na

tı 3oQıug~ binasındaki inşaat eksiltme komisyonu oda· 
9 ğ1 .. 1 

O Jıra 21 kuruş keşif hedeli Kırklareli hükumet 
.. tı b' . 

ltı . ırıuci kısım temel, bodrum ve zemin kat dı· 
• • il) 
1
' 1 &tll ?atının 10000 lirası 938 ve 20910 lirası da 939 

. · ~ti~d, esınde tediye edilmek şartile vahidi fiat esası 
111 938 ll kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
e sene . 

dıt sı gayesine kadar 10000 liralık iş yapmak . 
•ttı.ı 
lltc}~nıe, plan ve buna müteferri diğer e•rak hergün 
ıı"•k nafıa dairesinde görülebilir. 

'ltkı· kat teminat 2a 18 liradır. 
e""~~erin teklif mektublarmı eksiltme gününden 8 
•la l<ırklareJi vilayetine müracaat ederek bu iş 
~aıı:akları müteahhitlik ehliyet vesikası ve 2490 sa· 

bitlik t: lllucibince verilmesi lazım gelen diğer vesaik 

lal'e:.e Hl3.939 tarih cuma günü saat 14 e kadar 
14 1 nafıa müdürlüg-ü eksiltme komisyonuna verme· 

tııtıd ar. 

~ izmir İli Daimi Encümeninden! 

~!'Yakada Soğukkuyu tramvay 
1
caddesindcki Atatür· 

lil' tainiu kabrine ait ihata duvarları vesair inşaatı 
tks~ 24 kuruş keıif bedelile ve 15 gün rnüdcletle 

bu~~hneye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı 
a.a ~nılerine göre hazırlıyacakları teminatlarile bir
baş' 39 perşembe günü saat 11 de il daimi encüme· 

"'uroaaları. 

~ Ankara Vilayetinden: 

~ •ktşfi·f bedeli t 6649 lira 20 kuruştan ibaret bulunan 
•tteıı~danlığmda yapılacak hudut çevirme inşaatı 6.3.39 
'k İ 1 fÜrıij vilayet nafıa müdürlüğü odasında tep la· 
~'~ıı;lllak fidanlığı komisyonunda ihalesi yapılmak üze· 

c( ~b 1 Zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
jş'İ ~t\>~a~kat teminat miktarı 1248 lira fi9 kuruştur. 
ç' kbıı~ lılc~in teklif mektubları ile teminat mektubu veya 
ş' •kı~ll Tıcaret odası Yesikası ve nafıa müdürlüğünden 
o.J ~~ı.ı tı ehliyet vesikası ile birlikte yukarıda sözü ge· 

~ \>c Ve saat 15 e kadar eksiltme komisyonu reisli-
~lı .tllıeleri . . ., 
~ttj t ait şartname ve ke şif evrakı ker gün Ankara 

Jş llafıa müdürlüğünde görülebilir. 
rl•• 1 

t . 

~ it levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan : 
ı tıad· 
~ lit 1Ye tayyare garnizonu mıntakasında yaptırılacak 
'l'tc8~ ?,7 kuruş bedel keşifli Şose yolu inşası 13.2.39 
"c .1 R'Unij pazarhkla yapılan eksiltmesinde talibi tarafın· 

11k ~~tn fiat komutanlıkça pahalı görüldüğünden pa· 
ttnı· ·2·939 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
~ ırıat 
'i•tL nıuvakkata akçası 406 liradır. 
" ltıaın 
lılcbilit. e, keşifname ve proje her gUn komisyonda 

\ 

1\ Seylaan Nafıa Müdürlüğünden : 
darı, .. 

tllı li Utetrne çiftliğinde yapılacak 65000 lira keşif 
~tl't k0iar inşaatından 9034,97 liralık iş açık ek
~~&ilt Ohulrnuitur. 

de, Na~e 3.3.939 tarihine miisadif Cuma günü saat 
~,f . lat~kın a dairesinde yapılacaktır. 

1 
~ltsirı ... er bu işe ait keşif evrakını sı-örmek ictin Nafıa 

' \; Ilı'' lı .&ttklit ~raca t edebilirler. 
&ı '· etın ·ı ~ 1 hl" . - t 
1 

ve 
487 

. vı ayetten a anmış e ıyet vesıkasını ıos er: 
"'clır . lıra 57 kuruşluk muvakkat teminat vermeıı 

Nafıa Vekaleti Yapı işleri Umum Müdürlüj'ünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Ankara hariciye vekileti bina· 
sı yangın tesisatıdır. Keşif bedeli 17 -40 lira 3 kuruştur. 

Eksiltme 6.3.939 pazartesi günü saat 15 te nafıa ve· 
kaJeti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık 
usulile yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 9 kuruş 
· bedel mukabilinde yapı işleri •mum müdürlüğünden alı· 
na bilir. 

Eksiltmeye girebiJmek için isteklilerin 130 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri lizımdır. 

İzmir ViJayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: İzmir kız enstitü ü birinci kısım 
inşaatı. 

Keşif b~dcH 33 bin lirachr. 

Bu. işn aid şartname ve evrak şunlaraır. 
A-Kapalı eksiltmP. ıartnamesi 
B-Mukavele projesi 
C-Bayındırlık işleri genel şartname:;i 
D-Y npı işleri umumi. fenni fart namesi, hususi fcnnt 

şartname 

E-Ke!if silsilei fiyat cedveli, metraj cedveli 
F-Projr.ler 
İstekliler hu şartname ve evrakı İzmir, Ankara, İıtanbul 

Nafıa mütiı..irlüklerindc göröp inceyebilirler. 
Elcsiltme 11.3.939 cumartesi giinü s~at 10 da İzmir vi

l!yeti Nafıa müdürlüğünde müteşekkiJ komisyonda kapalı 

zarf usulile yapılacaktır . 
Muvakkat teminat 2475 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için taliplerin bizzat mühendis 

veya mimar olması veya bu :::ıelahiyette kimselerle teşriki me· 
sai eyliyece~iııe dair noterlikten tasdikli taahüdname ibraz 
etmesi bu gibi işleri muvaffakiyetle başardığına dair Nafıa 
müdürlüğünden alınacak ehliyet vesikası ve ticaret odası ve
sikalarının gösteriJmesi lazımdır. 

• * * Cumaovası siviJ tayyare meydanında isale edilecek 
su te isatı inşaatı miidürliikte mevcut keşif ve projt!si dahi
linde 7603 lira 65 kuruş bedel ile ve 15 ~ün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğıındım isteklilerin 2490 sayılı yasa hü· 
kümlerioe göre hazırlayacakları teminatları ve nafıa müdür· 
lüğünden alacakltm ehliyet vesikası ile birlikte 3.3.9l9 cu
ma giinü saat l 1 de nafıa müdürlüğünde müteşekkil komis
yona boşvurmaları. 

Elektrik, HavagaE.?~alorifer Tesisat ve Malzeme 

P. T. T. Umum Müdürlüğftnden: 

Halk tipi olarak memleketimizde kullanılmak üzere fda· 
rece tesbit ediJmiş elan evsafta radyo ahizesi imal edecek 
fabrikaların İstanbul ve Ankara P. T. T. Mlidürlüklerindcn 
alacakları izahnameye ıöre nihayet 5.•.939 tarihine ka
dar teklif ve nüraune vermeleri ilin elunur. 

Diyarbakır Meteoreloji İstasyon Şefliğinden: 

Alipınarındaki Meteoroloji istasyonu ile telgrafhane ara· 
sında yeniden yapılacak olan telefon tesisatı açık eksiltme 
ile ihaleye ırnn l\lm uştur . 

İhale 24.2.939 cuma 'ünü saat l 1 de Meteeroloji daire .. 
sindeki komisyon buzuruntia yapılacaktır. 

Keşif lıedeli 1490 lira ~3 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 112,5 liradır. 

Diyarbalınr Nafıa Müdürlüj'ünien 

Açık eksilmeye keaulan iş: Birinci Umumi Mtifettitlik hariel 
telef•n teaiaatı ketif lıtedeli 1597. 22 liradır. 

Bu işe ait evrak ıunlardu. 
A -Eksiltme şartnameıi. 
B- Mukavele projesi. 
C- Fenni şartnameleri. 
D- Bu evraklar aafıa dairesinde rörftlebilir. 
Bu itin ihaleıi 2i.2.9J9 1&lı rüaü saat 1 l de Naria daireıiade 

yapılauktır. 
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taAREH AN E: 
Y o~urtcu hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata. Perşembe Paıarı 

iLAN ŞARTLA 1 
ıdarehanemizde garüıülnr 

Telefon. : 49442 

Pesta kutusu N. 1261 

-...... _....-.... -.. -.-.~·-·-·~····· 

Organıdır 

lkıiltmeye rirebil•ek için l 19,70 liralık muvakkat temiaat 
vermek at•tıdaki veaikalan ibra& etmek Jiumdır. 

A- 939 mali yıhna ait ticaret odaaı veaikaıı ve ehliyet veai
kuı. 

Taliplerin 28.2.939 salı günü ihale ıaatinden bir aaat evvel 
komiıyon reiılitine müracaatluı lizımdar posta recikmeleri kabul 
edilmez 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s . 

İzmir Emniyet Müdürlüğünden: 

İzmir Emniyet müdürlüğünün şimdilik ihtiyacı olan 62 
adet sivil palto dairedeki mühürlü aümuneıine ve şart
namesine göre açık eksiltmeye konulmuştur . 

Beher paltonun tahmin bedeli 19 lira 30 kuruttur. 
lhaleıi 7.3.939 tarihine rasthyan aah gü•ft saat 1 a te 

İzmir c•niyet müdürliğüudeki komiıyonda yapılacaktır. 
Teminatı mavakkata akçaıı 91 liradır. 

İ!teklilerin ,artnameyi rirmek Ye oku.ak ve icap 
eden malumatı almak üzere lıerıla emniyet •üdürlöiü 
hesap işleri muamelat memurluğuna müracaatları ilin 
olunur. 

Mill f Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonunda•: 

100 adet yatak kılıfı pazarlık suretiyle satın alınacak· 
tır. Muhammen batleli 600 lira elup ilk teminat miktarı 
45 liradır. 

Pa%arlıiı 22.2.g3g çarf amba gihıfi saat 14 te vekalet 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
SatıDalma Komiıyonundaa : 

Bir tanesine 110 kuruş kıymet hiçilea vasıf ve 6rne· 
ğine uyıun 8 bin ekmek torbası 7.3.939 salı fÜDÜ saat 
10 da kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alıaabilecek olan bu 
eksiltmeye 650 liralık ilk teminat banka mektup veya 
sandık makbuzunu ve şartnamede yazılı belreleri muhte· 
vi teklif mektublarıuı helli gün saat g a kadar komisyo
na vermış olmaları. 

ElbiH rünlük ve 
manevra t•pkuı 
beraber 2-3·3' 9,30 

Kaput ,, 11 
Çizme ,, 14 
Sırma kemer ve 
lnhnç " 

15 
Battaniye ,, " Matara 3-3-939 9,30 
Manevra kemeri " 

11 
Portatif karyola " •• 
Sandık ,, ıs 

Saat ., 
. 

akteıi Lira 

2364 
2384 
945 

1148 
1013 
169 
169 .. 
608 
540 

1013 

900 ka. z. perf. 

900 
908 

900 
900 

,, 
" ,, • 

,, ,, 
,, . 

900 açık eama 
900 • • 
900 kapala ,, 
900 
IQO " 

" 
" 
" 

İstanbul Levazım .Amirliii Satınalma Kemisyenundan: 

Mamul olarak bin adet yatak kılıfı ahnacakhr. Açık 
eksiltmesi 6 mart 939 pazartesi fÜDft saat 1-4 ae Topha
nede levazım imirliii sabaalma komisyonunda yapılacak
tır. Hepsinin talamin hecleli 2380 lira ilk teminatı 178 9u· 
çuk liradır. Şartname ve işçilik aümunesi komisyonda 
glrülebilir. isteklilerin kanuni veaikalarile heraber belli 
1aatt• kemiıyena gelmeleri. 



- Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün li&n ol nan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cini Şekli Mabm. bcd. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

MOnakasaıar 

lnşaiıt, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Kırklareli hiikQnaet kona~ı inı. (1 lt11ım) 
Irmak fidanlığında yap. hudut çevirme in~. 
Adıma üretme çiftliğinde y p. bangar inı. 
Anlc:. Hariciye Vek. binaaı yangın tesiı . (şart. 9 kr) 

kapalı z. 

" aç. eks. 
paz. 

16649 20 
9034 97 
1740 03 

Elektrik ·Ravagazı·Kalorlfer (tesisat va malzmeai) 

Alipınardaki meteoroloji istasyonu ile teleg· 
rafhane arasında t lefoa teıiı. 

Birinci U. Müfettif . harici telefon tesisata 
Halk tipi radyo ahizeleri için nümane ve teklif 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yatak kılıfı: 1000 ad. 
Ekmek torb .. ı: 8000 ad. 
Ank. hukuk faldilteıi talebeleri için palto: 

130-140 ad. 
Elbiae: 75 tak. 
f o tin: 75 çift 
Yatak kılıfa: 100 ad. 

aç. eka. 1490 93 

n 1~97 22 

aç. eka. :!380 -
kapalı :r:. beb. 1 10 

3500 -

aç. ek•. 878 85 

" 350 75 
paz. 600 -

Matbaa işleri· Kırtasiye · Yazıhane levazımı 

Defter ve evrakı matbua: 46 kal. 

Mobilya ve bilro eşyaaı, Muşamba-Halı v.s. 

Büfe: 1 ad. 
Masa: 43 ad .·dolap: 24 ad.·etajer: 30 ad.·beaa· 

ran sandalya: 30 ad,·grafik mesnedi: 5 ad. -
tebabur ölçme bavuau: 4 ad.·yazıltaııe: 12 ad. 

Mahruka~ Benzin, Makine yapıarı v.e. 

Benzia: 5 t. 
Neft yağı: 30 t. 

MOtef rrlk 

Gamıele malr.emesi: 7 kal. 
Tolğa: 1400 ad. 
Batmnı: lif halatı: 750-1000 m. 
Vecize: 170-204 ad. 
Kasa: 50 ad. (temd) 
Grafit: 2 t. 
Motopomp: 1 ad. 
Seyyar mutbalc: 1 ad. 
Yataklık pamuk: 1800 k. 
Muhtelif toz boya ve Qatübeçler: 10 kal. (93000 k) 
Vernikler ve aihtif: 3 kal. (27000 k.) 

Erzek Zahire, Et, Sebze v.s. 

Koyun eti: 95 t. 
Sığır eti: 95 t . 
Keçi eti: 95 t. 
Bulgur: 72 t. 
Yulaf: 80 t. 
K. ot: 360 t. (tamd) 
Sadeyağ: 1400 le. (temd) 
Zeytin yata: 195 t . 

b Müzayedeler 

Saç bidoD: 95 ad. 

Ankara Belediyeııiudcn : 

aç. eks. 

paa. 
aç. ekı. 

3600 -

120 -
3000 -

paz. 1125 -
kapalı z. 11400 -

pu. 

" ,, 

296 35 
beb. 4 60 

aç. ek•. 4104 -
- beh. 169 50 

a9 . aka. 1300 -
1468 -
2000 -

paz. 900 -
kapalı z. 8210 -

" 
n 

17050 -

kapalı :r:. 38000 -

n 28500 -

n 23750 -

• 9360 -
paz. 

• 

kapalı z. 

paz. 71 25 

Belediye zabıtası memurları için yaptarılacak 75 takım elbiıe 
ile 75 ~ift poti• ayrı ayrı nya birlikte açık ekailtmiye konul· 

muttur. 
Muhammen bedelleri (878.85 lira lbi1e, 350,76 lira fontin) dir. 
Muvakkat teminat (66 lira elbiıe, 26,50 lira fontin) dir. 
Şartnamesini görmek iatiyenlerin bar gün yazı itleri kalemiae 

ve iateklilerin de 7. 3.939 ıah iÜ•ll aut oa buçukta belediye 

ene menine m&racaatları. 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Ankara hukuk fakültesi talebesi için 130· 140 palto 
lınacaktır. Paltoların tutarı 3500 lira ve muvakkat te· 

minat 262,5 liradır. 
İsteklilerin şartnameyi ve kumaşı görmek üzere hergün 

ve münakasaya iştirak etmek için 27.2.939 pazartesi gü
nü saat 1 1,30 da fakülteye müracaatları. 

A atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

lzmir Muhasebeyi Hususiye Müdürlüğünden : . 
İdaremiz için 46 kalem defter ve evrakı matbua açık 

e~siltmeye çıkarılmıştır. 
Bedeli muhammen 3600 liradır. 
Teminatı muvakkatesi 270 lir dır. 
İhale tarihi 2.3.939 perşembe gtinü saat 10 dadır. 
Şartname ve nümuneleri görmek iatiy nlerin her gün, 

muhasebeyi hususiye müdürlüğüne ve münakaıaya ittirak 
etmek istiyenlerin de ihale günü daimi encümene müraca· 

atları. 

2318 -
1248 69 
487 57 
ıso 50 

112 50 

119 79 
- -

178 50 
650 -
262 50 

66 -
26 50 
45 -

270 -

18 -
225 -

168 75 
855 -

23 -
483 -

- -
308 -
635 63 

97 50 
226 40 
150 -

67 50 
615 75 

1278 75 

2850 -
2137 50 
1781 25 

702 -
- -

3240 -

776 

5 35 

Kırklareli Nafıa Mld. 10-3-39 14 -
Ankara Vilayeti 6-3-39 
Seyhan Nafıa Müd. 3-3-39 11 -
Nafıa Yek. Yapı lıleri U. Müd. Ank. 6-3-39 15 -

Diyarbakır Meteor. lata&. Şef. 

• Nafıa Müci. 
PTT U. Mid. Ank. Ye lıt . 

Tophane Lvz. SAK 
Jandr . Genel Komut. Ank. SAK 
Ank. Hukuk Fakiilteai 

Ankara Belediyesi 
,, ,, 

M. M. V. SAK 

lzmir Muhasebeyi Huıusiye Mud. 

Topb• ne Lvz. SAK 
Baıvek. Devlet Meteor. işleri 

U. Müd. Ank. 

Tophane Lvı . SAK 

24-2-39 11 -

28-2-39 11 -
5-4-39 a kadar 

6-3-39 14 -
7·3-39 10 -

27-2-39 11 80 

7-3 39 10 30 
7-3-3Y 10 30 

22-2-39 14 -

2-3-39 10 -

23-2-39 14 -
6·3-39 14 -

24-2-39 14 30 
DDY Ank. H. JHfa Teıı. ve Sevk Şef. 8-3-39 15 30 

Gümr. M h Gen. Komut. l.t. SAK 
Jandar. Genel Komut. Ank. SAK 
Tophane Lva:. SAK 
Ankara Belediyesi 
M.M.V. SAK 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Çııbuk Belediyesi 
M. M. V. SAK 

• n 

DDY Ank. H. paşu THel. ve Sevk Ş. 
,, ,, 

Edirne Tümen SAK 

n " 
" " lst. Komut. SAK 

Tophane Lvıı:. SAK 
M latya Alay " Adana lrkek Ôg-retmen Ok. 
lıt. Komut. SAK 

M. M. V. SAK 

'.ll-2-39 11 -
21-2-39 10 -
23-2-S9 14 30 

7-3-39 10 JO 
24-2-39 11 -
24-2-39 14 -

1-3-39 10 -
8-3-39 15 -

22-2-39 14 -
8-3-39 15 30 
8-3·39 15 30 

2-3-39 10 -
2-3-39 10 -
2.3.39 10 -
6-3-39 10 so 

23-2-39 15 30 
6-3-39 14 -

23-2-39 
9.3.39 15 -

ı Mobilya, Ev ve BOro eşyası, u~amba, Halı v.s. 

Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Umum müdürlüğümüz ihtiyacı için 43 adet masa, 24 
adet dolap, 30 adet etajer, 30 adet hezaren sandalya 5 
adet grafik mesnedi, 4 adet tebahhür ölçme havuzu, 12 
adet yazıhane açık eksiltme suretile yaptırılacaktır. 

İhalesi 6 art 939 salı günü saat 14 de Ankarada 
Y enişobir su deposu altında Kızıhrmak sokak numara 30 
da Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğünde topla· 
nacak satınalma komisyoaunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 3000 lira olup ilk teminatı 225 li
radır. 

llk teminat banka mektubundan gayri nakit veya na
kit yerine kaim tahvilat olduğu taktirde bunlar komisyo
numuzca kabul edilemiyeceklerinden bunların en geç mü· 
nakasadao bir gün evvel merkez muhasebeciliğine yatı
rılarak alınacak makbuzun komisyona ibrazı. 

Yaptırılacak ol n bu işlere ait şartname bedelsiz o la· 
rak Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğünden temin 
edilebilir. Ve resimler de görülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 3 ve 

4 ncü maddelerinde yazılı belgelerile birlikte mezkür gün 
Ye saatte komiıyona başvurmaları. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan: 

Askeri prevantorium için bir adet büfe alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 23.2.939 perşembe günü saat 14 de Top· 
hanede. İstanbul Levazım amirliği satınalma komi:;yonunda 
yadilacaktır. Tahmin bedeli 120 liradır. Teminatı 18 Jiradır. 

20 Şubat ıd 

Şartname ve eşkAlikomisyonda görülebilir. lsteklileriıı 
li saatte komisyona gelmeleri. 

• * * 
Portatif karyola alınacaktır: Bak: Mensucat c:ütun 

Ankara levazım Amirliği SAK ilanına. 

Mahrukat Benzin-yağları Makine v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuııd•' 
Piyade atıf okulu için beş ton benzin alınacaktır. P••'1 

ak•iltmeai 24.2.939 cumll günü saat 14,30 da Tophanede 
bul lnaaım amirliği satıoalma Lomisyonunda y pıiaeaktır· 
min bedeli 1125 l'ra teminatı 168 lira 7ti kurattur. Şıırt• 
Ko. da görülebilir. isteklilerin kanuni nıikalari e berab•' 
uatte Ko. aa gelmeleri. 

* * * d 30 ton nett yağı alınacaktır. Bak: Mütef. sütunun 
D. Y. ilanına. 

. 1 ·ııd•' Devlet Demiryolları Ve Li•anları işletme U. daresı . 
İsim, miktar Ye muhammeu bedellerile muvakkat teııı''ı 

aşağıda ya:r:ıh olan 3 liste mubteviyab muhtelif malzeat• 
çartamba günü saat 15,39 dııa itibaren ıııraııile ve kapalı ı• 
sulü ile Ankarada idare binasmd'!l satın alınac ktır. 1 

Bu işe girmek istiyenlerin Bfağıda hizalarında yazılı rıııı; 
temi at ile kanunun tayin ettiği ve•ikaları ve teklifleri

111J 
gün s at 14,30 kadar Komİ.!yon Reisli~iı:ıe vermeleri li•1 

,. 

Şartnameler paranı olarak Ankarada Malzeme dairef 
Haydarpatadıı tesellüm ve snk tefliğinden dağıtılacaktır· 

No. lami Miktarı Muha men M11"' 
Kır. bedeli te~ 

Lira 
1 Muhtelif toz boya .e üst6· eı) 

beçlar (10 kalem) 93030 8210 ~ 2 Neh yafı 30000 11400 
3 V rnikler v sikatif (3 ka· ı21ı 

lem) 27000 17050 

Gü r6k Muhafaza Genel Ko utanh ı 
1 

latanbul Satısı• 
Komiıyomınd an: 

lj' 
Gümrük muhafaza teşkilata içi 7 kale gamsele 11211 

nin 21·2·39 salı gftnü ıs at 11 de pazarlıtı yapılacaktır· . , 
Tahmini tutarı !96 lira 35 kuruş ve ilk teminatı 23 tır 
Şartname ve li.teai komiayondadır. GöriUebilir. ~· 
isteklilerin güa ve ı atiade ilk teminat m lı::buılurı .,e ıı 

vesikaiarile birlikte Galata eski ithalit glimrügündekl k 0111 

gelmeleri. 

l ianbul Jandarm Satınalma Ko isyonundaO :~ 
T8hmin 8. İlk te ~ 

Cinsi ve miktarı lira kr. litlı 
600000 adet kaps"l, 100000 çift sus· 29 8 zzA 
talı kapsül, 120 kilo çiriş, 792 kilo 
monta çivisi, 480 kangal ağaç çivi, 
120 kilo ~elik çember, 2760 kilo 
kabara çivisi, 2000 metre zımpara 
kağıdı, 432 kilo ökçe perçin çivisi 
180 kilo ök9e takviy çıvısı 144 
kilo 9 lcatlı keten iplik, 216 kilo 

3 " " " 2102 40 
Nalça. 24500 çift 735 
Jhalesi 23 şubat 939 perşembe günü saat 1 t den <' 

Cinsi, miktuı t hmiıı bedelleri ve ilk teminat!• 
karıda yazılı 13 k le kundura m lzemesi yazılı ~ 
saatlerde aç.ık ek iltmelerle Gedıkpaşad ki l t obıJ 
darma sabnalma komisyonunca alınacaktır. 

Şartnameleri bedelsiz · olarak adı geçe ı ko 
alınabilir veya hergün görülebilir. 

2490 sayılı kanun şartl rını hniz i teklileriıı ıe 
natlarile yazılı fÜD ve saatlerde ko!Disyona elrne 

o' 
Jandarma genel Ko utanhğı Ankara Satınalma Ko01iıf 

Bir tanesine dört yüz altmış kurut kıymet biçilen ~ 
örnefıiae uygun bin dört yüz Tulga 21.2.939 salı günti •• 
pas:arhkla satın alı acakbr. 

Şart ıımesi arasız komiıyondan alınabilecek bu pat•:, 
rıımak iıtiyenlerin 483 liralık teminat ve kanunda r• 
gelerle belli gün ve saatte komisyona baş vurmaları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Koınisyonıt'1d 
750-1000 metre uz Lınluğundn batmaz lif bal~.1;1 il 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23.2.939 perşembe go. 
14,3 J a r Tophanede levazım amirliği satınalma koıJl1' 
da yap•lacaktır. Şartnamesi Ko. dağörülehilir tı::ttl 
yüzde:: t 5 kati teminatlarile belli saatte komi:;yona ge 

Ankara Belediyeıinden : 

Ankara belediyesi için yaptırılmasına lüzum göraıe:, 
204 ve asgari 170 vecize on bet ı üddetle açık e 
konulmuştur. 

Azami vecizenin mubammea bedeli 4104 liradır. 
Azami v cizenin muvakkat teminatı 308 liradır. ,o' 
Nümune ve şartnameıi i rörmek istiyenlerin laer ı 

iıleri kalemine ve isteklileri• de 7.3. 139 salı günü ıa•t 
..elediya eacümcınine mür caatları. 
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Milli Müdafaa Vek!leti SatlDalma K.omi!yonundan : 
Bir adet ~eyyar mutbak açık eksiltme suretiyle satın alı

:caktır Muhammen bedeli 2000 lira olup ilk teminat mik· 
1 150 liradır. 

al İhalesi 8.3.939 çarşamba günü saat 15 de vekalet satın
rna komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi ve planı her gün komisyonda görülebilir. 

I • • * 1800 kilo yataklık pamuk pazarlık suretiyle satın 
a ~~•caktır. Muhammen becleli 900 lira elup ilk teminat 
1111 tarı 67 lira 50 kuruştur. 
•atı Pazarlığı 22.2.939 çarşamba günü saat l.t te vekalet 

nalına komiıyonwada yapılacaktır. 
Nüınuoesi her gün komisyoada görülebilir. 

• t,1~ • Mtteah.hit aam ve heaabına 50 adet kua ihale1i ginincle 
~ dı~ çıkı:aıadıtından tekrar ihaleei 24.2.93g cuma giaü Hat l 1 
e ıt. 

~lr teaıillah 635 lira 63 karaftur. 
._. "••f ve tartaamesi bedelsiz olorak M.M. V. aatıaalma ko· 

11

~0•u~daa alınır. . . . . . 
tbcrı 169 lira 50 kurut fıyat talamın edılmıştır. 

Çubuk BelelliyHindeo: 
~çık ekıiltme ile bir motopomp alınacaktır. 
1( •hıııin bedeli ~468 liradır. 
1( 11".•kkat teminatı 123.40 liradır. 
1 •ti tc111iaatı 226.40 liratlır. 

btı bhale günü 1.3.39 tarihine müaatlif ~arşamba ıünü ıaat 10 da 
•ptaki şartname hili bedel verilir. 

~~i Fa~rikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonundan 
~'1 •haaın edilen bedeli 1300 lira olan 2 ton grafit askeri fabri
ttı •r Ultluın müdürlütü merkez satınalnıa komisyonunca 24-2-39 
'-•rııa' günü aaat 14 de açık ekıiltme ile ibale edilecektir. Şartna· 

~'"•sız olarak komiıyondan verilir. 
llYakkat teminat 97 lira 50 kurutlur. 

••• 
1( 

a,~ eıner, kılınç, matara, saat, sandık, sırma kemer alıaacaktır. 
}'ota ~eıasucat sütununda Ankara Lvz. Amirliği Satınalma komis

ı.ı 1liaına. 

~t 
~ Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Kemutaalıj'ı Satınalma Ko111isyoaundan: 

"e İstanbul komutanlığına bağlı birlikler içi• şartnamesi 
d, evıafı dahilinde 72.009 kilo bulgnr satın alınacağm
lQ ;;•pah zarfla ihalesi 6 mart 939 pazartesi giinü saat 
Uk' da yapılacaktır. Muhammen kıymeti 9318 liradır. 
H ~eıninatı 702 liradır. Şartnamesi bergüa komisyonda 
t~~~lebilir. isteklilerinin ilk teminat makbt11 veya mek· 
•c «ltı111 Fındıkluıla kemutanhk satmalma komisyonuna 

tıncıe · rı. 

İstanbul Levazım Amirliti Satınalma Komisyonundan: 

bt ~ ton yulaf alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeai 23-2-39 p•rtem
ıı.ı.;uııG saat 15.30 da Tophanede levazım imirlifi 1atınalma ko

ş onunda yapılacaktır. 
1 •ttaanıe ve aümuneai komisyonda i'arülebllir. 

a,1:telcliler yüzde li kati teminatlarile belli Hatte komiıyona 
... eteri. 

Ok Adana Erkek Öğretmen Okulundan: 
l'ai li ulun.uzun ihtiyacı bin dirtyüz kilo sade yatının yevmi iba
~etı .!.39 pazartesi ıüaii tAlip zıshur etmedij'iaden 10 i'Ün müd

ı: uıatılmıttır. 
O ille" ıiinü 23.2.39 Pertembedir. 

lltııh 2Un taliplerin yüzde 7,5 teminat akçeaile birlikte 
••ebe müdürlütüne gelmeleri ilin olunur. 

Malatya Askeri Satmalma Komisygnıın~an : 

tap~alatya garnizonunaa bulunan birliklerin ihtiyacı lÇIR 

gQJj 
1
• ıarfla yapılan münaKasa netıcflsinde M. M. V. den 

Z~rı.:Orü)d~ğü cihetle 360000 k.ilo kuru ot mürıakasası pa
~at 14suretıle yapılacaktır. Pazarlık 6 .3.939 pazartesi gürıiı 
illa k ~e yapılacaktır. Şartnameler Malatyada Alay ~atıııal· 
lflirıatonu ~onunda her giiu görülür. Taliplerin 3240 lira tc
&eltn '

1 
k.atıyclerile MalatyaıJa Alay satınalma komisyorıuu& 

e erı. 

Siird Tümen Satmalma Komiıyonnndan : 

r;,t',~SO,OOQ kilo un müteabhid aam ve hesabına 8.3.939 
ı::,~t llıba günü saat 15 te açık eksiltme suretile abna
lit• ;Ô ltlubammen bedeli l Q,51() lira ilk teminatı 1462 
tk•ilt kuru§tur. Şartnamesi Siirdde komisyonda fÖrülür. 
ko'-is 111

•1e gireceklerin belli ıaatte Siirdde tüm satınalma ,a. nıUracaatları. 
iS;;z : wz 

~ÜZAVEDELEA 
3~e~siu ~skeri Satanalma Komisyonundan : 

çıft kohne ayakkabı a~ık artırma uHlile 27.~.31 

lllÖNAKASA GAZETESi 

tarihinde saat 14 te askeri ıatınalma komisyonu tarafıa
dan alay kilerinde satılacaktır. 

lıteklileriıı vakti muayenesiade talip olmaları. 
ilan olunur. 

(DeYamı 4 üncü aahifede) 

, 
f İstanbul Belediyesinden: 

~-----------------·--------.,. Ketif betleli ilk teminat 

Kararömrilkte Karagümrük meydaaile 
Karabulut aokatı esaslı kaldırım tamiri 975 ll 73 14 

Edirnekapıda Netter aokatı kaldırımının 
bir kııaunın esaab tamiri I030 f>7 77 ~ 

Y 11karda ketif bedelleri J azılı yol tamirleri ayrı ayc ı a9ık eksiltmeye 
koaulmuttur. Ketif evrakile tartaameleri Lnaınm Mldürlüğünde 

görülebilir. İıtekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan batka 
Fen itleri Müdürlüjiladen ve ticaret odasıadan alaeakları vesika· 
larla ve hizalarında rö.terilen ilk teainat makbuz veya mektu
bile beraber 28.2.939 1&lı fiİDÜ saat 14 bu4ula.ta Daimi Ene&men-
de bulunmalulırlar. (İ) (900) 

• • • 
BGyükadada Ali Yuer ve Çarkı felek ıokaklarının tamirinde 

kullanılmak üzere lsa tepHi etekleri11de bulunan taşlardan 270 
metre mikibı miktarıadaki tatın inşaat aahalline nakli (567) 
lira tahmia bedelile açık ekııiltmeye koaulmuttur. Şartnamesi Le
va:ıım Müdirlüğünde rörillebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanuoda 
yaulı vesika ve 42 lira 52 k uraıluk ilk teminat makbuz yeya 
mektubile birlikte 24-2-919 cuma rünü saat t.4 buçukta Daimi 
Eneümende bulunmahdırlar. (757) 

• • • 
Ketif bedeli 1371 lira olan Ortaköy dereıinin yan duvarile 

yan kaldırınunıa ta•iri açık eksiltaeye konulmuttur. Kefif evra· 
kile tartnamesi lensım Müd6rlütönde görülebilir. lsteldiler 2490 
aayılı kanunda yazılı ve1ikadan batka Fen İtleri Miidirlütündea 
ve Ticaret Odasından alacakları vesikalarla 170 lira 35 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28-2-939 .alı l'fini 
Hat 14 buçukta Daimi Eaelmeade buluDmahdırlar. (896) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Bir muayene ve tedavi evi için 143 kalem olan illç ve ııhhi 

malzemeden beş takımı açık ekıiltmeye konulmuştur. 
1- Eksiltme 2.3.31 pertembe giinü aaat 15 de Catalotlunda 

Sıhhat Ye içtimai Muavenet Müdürlüp binasında kurulu Komis
yonda yapılacaktır. 

2- Muhammen fiyat: 1342 lira 5 lıuruttur. 
3- Munkkat garanti; 100 lira 66 kuruıtur. 
4- istekliler şartname ve listeyi her rün Komisyondan ala

bilirler. 
5- istekliler cari ıeneye aid Ticaret ocılaıı nıikaaile 2490 sa· 

yılı kanuada yazılı belreler ye bu ite yeter munkkat 1raranti 
makbuz nya banka mektubile birlikte belli gün n saatte komis-
yona i'elmeleri. ,.1ıa; 

. ,, ,, ,, -,, 
D.0.YOLLAQI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen bedeli 6948 lira olan 579 adet yüa battaniye 
2.l 939 perşembe glnü aut 15 de Haydarpatada ıar ~inuıodaki 
ıatıoalma Komiıyonu tarafından kapalı zarf usuli ile satın ahaa · 
caktır. 

Bu i11e ıirmek iıteyenleria kanunun tayin ettiti veaaik n 
521 lira 19 kurutluk muvakkat teıninatlarile tekliflerini m11btevi 
zarflarını eksiltnıe rünü saat 14 on dlrde kadar Koaisyoaa ver· 
meleri liEımdır. Bu ife ait fartnameler Haydarpatada ~ar bina• 
11ntlaki Komiı10• tarüfında1t parasız olarak datıtılmaktadır. 

r 
(882) 3-4 

Vapurlara, trenlere vaktinde yeti,ebilmek içia, 

U•um aaatçılardan metanetile üaalaa 
teminatlı 

HÖSLON 
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Sayfa 3 

lsrANsuL SıHHi MuEssEsELER 
ARTTrRMA VE EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 
Diyarbakır Nümane h&1taneaine aid 200 adet battaniye açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
1- Ekıiltme 2-3-39 perşembe ıünü saat 14,30 da Cağaloğlun· 

da Sıhhat Ye içtimai Muavenet Müdürlüjü binasında kurulu Ko
miıyonda yapılacaktır. 

2- Muhammen fiyat:· Beher bıattaniye için 1300 kuraıtur. 
3- Muukkat garanti: 195 liradır. 
4- İstekliler tartnameyi her gün kemisyondan alabilirler. 
5- f.tekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikaaile 2490 aa· 

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat 1raranti 
makbuz veya banka mektubile birlikte belli gün Ye •aatte Ko-
misyona gelmeleri. (973) 

'!!'!'!lı .. !!!!! ........ !!1111 ....... ml!!! .... !lll!l!!!!~l!!!!l!!l!l!Bll!!l!lm!l!!!:::'!!E!!!!~~---

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- ltlaremizin Paşaltahçe fabrikası ıçın şartnamesi 
mucibince satan alınacak ( l) adet devvar ve seyyar elek
trikli iskele viaci 17. 1 .939 tarihinde ihale edihnedi;i11den 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur • 

il - Muhammea bedeli sif lıtanbul ( 13.000) lira -.e 
muvakkat teminata (975) liradır. 

111- Eksiltme 31.3 939 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15,30 da Kabatatda Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların mu· 
faasal feani tekliflerile beraber kataloklarını, kaldırma in
dirme ve fren tertibatıaı açık olarak gösteren reııimlerini, 
birinci sıaıf bir firma olduklarını gös terir evrakın ihale 
tarihinden en az ( 7 ) ıün evveline kadar İııhisarlar U
mum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutaxammın vesıka almaları la
zımdır. Aksi takdirde eksiltmeye istisal edemezler. 

Vl- Mülıiirlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 5ııci 
maddelle yazıla eksiltmeye iştirak -.esikası ve yüıde 7,S 
güvenme parası ınakbuzu veya banka teminat mektultunu 
ihtiva edeeek olan kapalı zarflarmı eksiltme günü en ı•ç 
saat 14,30 a kadar mezkur Komisyon Başkaalığı11a makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (984) 2-4 

• •• 
Muham. Muvak. 

bedeli teminat Eksiltme 
Malın cinsi Miktarı L. Kr. L. Kr. Şekli Saati -
Süpürge 3000 adet 341 25 25 59 pazarlık 15,30 
Üzüm kes. biç. 10 " 350- 26 - . ,, 16 
Cibali F. ahçılığı işi 16,30 

1- Cibali fabrikası memur ve amele lokantası ahçılı
ğı bir sene müddetle eksiltmeye konmuştur ve mevcut 
numuneler mucibince yukarıda yazılı iki kalem malzeme 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Eksiltme 7.3.939 tarihine rastlayan salı gUnii yu
karıda hizalarında yazılı saatlerde Kabataıta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alam Komiıyonanda yapılacaktır . 

111- Şartnameler yemek fiat Hıteleri hergün s6zü ge· 
çen Şubeden alınacağı gibi numunelerde görülebilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayia edilen gün ve uat
lerde yüzde 7,5 güvenme ve ahçılık ışine iıtirak edecek· 
ler 300 liralık depozitolarile yukarıda adı geçen Komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (990) 2-4 

İstanbul Sıhhi Muesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

--
Bir muayene ve tedavi,.. eYİ için yedi kalemden iltaret olan 

bet takım madeni eşya açık eksiltmeye konulmuttur. 
1 - Eksiltme 2.J.939 pertembe günü saat 15,~ da Catalot· 

lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Miidürlütli hinaaıa.ta kurulu 
Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muha:nmen fiat: 1415 liradır. 
.:ı - Muvakkat 1raranti: 106 lira 13 kuruştur. 
4 - istekliler tartname ve lilteyi her güa Komisyondan ala

bilirler. 
5- İstekliler c-ari seneye aid Ticaret odası vesiknsile 2490 sa

yılı kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli ıün ve saatte Ko-
misyona relmeleri. (974) , 

SAYIN MÜTEAHHiTLERiN 
NAZARI DiKKATiNE 

Teahbüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 
Elekt:ri k Tesisat:ıarı 
mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Naha Vekiletinin 2 ci sınıf 
E.lelttrik teııiaatcıaı ehliyetaameaini haiz 

SAIT SAVCI 
Beyoflu, Tünel Meydanı, 517 

ikinci kat. Tel. 4295' ....... ______________________________ ,r 
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Constr. kenak gouverncmental Kırklareli (1 
partie) 

Trav. constr. bornage İl la pepiniere d'lrınalc 
Gonstr. hangar a in ferme d' Adana 
lnstall. service iecendie bitisse Ministere Af

faires Etranrere. Ankara (cab. eh. P. 9) 

Pli cach 

,, 16649 29 
Publique 9034 97 
Gre a rre 1740 03 

• 
Electrlclte-Gez-Chauttege Central (lnstelllltlen et Materiel) 

lnstall. tclephoaique entre station meteorologi
qcıe d' Ali Pınar et le bureau de telegrapbe 

lnstall. telcphonique extcr. 1 re inıpection gen . 
Offre et ~dıantiUonı pour fabrication recep

teurs radio type Halk 

Publique 

,, 

1490 93 

1597 22 

Heblllement - Ch u aurea - Ti• s - Cufra 

Houue pou lit : 1000 p . 
Sacs pour pain : 8000 p . 
Habita : 75 complets 
Bottines : 75 paires 
Palet ta pour ecolier faculte droit Ankara : 

130-140 p. 
Houıse pour lit: 100 p. 

Ameublement pour H bltation et B 

Buffet : 1 p . 

Table : 43 p.· Armoires : 24 p.· Etageres : 
30 p. • Cbaises en osier : 30 p.• Support 
graphiques : 5 p.· Resarvoir meıurage va· 
peur : 4 p.· Tablo de bureau : 12 p. 

Travaux d'lmprimerle-Pepeterle 

Regiıtrea et autres lmprimeeı : 46 lots 

Combustlble-Carburont-Hulles 

Benzine : 5 t . 
Huile napbte: 30 t. 

Qlv r• 

Materiel ra sele : 7 lota 
Caaques : 1400 p. 
Clble en lin : 750-100:> m. 
Afficbes sur plaqueı : 170-204 p. 
Coffre·fort : 50 p. (aj .) 
Graffite : 2 t. 
Motopompe : 1 p. 
Cuisine ambula te : 1 p. 
Coton pour matelu : 1800 k. 
Dlff. sort•• peintures en poudre et seruse : 

10 lota (93000 k.) 
Vernia et siccatif : 3 lota (27000 it.) 

Prov lons 

Avoine: 80 t. 
Foin: 360 t. (aj) 
Ble• concu es: 72 t. 
Viande de mo ten: 95 t . 

,, ,, boeuf: 95 t. 
• ,, cbcvre: 95 t. 

Huile d'olives : 19.5 t. 
Beurre : 1400 k. (aj.) 

# 

Publique 
Pli cach 
Publique 

,, 

2380 -
la p. 1 10 

878 85 
350 75 

3500 -

Gre i.ı gre 600 -

ete. 

Gre iı. gre 
f ublique 3COO --

Puhlique 3600 -

Gre iı gr~ 1125 -
Pli cach 11400 -

Gre iı gre 296 35 

• la p. 4 60 
,, - -

Publique 4104 -
la p. 169 50 

Publlque 1300 -
,, 1468 -
,, 2000 -

Grc a gro 900 -
Pli cacb 8210 -

,, 17050 -

Ore lı flTe 
- -,, 

Pli oach 9360 -
,, 38000 ·-
,, 28500 -

" 
23750 -

• 1083 -

B) Adjudicatioos il la surenchere 
Bldoaa : 151 p. 
Decombreı de boutiqueı . 

C:bau11 res cameloteı : ~288 paires 
Charbon de bois : 28340 k. 
Poeles camelotes, tapiı et autrH objet.s ca· 

melotes. 
Ch111111ures : 11 paires. 
Bat au "Trabzon., 
Orangeı : 375 le. 

Peaux de ve wx et boeaf, crins de eh evre, 
boeofs, ju enta ete. 

Bidoa en tôle : 95 p. 

Publique 
Gre a rre 
Publique 

,, 
Gre a gre 

Publique 
Pli cach 
Publique 

" 
Cre a. srre 

300 

- -
- -
159 80 

130000 -
4& -

- -
71 25 

Milli Müdaf a Vekaleti Satın ima Ko iıyonuadan: 

95 adet siyah snç bidon pazarlıkla satılacaktır. Mu 
haaımen bedeli 71 lira 25 kurLştur. Jık teminat miktarı 
5 lira 35 kuruştur. 

İhalesi 25.2.939 cumartesi günü saat 11 de vekalet sa· 
tınahna komisyonunda yapılacsktar. 

Bidonlar bava malzeme deposunda iÖrülebilir. 

2318 - Oir. Trav. Pub. Kırlclııreli 10~3-39 14 -

1248 69 Vilayet Ankara 6-3-39 
487 57 Dir. Trav. Pub. Seybıın 3-3-39 11 -
130 50 Miniıt~re Trav. Pub. Oir. G en . 6-3-39 15 -

06part. Cenıtr. 

112 50 Chef Station Meteoroloıique 24-2-39 11 -
Diy rbakır 

119 79 Dir. Trav. Pub. Diyarbakır 28-2-39 11 -
Dir. Gen. P. T. T. Anlc:. et I t. Jusqu'au 5-4-39 

178 59 Com. Adı. latead. lıt. Tophane 6-3-39 14 -
650 - Com. Aeb. Com an4. G . Gend. Ank. 7.3.39 10 -

66 - Municip. Ankara 7.3.39 10 30 
26 50 • 7-3-39 10 30 

262 50 Faculte Droit Ankara 27-2-39 11 30 

45 - Com. Ach . Mi n. DM. Nat. Ank. 22-2-39 14 

- - Com. Ach. lntend. lst. Tophane 23·2-39 14 
225 - D. G. Aff. MHeorologie Etat Anknra 6-3-39 14 

270 -

168 75 
855 -

23 -
4083 -
- -
308 -
635 63 

97 50 
226 40 
150 -

67 30 
615 75 

1278 75 

- -
3240 -

702 -
2850 -
2137 50 
1781 25 
776 -

- -

91 05 
45 -

74 -
23 97 

975 -

5 35 

Dir. Compt. Particuli~re lzmir 1!-3-39 10 -

Co•. Ach. lntend. lst. Tophane 24-2-39 14 39 
Administ. G~n. Ch. de fer [tat Ank. i-3-39 15 30 

Bur. E.xped. H.pa§a 

Com. Acb. Com. Gen. Douan. lst. 21-2-39 11 -
Com. Ach Command. G. Gend. Ank. 21-'2 39 10 -
Com. Ach. fotend l•t. Tophane 
Municipalite Ankara 
Com. Ach. Min . Def. Nat Ant. 
Co•. Ach. Dir. Fabr. Milit. Anlc. 
Municip . Çubuk 
Com. Ach. Mia. Def. Nat. Aulc. 

,, 
Adm. Gen. Clı. de fer Etat Ank. 

Bureau Exp~d. H. paşa 
idem 

Com. Ach . lntend. lıt. Tophane 
,, ,, Milit. Malatya 

• " 
Cômmand. Ist. Findildi 

,, • Div. idirne 

' 
,, • ,, n 

Com. Ach. Command. lst. Fındıklı 
Eeole Normale Adana 

Oir. Principales Monepoleı iz ir 
Com. Per• . MHioip. l.tanbul 
Com. Acb. Milit. Mersin 
Dir. Forets lzmir 
Com. Perm. Mua. lıtanbul 

23-2-J9 14 30 
7.3.39 10 30 

24-2-39 11 
24-2-39 14 -

1-3-39 10 -
8-3·39 15 -

22-2-39 14 -
8 ·3·39 15 30 

8-3-39 15 3~ 

23·2-39 15 30 
6-3-39 14 -
6-3-39 10 30 
2-3-39 10 -
2-3-39 10 -
2-3-39 10 -
9 3.39 15 -

23-2-39 

28-2-39 15 -
20·2-39 14 30 
27-2-39 14 -
21-2-39 14 -
21-2-39 14 30 

Municipalitc Aakara 22-2-39 12 -
Defterdarat Kocaeli 6-3-39 15 -
Oir. Ventea Douaaes IstHbul 20-2-39 13 30 
Bir. lnstitut Bacteriolorique Pendik 21-2-39 14 -

Com. Aeb . Min. Def. Nat. Ank. 2.5-2-39 11 -

Kocaeli Defterdarhğından : 
İstiklal Harbinde Yunanlılardan iğtinam edilen ve ha· 

len Gölcük limamnda 2909 iayrisafi ve 2013 safi tonila -
to hacminde bulunan Trabzon adli vapur kapah z rf usu· 
lile 6.3.939 tarihine müsadif pazartesi günü sı.ıat 15 te 
Kocaeli Defterdarhğında üteşelıckil hususi koruisyonda 
ıatalacakbr. 

De l' Administration Generale des CheminS 
de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

8 ponta tournanh differents d'une valeur ' estimatİ\fe 
de 57 41 Ltqı. serollt achetcis par voie d'adjudication sous 
pli cachete le Mardi 4 Avril 1939 a 15 h. 30 au local 
ele l'Admioistratien Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendr part doivent remettre 8 
la Presidence de la Commission le jour de l'adjudicatioP 
jusqu? a 14 b. 30 leurs offres, une garantie provisoire de 
430,57 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers des charges sont distribues gratuitemeP~ 
a Ankara par le Service dcs Approvisionnements et 8 

Haydarpa a par le Bureau de Receptioa. (IOa2) 2-4 

D Mini t' r d 
blic 

r v ux 

L'adjudication de 22 appareils telegraphiq es, type 
Mors, d'une valeur estimative totale de 3058 livres aur• 
lieu, sous pli cacb te, le S medi l Avril 939 · 11 heure5• 

par dev ant la Commi sien d' Adjudication de mat~riauS 
"'iegeant dans la chambre de la Direction des M teriotJ~ 
au batiment du Ministere des Travaux Publics a Ankars· 

Le cautionnement provisoire est de 229,35 livrcs. 
On peut se procurer gr tuitcment le c hier dcuı cbsf' e 

ges d'adjucation et accessoires de la Direction des Mıı' 
teriaux au Ministere des Travaux Publics a Ankar . Le5 

ıoumıssıonnaires doivent remettre, contre recepiıse, le 
meme jour jusqu'a 10 heures, a la dite c mmission, ıeurS 
offres en meme tempı que le cautionnement provisoire 
et les certificats mentionnes dans le cahier des chargeS· 

(447) (916) 2 _ , 

Müteahhitlerin Takvimi 

Salı 2 l ·2~939 

Kırıkkalede yap . kalorifer tesieııh (Ask. Fabrikalar) .\' 931 ~ 
Kamyon ve kasyonet şaseıi kar seri imalı (Nafıa Vek. let. Eleklrl ' 

işleri U. Müd.) X! 965 
• Çini aoba (lıt. Defter.) /\! 968 • • 

9
70 

Kartalda inıa edilecek idare binası ( Kartal Tarım l\redi Koop.) !'• 
Bulgur çorbalık, pirinç ve kuru fasulye (F.dirae Tümeni) ~\: 971 

Hell ta iri (let. Belcd.) .l\~ 973 
Beton arıae kolon ve korkuluklarının tamiri (lıt. Beled.) .l\! 973 
Sopa, demir ve araba ta ir levazımı (lst. Beled.) .\ ; 973 
Emme ve buma yaııgın tulumb ları (lst. Komut.) .Y! 973 
• Dana ve sığır deriııi (Pendik Balı::ter. Eust. Dir.) J\! 973 
• Köhne aoba, halı v.a. hurda e~ya (lıt. Beled.) ~~ 973 
Eoya nakli (lıt. Komu.) !\! 972 

M mento des 

Mardi 21·2-939 

ın·atal. c~auffare cen~ral a Kırıkkal~ (Fabriq~es Milit.) .No 931 J,(ı
Fabricatıon carro&1crıe pour chaıeı~ de camıon et camıonnettc ( 

Trav. Pult. Dir. Gen. Af. E.lectricite) No 965 
• Poeleı en faienee (Defterdarat lıt.) No 968 ~# 
Constr. bit. administratif a Kartal (Cooperativ Credit Agricole 

tal) No 970 , 
Bleı conousb, ri:ı pour ıoupe, ver icell et baricots 

E.dirne) No 971 
Repar. W.C. ( un. Jstanb•l) No 973 

,, colonne& et par~pets en beton ar•e (Mun. 9 
Biten, fer et mater. reparation voitures ( " ) N~1' 
Pomp ı aspirantes et foulantcs (Command. Milit. lıtanbul No 
Transpor' effetı (Commud. 1 t.) No 972 

Muhammen bedeli 13000 muvakkat te inatı 
radır. ~it 

Şartonm si bedelsiz olarak defterlarhktan alınabiJİ~' •~ 
Talib olanlarm teklif ektublaranı ihale zacıanııı ~ 

bir saat evveline kadar d fterd rbğa vermesi il n 01°
0 


