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Nafıa Vekaletinden: 

tksiltmeye konulan iş: 
defi~ny., gölü .seddeleri ve rea-tilitörü iaşaatı ketif be· 

~k 3~977 lira 22 kuruştur. 
15 t sıltme 2 J.3.939 tarihine rastlayan sah rönü saat 
~, ... ~ hafı vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme 

ı''Yenu odasınela kapalı zarf esulile yapılacnkbr. 
hı.d '~ekliler eksiltme şartnamesi, muka~ele proje!i, ha· 
itti ~ık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve preje· 
~d 6 lira 75 kuruş mukabilinde sular umum •ihlürlü· 

f:~tı· alabilirler. . 
tııru tltOJeye girebilmek için isteklilerin 25149 lira 10 
1-c) uk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapı· 
-~tGfı fünden en az sekiz rün evvel ellerinde bulunan 
'der\ vesikalarla birhkte hir istida ile vekalete müracaat 
~'•ike bu işe mahsus lmak üzere vesika almaları ve bu 
~ltb·'Yı İbraz etmeleri şarttır. Bu müelelet içinde vesika 

•ntle bulunnuyanlar eksilt•eye ittirak etlemezler. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: 

~~t1 1 ~00 lira keşif bedelli Çanakkale liman dairesi tami· 
~~Eı işleri 28.2.39 tarihine rastlayan sah günü saat 15 de 

a ıu··d ıı~ u iirlüğu bina sı iç.inde toplanan komisyon huzu-
tQııta Yapılmak üzere bir ay müdtletle ıtazarhja çıkarıl

ır. 

tt!k~ilt.ıneye gireceklerin 75 liralık muvakkat teminat 
tıı ; er~ ve bu işi yapabileceğine dair nafıa müdürlüğün 
d,3 luıı evvel alacakları ehliyet vosikalarile ticaret 
11,,•ı:ı.~ mukayyet bulunduklarma dair vesikaları kemia· 

Q 1 taı etmeleri lizımdır. 
~)'! "

1 
iş~ ait evrakı keşfiyeleri görmek ve tafsil it almak 

11 Ctııa nafıa mtidürliliüne müracaatları ilan olunar. 

'-•kkale Müstahkem Mevki Satanalma Komisyonuadan: 

;:
11
•klcale aıfiıtalıkem mevki birlikleri için açık ek

lb.ı'u~etlyle bir top hangarı yapılacaktır. 
kt eaı 27 .2.g39 pazartesi günü saat IO Çanakkale mü-
l •ı~ lll~vki satınalma komisyonunda ya~ıla~aktır. 

'-l~ k Plerın muvakkat teminatı olan 141 hra a2 kr. ve 
'il t'" anuuun 2 3 maddelerindekı vesaikle birlikte 111uay' ~:rı. ve saatte Çanakkale müstahkem mevki satın.al· 

l(t ~8Yonu11a müracaatları ilin olunur. 
Şı Ve pilinları satınalma komiıyonunda ıörülebilir. 

Afyen Beleliiyesinden : 
Utktı 
ıfti Anıt Alanı parkında 1927 lira f) kuruf bedeli 
l't ykPılacak havuz inşaatı 15 rün müddetle münaka

llt. Ş 0n11ıuştur. Eğreti temiaat bu \aedelin yüzae 7,5 
tiitı b •rtlarını vesair hus111atanı iirenmek isti yenler 
- t'" elediyeyc müracaatla öi'renebiJirlcr. ihalesi 3.3.39 
l illjll~ii saat 15 de encümeni belediyece icra kıhnacak
'-k tp erin belli gün ve saatte dairei belediyede topla· 

llclitııeni belediyeye müracaatları. 

<;1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
1~F ~:~a laasta11esiade yapılacak tamirat eksiltmesinde 

1
1 •tı tta l.edel haddi liyıkında görülmediiiatlen eksilt· 
v~''''~iba uıatıhnııtır. 
~~lfl l.i.9i9 tarihine müsadif tarıamDa gii•Ü saat 14 

t•,.,ı,'I' ••t•üdürltıii biauıeda teplaaan komiıyon· 
"''h, Ctktır. 
!~ it~~~· hecıleli 49iQ lira 4g39 20 kuruştur. 
Q ....... Sk ~ti ekailtme evrakı şualardır. 
t' '1u~dt11ıe şartnamesi. 
t ' t •velename 
•t tllıl'' 
1 .tklıle 

1 fartname . 
~'"le., t bu evrakı bilibecılel Vakıflar Fen Heyetinden ,, . 

~lllat 
.. uvakkate yüzde 7,5 tur. 

Millt Müdafaa V ek ileti Satıaalma Komiıyonundaa: 

Ketif kaiıdı mucibiace lıava mfiıteıarlıj'ıaın iıgal et
tili odaların duvarlarının sıva ve ltadanaları yaptırılacak· 
hr. Ketif bedeli 435 lira 22 kurut olup iki teminat mik· 
tarı 32 lira 15 kuruıt•r· 

Pazarlığı 28.2.939 salı günü saat 11 de vekAlet satın· 
alma komisyoaunda yapılacaktır. 

Keşif kağıdı herjftn koı:aiıyontla 16rtUebilir. 

lıtanb•l Belediye1iadea : 
Ketif bedeli 1284 lira 19 kurut olan Surp Arop aezarhk du· 

varının tamiri açık ekıiltmeye konalmuttar. Ketif evrakile ıart· 
nameıi levaı:ımı müdürliltinde röriilebilir. İıtekliler 2490 1ayılı 
kanunda yazılı Ye.ikadan başka fen itleri midürlitünıılen alacak
ları feo ehliyet ve Ticaret oduı Ye1ikalarile 96 lira Jt karutluk 
ilk teminat maki.uz veya mektubile beralter IO.J.8l9 cuma rinl 
Hat 14 buçukta daimi encimeade bulunmalıdırlar. 

• • • Ketif bedeli 3333 lira 22 kurut olan Paaralbda Denane 
ıokaflnıa katr11nlı fOH ia1a11 a~ık ekıiltmeye ko•ulmuttur. Keşif 
evrakile tartnameıi Lenzım müdirlitlntle ıörllebilir. 

Kereste, tahta ve saire 
Çanakkale Müstahkem Me•ki Satmalma Komisyouandaa : 

İnşaat Ko. nu ilatiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 
lkonlaa 3 l 8,560 metre mikabı k.ereıte ile muhtelif ebatta 

1500 kilo Karfiçe çiYisine talip çıkmadıjından pazarlıia 
bırakılmıştır. Pazarlığı 27.2.939 pazartesi rl•ti saat 1 l 
de Ça11akkalede müstahkem mevki aatınalma ko111isyenua· 
da yapılacaktır Taliplerin bedeli günde ilk temi•at olan 
1278 lira ve ihale kan•nunun ].J incü maddelerindeki •e· 
saikle Çaaakkalede müıtabkem meYki satı11alma kemiıye
auna müracaatları. 

Mobilya, Ev ve Bflro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
İstanbul Levazım Amirliği Salınalma Kemisyenundan: 

75 ıift altlı ftstlü karyela alınacakbr. Pazarlıkla eksilt· 
meıi 27.2.Jg pazartesi ıünü saat 15 do Topltanetle İsta11· 
bul levazıa imirliti satınalma komisyoaunda yapılacaktır 

Tahmin be.teli 1650 lira teminatı 247 lira 50 kuruştur. 
Şartname Ye aümunesi ko. da görülür. İsteklilerin kanuai 
vesikalarile beraber belli 1aatte komisyona gelmeleri. 

lıtekliler 2480 Hyılı ka•••da yazılı Ye.ikadan batka fea itle
ri müıılürlütünden alacakları fen elııliyet ,.. tiearet oduı vHika· 
larile 249 lira 99 lturuşluk ilk teminat makltuz veya mektu9ile 
lteraber 10-3·39 cuma gü.a 1aat 14,30 da Daimi Hcümenııle bu· 
laamahdırlar. 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!l.!?'!!!!!.'!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!'~!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'llll!!. M a bruka t Beuzin-y ağları Makine v. s. 

Elektrik, Havaj~zı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Akhiıar Belediyesinden : 

Yapılmakta olan Akhisar elektrik şebeke itlerine 
ilivetea Hükümet caddesi iilıergahına aid elektrik t•be
ke iti açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Her iıtekli Nafıa Vekaletinde bu ribi tehir itlerini 
yapabileceiine tlair vesikayı laaiz olacaktır. 

Her istekli bedeli keşfi olan 1732 lira 99 kurufUD 
yüzde 7,5 ğunu teminat olarak verecektir. 

ihale 6 mart 939 pazarte1i rünn saat ıs tedir. 
Nafıa Vekaletince müıaddak kesif ve şartaameler Be

leciiyede ıörüleltiHr. 

Malatya Pamuk U. Çiftliii Müdürlüilnden: 

7 naart 939 sah günü ıaat 15 te Malatya ziraat mi
dürlliü dairesinde 277Y lira 25 kuruı ltedelli pamuk ü. 
çiftliğinin elektrik, su ve sıhhi tesisatı açık ekailtmeye ko· 
nulmuştur. 

Mukavele ekailtme ltayınchrlık iıleri genel lıuıuıi ve 
fenni şartnameleri preje lauliHsı ile buna mlteferri diier 
evrak lıergün ı:iraat daireıinde görülebilir. 

Muvakkat teminatı 208 lira 44 kuruıtar. İsteklilerin 
bu işe girebilmeleri için bir muka•ele ile 5 bin lira tesi
sat işi yaptığma dair almış oldud:ları Yeaikayı ve Ticaret 
odası Yesikasını komisyonuna ibraz etmeleri lazımdır. 

Akhi1ar Belediye1lndea: 
Akhi .. rda 900 adet elektrik abonelerine aid '-rHtımanların 

yapılması işçiliti açık ekıiltmeye çıkarıloaıtbr. 
Bu itin ltedeli mubammeai 1800 liradır. 
ihale 6 mart 939 pazartesi gGDi Hat 15 clellir. 
lıteklinin ikinci aınıf ehliyeti hai• elmuı ıarttır. 

' 

Betleli muhammenin yftzde 7,5 tu terniaat Yerilmek Hretil e 
ekıiltmeye giri ir. 

Kiliı Belediye Reiılitiatlen: 

Belediyece KiHıte .. tuk hava ıılepoıu yaptırılacakhr. Ekıilt
me ve ihale kapah zarf uıuliledir. •i•a intaatı belediyeye aittir. 

M•bammen be::leli U80 lira. muvakkat teminat ffiO liradır. 
8• teaiıabn bedeli 139 aeaeıi laaziraa bidayetile eylQl aiha· 

yetine katlar 4 taklitte idenecektir. f.teyenlere ıartaame ve •u· 
kavele•ame mlneddeleri para1ııı: olarak adruleri•e riaderilir. 

ihale lft mart IJ9 perıemlte rl•I ıaat IS te 9elediye enci· 
meal h•zuruntla yapılHakbr. 

Talip olanların bu kabil it yapbldarı•a llair ve1aik te•i•at 
ve teklif mektu9larını ilaale 1aatiatlea ltir ıaat eyyel belediye reiı
litiae tnlli et•eleri ilia elaaur. 

Aakara Belediyesiadea : 
Uluı meydan111da buluaan Atatürk anıbnın tenvirat 

tesisatı projekt&rle yaptırılması OD IJef fÜD mftddet açık 
eksiltmeye koa•lmuıtur. 

Mubammen bedeli 850 liradır. 
Muvakkat teminat 63.7 S liradır. 
Şartaamesini görmek istiyenlerin her ıüa yazı itleri 

kalemine ve isteklilerin 19.3.131 cuma JİİDÜ saat 10,31 
da Belediye encümeaine •Üracaatları. 

• • • 
Kaynanmıs Türk ve İngiliz bezir ve neftyağı alınacaktır. 

Bak: Müt. sntuounda D.D.Y. ilAnlarına, 

M üt ef errik 
Devlet Hava Yolları Umu• Mücltirlitiatlen; 

ltiaremiz için 2 biyiik 1 küçilk traktlr, biri tek ikiıi çih ol
malıı üzere 3 ıilindir. 3 9ayır makine1i ve 3 adet iitlü tırmık ka· 
pah zarf uıulile 1atın ahaacaktır. 

Tahmin edilen fiat 17,400 liradır. 
İlaale 10·3-39 cuma rlnii Hat 11 tıle Aakarada han yolları 

umum müdirlltü bi•asnıde yapılacaktır. 
Munkkat tcmiaat 1395 liradır. MezkGr te•inatı para olarak 

vermek iıtiyenler idaremizi• Ziraat baokuındalıti 3867 1ayı1ı he· 
aabıaa yatırarak makbuz ibraz etmelidir. 

Talipleri• ihale ıaatiadea bir Hat nveliae katlar ve1ikalarile 
'-irlikte telllif mekhıplarını lcomisyoD reiılitine ver•e leri lizım· 
dır. 

Şarta••• ve fen•İ tartnameleri ile mukavele prejeleri Anka
ra ve İltaaltülda devlet bava yolları aceateleriaden paruız ah· 
aabiJir· 

Dnlet Demiryollan Umum Mltıllrlltintiea: 

Muhammen betlellerile mikt1r n evufı aıatıııla yasılı 2 
fUrup malıı:eme her gurup ayrı ayrı ilaale eclil•ek ÜHre 9-J..59 
pertembe •ilaii Hat 10,30 Haydarpaıa•b gar b na11•tiaki 1&baal· 
aa komiıyoau tarafıadaa açık ekıiltme u ulile 1&ba alınacaktır. 

Bu ite rirmek iıtiyenleria kaauaua tayin ettiti "leıaik ve her 
ırulta aid hizaluıada yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ek· 
ıilt•e günü saatine kadar korniıyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite aid tartnameler Haydarpaıaı:ia gar biaaıındaki komi•yon 
tarafı•dan paraıiz olarak daiıtılmaktaıılır. 

64 adet muhtelif cinı laarici armatar muharameo ltedeli 809 
lira munlckat temiaatı 60 liradır. 

6 adet harici eiva limbah armatör muhammea ltelleli 470 lira 
muvakkd teminatı 35 lira 21 kuruıtar. 

Adana Tünıea Salınalma Komiıyoaaa.&aa: 

11916 lira 40 kurut ketif bellelli a1keri köpröeilllk koluaa ait 
malzeme açık ekıiltmeye k••ulmuıhır. Munkkat teaiaatı 143 li· 
ra 73 kuruıtur. 

İbale.i 10.3.9J9 pa:zarte1i fioii uat 14 de Adaaadaki askeri 
utınalma komiıyenunda yapılaeaktır. 

Miktar ve tartnamHi Ankara, istaaltui levazı• amirlikleri ve 
Kay1eri ile Aııla•alla ukeri utıaalma komiıyonları•lla •evcut 

olup iıtekliler laer zaman ıBriUeltilirler. 

İstanbul Jandarma Satınal;a Komisyenuaean: 

Tıhmi• İlk 
bedeli teminatı 

Miktarı ve cinsi lira kr Jira kr. 
ı 4384 kıl• fanila yün ipliti 38836 80 2912 76 

Taamin be.teli ve ilk teminatı yukarıda yazıh 1438• ki· 
lo fanill yün ipliği 9 mart 939 perıembe günü saat 15 te 
İstanbul Gedikpaıadaki Jandarma satınalms komisyonunda 
kapılı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

Şart.n~me ve nümune her gün adı geıen komisyoaea 
görülebılır veya IH kurııı bedel mukabiJi aldırılabilir. 

2490 sayılı kımm şartlarını haiz isteklilerin usnlihıe gö· 
re tanzim edecekleri kapalı zarf teklifi mektııblarını ih~le 
giuü saat 14 e kadar mıkhuz karıılı&ı elarak komiıyona ve 
mel eri. 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

Bu On ii n olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cfn · Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Sııat 

r 

lnp6t, Tamirat, Nah lflerl, MalHll'l8 HaNa 

Çanalı:kal liman daireai inı. 
Top hanran iaş. 
Sınop posta Ye telgraf müd. bina ının ta•iri 
Denizbaoka ait gümrük iskelesi tamiri 
Manyas rölfi scddeleri ve reiUlatörü inş. 

(~art. 26,75 L.) 
GUlhane parkındaki ç cuk bahçesiade yap. tamir. 
Havuz ioı. 
Gur ba hut. yap. tamirat (temd) 
Pangaltıda dersane sok. katranlı şoıe inı . 
Sürp Ar; b mezarlık dıvarsnın tamiri 
Davar ııva ve laatianaları yap. 

Ulus meydanmda bulunan Atatürk aoahnın ten· 
virat tesi atı projektörle yap. 

Pamuk üretme çiftli~inin elektrik, su vo 11bbi teıia. 
Kilitte yap. o uk bava deposu, bina inıaatı 

belediyeye aittir 
Akhisar elektrik ıcbeke ışlerine ilAveten hnkft· 

et cad. güsergibına aid elektrik oeboke iti 
Elektrik aboneler ne aıt branşmanların yap.: 900 ad 

Men ucat, Elbl e, Kundura, Çameftt" v-!. 

Liatik çizme: 127 çift (tashih) 
Yün çorap: 50000 çift 

,, eldiven: 50000 ,. 
Mendil: 6000 ad. 

pu. 1000 -
aç. eka. 

,, 795 34 
" 1208 41 

kapalı s.534977 22 

paz . 

aç. eka. 

a9. ekı. 

• 
paı. 

aç. eb. 

• 
kapah s. 

aç. eks. 

• 

paı.. 

• 

88 78 
1927 09 
4989 20 
3333 22 
1284 19 
435 22 

850 -

2779 2~ 
8800 -

1732 99 

1sot -

745 -

a9. ekı. beb. O 14 

Mat e işleri- Kırtaalye - Yazıhane Levazımı 

Risale luıtmlınası: 50000 ad. 

Altlı ustlü karyola: 75 çift 
Dosya dolabı: 2 ad. 

KePeate - Tahhs v.s. 

Kereste: !il ,560 •3 (temd) 

akliyat - Boşaltma· YDkl~tr11 

Yaprale UiUlnleri •••:.li 
Mahruket, Benzin, Maklu JOOW• v.s. 

paz. 

paz. 

• 

paz. 

3!G -

1650 
110 

Kaynamıı tilrk beıı:i ri: 2900 lı:.-kaynamı~ iagiliz kapalı a. 14996 50 
bcziri: 21 t .-ioce bezir: 3100 k.-neft yatı: 2100 le. 

MGteferrlf< 

Taıık tamiri 
Fanilıı yön ipliği: 14384 k. (şart. 194 kr) 
Karfiçe fıvi si: 1500 lı: . (te d) 
Ask. k pr6cülük koluna ait malzeme 
Harici armatör: 64 ad. 

" civa lambalı armatör 
Toz boya kanarya sarısı, ioriliz brmı.1ısı ve ye· 

şili: 2300 lı:.-verminyon to2 boya: 950 k.·çin
lto ftıtübeçi: 8000 lı: .-kaba üstübeç: 2800 k. 

Tra sformatör yağı kurutma cihazı 
Bir senelik pik döküm iti 
Bulaftk yıka a makinesi: 1 ad. (temd) 
Boya levazımı: 8 lı:al. 

Yangoın söndür c ılati, l:.anca, kova v.ı. 
Balta, kaaca, kova, ip v.s. 
Traktör büytilı:: 2 ad .-kllçük: 1 ad. · silındir: 3 

atl.-çayır m le.inesi: 3 ad.-tırmık: 3 ad. 
Kamyon 75-90 beygir kuvvetinde ve otorömorlı: 

işlerinde kullanılmalı: için: 2 ad. 
Otobüs 25 kişi taşıyabilecek: 2 ad. 
Perçin çiviıi, pulu, toka v.a.: 30 kalem 

Erzak Za lre, Et, Sebıe v.a. 

Zeytin tanesi: 4 t. 
K. fasulye: 15 t . 
Yulaf: 200 t . (tenıd) 

Müzayedeler 

Odua: 776 kental 
Bof bobin 1andığı: 1500 ad. 
Kö ür curufu: 15000 t. 
Kurban derisi: 2100 ad 
Boş benı:ın tenekeai: 1200 ad. 
Bina ankaı.ı 

480-
kapalı z.. 38836 SO 
pa.z. 
aç. eh 

n 
,, 

kapalı z . 

aç. olca. 
kapah z. 

paz.. 
,, 
,, 

kapalı z. 

kapalı z. 
paz. 

paz. 
,, 
,, 

aç. art. 

" 

aç. art . 

• 

1916 40 
800 -
470 -

8099 -

ısoo -
8000 -
1200 -
429 so 

48 3t 
106 35 

17400 -

9000 -

1950 -
11000 -

77 60 
975 -

120 -

Devlet Demiryolları ve Limaaları ltletme Unaum ftlaresincılen: 
Muhammen bedellerile miktar ve evaafı •t•tada yazılı iki rrup 

malzeme er grup nyra ayn ihale edilmek üzere hi:ıalarında ya· 
zıh gü ve saatlerde Haydarpatada ıar binaaınciaki .. tıaalma ko· 
mi yonu tar fuıdao knpah zarf usulile saha ahnac:aktır. 

Bu işe girmek isteyenlerın konunun tayin ettiii veaailt ve her 
ı,?rupa ait yaalarıod yazılı uvakkat temiaatlarile tekliflerini 

ubtevi z rflarını eksiltme günü saatlerinden birer aaat evveline 
kadar koıniıyona vermeleri lazımdır. 

Bu işlere ait şartna eler Haydarpatada ıar binaaıadaki komia· 
yon tarnfmd n parasız olarak dağıhlmakt dır. 

2300 kilo anarya sarı ı, iogiliz kırmızm n yefili tos boya, 
950 kilo verminyon toz: boya, 8000 kilo çinko iıt6beoi, 2&08 kilo 
kaba üstübeç mu ammen bedeli 8099 lira n m•vakkat temiaata 

7J -
141 52 

56 66 
91 63 

25149 09 

lJ 32 

249 99 
96 31 
32 6, 

63 75 

208 44 
660 -

55 87 

63 -

57 -

247 50 
1, 50 

1124 74 

~6 -
2912 76 

143 73 
60 -
3S ~5 

607 43 

187 51 
600 -
90 -
64 43 

7 2S 
15 7S 

1305 

'1s 

yizde 15 -
292 50 
825 -

5 82 
146 ~s 

9-
18 -

Çanakkale Nafıa Mtt4. 
,, Mat. Mvk. SAK 

Siaop Poıta n Telgraf Müd. 
,. Denizbaak Acoatalıtı 

Naha Vell. Sular U. Mid. 

lıtanbul ielediyHİ 
Afyoa ,, 
lat. Vakıflar Dir. 
lıtaabul Belediyesi 

,, ,, 
M. M. V. SAK 

Aallara lelediyeıi 

28-!-39 15 - · 
27-2-39 10 -

1-3-39 15 -
28-2·39 ıs -
!1-3-39 15 -

24-2-39 14 30 3_,_,, 15 -
1-3-39 14 -

10-3·3' 14 30 
10-3·39 14 JO 
!8-2..J9 11 -

Malatya Pamuk Oret. Çiftliti Mtd. 7-3·3' 15 -
Kiliı Belediyesi 16-3-39 15 -

Aklaiaar ,, 

" 
,, 

lnlüearlar U. Mid. 
M. M. V. SAK 

" ,, 
,, .. 

lırtaabul Beled\yeei 

Topbaae Lvz. SAK 
l.tanbul Belediyesi 

Çanakkale Mı•. Mvk. SAK 

Samn• labi1ar. laı•ltl . 

D.D. Y. H. paıa 

Kırklareli Ttmen SAK 
lıt. Jaadarma SAK 
Çanakkale Mıt. Mvk. SAK 
Adana Tiimen SAK 
D.D. Y. H. paıa rarıaaa . ,, 

,, ,, 

Nafıa Volt. lat. llekt. lıleri U. Müd. 

" . 
lnbiaarlar U. Müd. 
latanbul Beleciiyeıi 

• • 
• • 

Devlet Havayel. U. Miid. Ank. 

Tlrkk•ıu Genel Dir. Ank. 

,, ,, 
M.M.V. SAK 

Tephaae Lvz. SAK 
Lüleb\lrfa& Tümea SAK 
Samıun Ask. SAK 

Samıun Orman Mid. 
lnhiurlar U. Mnd. 
Naha Vek. lıt. llelc. 1,. U. Mfl4i. 
THK KııılHbamam Şubesi 
lıt. Komut. SAK 
l.t. lmllk ve Eytam Bankuı 

6-J·39 15 

3.3.39 14 30 
28·2-39 10 -
28-2-39 11 -

7.3.39 11 -

24-2·39 14 30 

27-2-39 15 -
24-2-39 14 31 

~7-2-39 11 -

20-3-'9 15 30 

3.3.39 

9 3·-'9 15 -
27-'2 3, 11 -
10 3-39 14 -

, .3.39 10 30 
9.3.39 10 30 

20-3·39 15 -

10-3-3, 15 -
9-3-39 15 -
2-3-39 14 -

24-2-39 14 30 
24-2-39 14 30 
2'4-2-39 14 30 
10-3-39 11 

27-2-39 a kadar 

&.3-39 ıs -
21-2-J9 10 -

24-2·39 14 -
27-2-39 10 -
1 ay zarfında 

14-3-39 14 
16-3-39 16 

13-3·39 11 -
27-2-39 10 

607 lira 43 kuruı olup kapah zarfla ekıiltme1i 20.3.9a9 pazarteai 
rQnG saat 15 te yapılacaktır. 

2900 kilo kaynamıt Türk beziri, 21000 kilo kaynamıt lagili:ı 
lteziri, 3100 kilo ince bezir, 2101l kilo aeftyatı muhanamea bedeli 
14996 lira 60 kurut n muvakkat teminata 1124 lira 74 k•rut 
olup kapalı aarfla ekıiltmHi 20.J.939 paı:arteıi ıünii aaat 15,30 
da yapılaeaktır. 

Selimiye Aıkeri Sntıaalma Komisyonuona• : 
16 ıubat 1939 tarihinde ilAn edilmiş olan mu· 

siki alcit mübayaa ve tamiratına talib aubur etmemit 
olduğundan pa1arhk açık eksiltmesine 24 şultat 1939 cuma 
iÜDÜ saat 14 te tümen satıoalma komiıyoııunda yapıla
cağı ilin olunur. 

22 Şultat t939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire C3orsası 
21.2.938 -~ 

Fi atlar 

CiNSi A,aiı 
Kr. Pa . 

5 30 
5 7 
5 15 
4 14 

" 

il 10 
3 36 
4 21 

93 -

Yukarı 

Kr.Pa. 

6 7 
5 8 
5 20 
4 15 

4 1 
4 24 

Butday 
Arpa 
Un 
Pamuk 
Çavdar 
B. peynir 
M11ır 

Kutyemi 
Kepek 
Yulaf 
Tiftik 

Gelen 

Giden 

Badem içi 
Güz yünü 

Un 
Tiftik 
Dan , 
Yapak jl 5-
iç fıadık ti ' 

zt ---

Kutyemi çuyallı - -
,, d6kme - -· 

1,. Fındık 
Tiftik mal 

K11tyemi ~ 

_i_ç_e_eT_i_Ç~~~~----~~ 
Du; Fiattar 9' 

Tiftik Otlak 
Su Hm 
Yapak Anadolu 

ti 19 
Butday Unrpul 2 S 

·., Şikaro 3 1 

,, Vinipek Z ~ ij' ı 
Arpa AaYers 2 f 3 '' 

,, Trakya 
Mııır beyaz 

14-

Mııır ıarı 4 17 
Yulaf 
Pamuk Mar••• 41 -
SanıH deriıi 

Mmr Londra ~ 3-f '~ 
Keten T. : ,. 
Fındık G. :Hamburg 

/ -
Ponk deriıi ,, L. : 

İstanbul Belediy de 
Gillaaae parkıadaki çoeak bala9eai· 

nde yapıla~ak tamirat 
Mecidiyekayü aUSlyeaine Uizumu •· 

laa ltalta kancıa, kova, ip vHaire 
malzeme 

O•üdar Ca• kurtaraa •erkeılae 
l6sumu elan ya•ı•• ıiatlürme 

Muhammen B. 

88 78 

IOi 3i 

alet, kaaea, kova yeaair mab:eme 48 dO 
E•llk Ş~1t.Hiae iki taae dosya tlolaltı 110 Ot 
leykos Ajaçlama fidanlıtı lçia 11-

aum• elan 8 kalem boya leva:11•1 4'!9 50 
Seferberlik il. c• ltaatırılacak 50000 ~k 

310 ...... ..7 ,, 
daae riıale - " f 
Yukarıda mııbamıaen ltıdelleri yazılı itler ayrı '6 t 

pazarhta koaaulmuıtar. Enakları Bacftmen kaleminde ı•', 
bilir. ı.teldiler biaalarınd• rösterilen teminat makltu• P' 
mektublle beralter 24.1.939 uma günü saat 14 buçukt• 
mi Eocümeaıie ltulunmalulırlar. 

Devlet De•İryollıırı ve Li anları İşletme 
İtlarcıindea : . 

1 
Maha•meo bedel ve muvakkat temi at bulellerı 

f 
jıda yazılı muhtelif cins vagon yedekleri ayrı ayrı ~ 
edilmek suretile 7.3.139 cuma günü ıaat 15 de sır'~ 
Ankarada İdare bin11111.da kapalı zarfla aatan alınac~, ~ı 

Bu iıe girmek iıtiyenlerin aıaiıda yazılı mikl~;I 
temiaat ile kanunun tayia ettiği vesikaları ve tekh 
ayni gün aaat l-4 e k. dar Komisyon rciıliii•e · ver~ 
llıımdı1'. 

Şartaameler parasız olarak Ankarada 
.,~. 

iresindea ve Haydarpaıada tesellüm ve seYk ıefh 
dağıtılacakbr. 

Kalem Maha•· 
mikcları bedeli 

iksiltme 
No. ıı 

ı 

3 

li9yaaıa ciasi 

Tekerlekli diaıil, dinril •e 
komple hojiler. 
B•vataıresler ve tampon 19 
gre116rler. 
Kapı makara11, •enot, ta•· 59 
p•• taaı, tampon cer kaa
calar1, ke111• takımları •• 
teferrlatı. 

lira 
22 Ol 

15800 

Beleliiye Salar l411eroaia•en: V 
ldareaiıı:co mahtelif kut•rda cemaa I 19842 kilo yu"~, 

tooarme demiri kapah xarfla miaakasa aurotile utıa •1' 1 a. it İt•• taaaim edile• tartname iclaremiıı: leTall .. 
tien para11• olarall alıaabilir. 

'şartnameye ılre tan•i• edilecek kapala zarflar i~•·~,~ 
mart 139 paıartHİ ı&ni ıaat on beıe adar Takıılll ,1 
merkezimizden müdiriyote yerilmiş olmaluhr. Bu nattcıı 
tirilecek zarflar kat'iyyen ka!aıul edifi.u. 

••• 
1500 kilo çivi alıaacakhr. Bak kereste 

Çaaakkale Miıt. Mevki Satınal•a Komiıyeını 
••• 

Transformatör yağı, kurutma cHuızı ile bir eneh" {, 
me ışı ıık: Nafıa vekaleti 1st. Elek. i leri U. Müd· 1 

• • • ı~ 

1 adet bılıışık yıkama makinesi alınacaktır. Gak: 
U. l\lüd. ilanlarına. 



,_k 
~ahire, Et ve Sebze: 

~ fıtaala1ı1l koa•taalıfı Satıaalına KemiayonanclaD : 

•de ~;bıd Koanıtaalıfı birlikleri l~i• ıartaame n ev•ah .ıabi
'-•tt Sot itile zeyfüayatı utıa ahaacaktır. Kapalı aarfla ihalesi 
1111ıı,tı l839 P•tfembe ıt•I aaat 15 te yapılacaktır. Muhammen 

~•111ııı. I033 liradır. İlk temiaatı 776 liradır. Şartaaaeai her gao 
\t~tıırıllcla ıarGle~iHr. lateklllerİ•İ• ilk temiDat aak~oa nya 
~•ltrıı ''ile 2411 •ayılı lraaanu• !, S •a.ı.ıeleriatle yazılı .,. .. j. 
~. t l.traber ihale •tiai ihale uatia.ıea bir aaat •TT•liae 

t t ..... , • 
lıılh 1 •ektublarile Fıadıkhda Komutanlık Satınalaa Ko-'''•11 • relnaelerl. 

't 1 
ttltf • •tarı bal ko•utaalıtı•• batlı birlikler ifi• ıartHaeal "e 
1~

1

.:•lılliade 12.000 kilo bulıur aatıa ahaaeatı•daa h:apala 
1ıı-. t( 'ıa •lcai 6 •art 911 pazartesi ılnl Hal 10,30 da yapılacı:.ık
Ş,tt. 11 •ırı•ea kıyaeti 93i0 liratlır. İlk temiaatı 702 liradır. 
·,,t '1'1eıj her rla komiayeatla rörülebilir. iateklilerinin ilk te. 

ldd:•lcl.aı "'•J• mektatıılarile 2-490 aayalı ltaa•••• 2 n 3 lıacü i,, t trl•de yazılı ve•ikalarHe berat.er Uıale fÜDÜ ihale ıaatia-
~ • ._11~ llt bir ıaat nveliıae kadar teklif mektublarıaı Fuıtlıklıtla 

'•dık Satıaalma komia7ea11aa T•r•eleri. 
,. 1 

'-ıııt '1 •tıabıd KomutHhtıaa lıtath birlikler için evaaf ve 'art
~ 1 4 .. L'J' 
'~•lı '<QI •nde 61.000 kilo kur• faaulye Hbn ahnaca;ından 
~t,~11 tarf), ihalesi 6 mart 931 pazarteai rümG saat 1 J de y pı
Ş~• t, '4ubaıamea kıymeti 8-451 liratlır. tik temiHh 634 liradır. 

,• itli laer , •• koalayea~a aörilebilir. 
hıııııd: ;t•nltul komutHhfı birliklui için ıartaame n evsafı cia
~t ibate :OOo kilo aeytia taaeai ıatıa alıDacatıadaıa açık eksiltme 
"'' ~. 11 

7. mart 939 Hlı .günü .. at il da yapılacaktır. Muhr.m
~ll l6 Ytbetı 2430 liradır. ilk teminatı l 83 liratlır. Şartaamesi 

" lco•iayoatla •ÜrllebiJir. 
• • 1 

/ t•a,fı' il ıt~~ .. \11 Koa,daalıtına lıtath birlikler i~in ,artaame n 
~ Uı,ı:~•lıade 26,500 kile Hbun utın ahnacaktır. Kapalı ı:ar
'ıı ~ 11 

1 •art 139 aalı ıüal aaat 11 de yapılacaktır. Mabaa
'~,.?ın•ti 1877 lira 50 kuu,tu. lak teminatı 666 liradır. Şart-

,• lhtr rb komiıyoatla fÖrCilebllir. 
'••'fı' 11 ltllebul komutanlıtıaa batlı birlikler iıin ıartname ve 
l'l'fl, . •hiliıade 71 hio kilo ••laud utıa alıaacağından kapalı 
flıeıı 1/lı•lcai 7.3.939 salı •Gaü aaat 14 te yapılacaktır. Muhanı
t'- ~ 'Ylllcti 7810 liradır. İlk teminatı 586 liradır. Şartnameai her 

Orıtj•Y•ada ıorüle~ilir. 

Satınaloıa Komisyonumılan: 

birlikleri ihtıynt;ı için açık ek. 
ve miktarları yazılı mevaddı ia~e 

Çanakkale Mnst. Mevki 

11t;11 tıakkale müst. mevki 
~4n e UretiJe aşao-ıda cins 

lh a!ınacaktır. 
111

•:Ieri hizalarında yazılı gün ve ~aatlarda yapılucaktır. 
kçaı alıp terin mezkur tarihe kaaar aizalarında yazılı temiaat 
t&a_i:;ı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde-ki 
~ti e birlikte müst. mevk. satınalm 1 komisyonuna müra-

lltı. 

~1uvakk:at teminat 
Kilo Lira K. İhalesi aünü 

" 
ssatı 

13000 417 50 28.2.939 salı 10 
150-.ıO li7 50 )) )) il 
14000 393 75 )) )) 14 

. ' ' 1 

1~ ~k iİt • Çlluakkale mü!t. msvki birlikleri ihtiyacı ıçın açık 
1'fe ttıe suretile aşağıda cins ve miktarları yazılı mevaddı 

'~ l~tın alınacaktır. 
''1, ~tlac ~leleri &fa&ıda hizalarında yazılı gün ve saatlarda ya-
r llao:tır 

ifl' . 

" ~ Cıtısi 
"~r\t ~ 
'I~ U~ürn 

e ~i/ll fa ulye 
iJi ltıç 

Kile 
1 :2000 
25009 
20000 

Muvakkat teminat 
Lira K. İhalesi 
198 - 27.2.939 
243 75 ,, 
375 - " 

saatı 

11 
14 
15 

~ 
~rı~ul LeYa:ıua Amirliii Satınalma Komisyenunllan: 

•i a~OQ kilo zeytin taaeıi alınacaktır . Pazarlıkla ek5iltme· 
l~~, ·2·31 cuma ıüni ıaat 1.4 tle Toplıanede İstanbul 
t,kı~•ııı. ia.irliti satıaalma kemisyonunda yapılacal<~ır. fg. 
t\}~ trıQ ytlzde 15 temiantlarile belli 1aate komısyena 

5 tri, 

"illa Aıkeri Satıaalma Kemisyeıa•atlan : 
~il, ~il~s, KiUlük ıarni:ıonlarıoıa senelik ihtiyacı olan 30008 
'••t ••ıır eti kapalı zarf usulile 27.2.937 pazartesi günü 
~ lg te ilıale ıı i yapılacaktır. 

. lıt:~•. nıen bedeli 1658 lira 75 kuruşt~r . 
tı), klıler ticaret o.&asın.ıan alacakları tıcaret vosıkala· 
'•t1 'it l'lluvakkat teminat mukabilinde maliyeden alacak
tlıi811 1tkbuz1a birlikte ihale saatiade11 bir saat evvel ko~ "'on, 

l&t .müracaatları. 
flıı-~, klıler ıartnameyi her gG• Milis askeri garnizo· 

Paraıız alabilirler. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma 
Komisyonundan: 

t6rı~Uesseseye utın alınacak 27 ton tuz 8.1.39 çarşamba 
ı1' [ı ~ •at l t de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
• 

1 1
ita ~h.ırnnı6n bedel 1350 lira olup muvakk.at teminatı 101 

ı Ş kuruı:tur : ~ b. . art ~ . 
1İıt. tıaıne her giin mlıssese mutemedinden tedarik eaile 

NAKASA GAZETESi 

Liilelturgu Tümen Satınalma Komisyonundan: 
TUm merkez anbarmda muayenesi yapılmak ve 6000 iti· 

le!U Kaynarca, Hayrebolu ve Babaeski garnizon]arına kadar 
nakli üteahhide aid olmak üzere 15 ton kuru fasulya pa
zarlıkla satın alınacaktır. 'l ahmin beddi 1950 lira teminatı 
292 lira 50 kuruştur. Numune ve evsafı Lüleburgazda ko· 
misyonda görülür. İsteklilerin 27.2.939 pazartesi ünü saat 
10 da Lüleburgaz tüm salınalma komisyonuna müracaatları. 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğünden 

iclare•in Silahtar fabrikasında ter küm etlen ve aeaevi •İk
darı 15000 tonu bulan kömür Curufu (Cent:lc) aatılacatıadaa •e· 
raiti anlamak üzere iıt ldileria leYaz1111 mütlirUifÜDe mtlracaat 
etmeleri iliD olunur. (l 150) 

Cinsi Miktarı 

• n 
Tutarı 

L. K. 

Sayfa a 

Y. T,5 
Teminatı 

L. K. S atı 

Kereste 1209 - - 819 1 - 3899 3 lft 
Beyaz çul 1 150 A et - 70 a3033 - 2477 48 15,5 
(başı bağlı) (kiloıu) (takriben) 
Dliz beyaz 2 Metre - 15,5 a 759 - 2906 25 16 
kanavi9e 

1-Şartna eleri ve aumu eleri uci ince yukarı ya· 
zıh malse e ayrı ayrı kapalı zarf usulile satı alın c ktır. 

11-Muhammea bedelleri ile muvakkat te inatları hi
zalarıada g6ıterilmi§tir . 

Ill- Ekıilt !7.2.939 tari ine rastl y n pazartesi gil-
n hizaları da yaııılı saatlerde K at ,da Levazım e u· 

beyaat Şubesind ki hm Kemisyon oda yapılac:aktır. 
iV-Kereste fart a esi 260 kura eyaz ç 1 şartea· 

me&i 165 ruş a avi\le f rtna eıi .le 194 kuruş bedel 
muka-ilinde her gün s&zü geçen ubed n Ye iz ir Baş· 
tidürlilğünden alınabilir. 
V- kıiltmeye girmek isteyenlerin m iifl teklif mek· 

r " tublaruu kano t vesaik ile yUz 7,6 ven e parası 
İstanb ı Belediyesinden: .. 1 makbuzları•• veya banka te i at mektu unu ihtiva ede

cek kap lı zarflarnıı ibale saatlerinden ir r s at evve· 
... _____________ mm __ , _______ ...,-1 · line ka ar yukar a aflı eçen Ko isy D Ba kanhğına 

Belediye Motarlii nakil vasıtaları için alınmaaıaa lüzum ıörü· 
len 90 kalem Varta marka elektrik levazımı 59 lira 4 kuruş tah
min beclelile açık ekailtmeye konulmuştur. LiatHile 'artoameai 
Leva.zım Müdürllğüntle görülebilir. İstekliler 2490 uyıh kanunda 
ya:ıııılı vesika ve 49 lira 42 kurutluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile hirlikte 3 .2.939 aalı pnl aaat 14 buıukta Dai i Bn· 
dmeıade bulun•alıclırlar. t893) 

Nafıa V ckalcti lstanbul Elektrik l,lcri 
Umum üdürlüğünden : 

1- Aşağıtlaki işler ayrı ayrı eksiltmeye kon •ıtur. 
Mul.amme Muvakkat 

bedel teminat 
LiTa Lira Tarihi 

Ekailtmeain 
tekli 

Tran•formatör ya- 2500 187,50 10.3.39 açık ekıiltme 
t• kurut•a cihnzı cu a 

Bir acaeJik pik 800 60 ,00 9.3.39 kapalı zarf 
tllküm iti perfembe . 

2- Eksiltme Metro han biaa ınıa 6 ıneı katında toplanncak 
ola• arttırmn eksiltme komiıyeounda yukarda yazılı giinlerde aııat 
15 de yapılacaktır. Pik döküme ait teklif mektuplarının eksiltme
den ltir aaat evYel komııyona verilmiş elmaaı llıı:ı•dır. 

3- Bu İflere ait ıartnameler paruıı olarak Levazım Müdür
liirliallea alma bilir. 

4- latenilea vesikaların nelerden ilıtaret elllafu ıartnaaeler· 
de yaaılıllır. ( 1 175) 

t""'j".ilii 

Cinsi 

rlar U. Müdürlüğünden: 

Muham. B. % 15 
beheri tutarı teminat 

Miktarı Kr. Lira L. Kr. -
J!kıilt enin 

_Şekli Ye Saat 

Boı bobin 1581 A. 
sandığı 

65 975 146 25 Açık arttırma 16 

1- Mart 939 tarihin en Ağustos 939 gayesine kadar 
Ci\tali fabrikaaıncla birikecek 1500 adet bot bobin an· 
dıkları yukarıda yaııh şekilde satılacaktır. 
n~ Mulıammea bedeli Ye lllUYakkat teminatı i:zasıa

.ıa yazılmıştır. 

111- Arttır• 1 ti.3.9JI tarihine rastlaya& perıembe gü· 
nü hizasında ya:zıh saatte Kabataşta Levazım ve Muba· 
yoat Şubesin leki Satıı Komisye undn yapılacaktır. 

IV- Numuneler her gün Cibali fabrika ında görüle· 
itilir. 

V- İsteklilerin arttırma için tayin etlilen gün ve saat· 
te yüzde 15 güve me paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çea Komisyona gelmeleri ilas oluaur. (1158) 1-4 

••• 
ı- İdaremizin Cinali faltrikası ıçın alınacak bir aaet 

buhııık yıkama makinası ihale edilemediğinden eksiltme 
IO gün uzahl ıştır. 

il- Muhamıuen beacli l 200 lira uvakkat te inatı 
IO liradır. 

111 - Eksiltme 2.3. 3 perşe be gii ü saat 14 de Ka· 
bataşta Levazım ve Mubayaat Şube indeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler. her gün sözü geçen Şubeden alına· 
bilir. 6ksiltmeye ittirak etmek isleyenler fenni tekliflerini 
ihale güaünden asgari 3 gün evveline kadar İnhiıarlar 
Tütün Fabrikalar Şwlteıin verm leri ve tekliflerinin ka· 
bulünii mutaıammın vesika al lan lazımdır. 

V - isteklilerin eksiltme içi tayin edilen gün ve sa t· 
te yüzde 7,5 üvenme paralarile mezkur Komisyon gel-
mel ri ilan olunur. ( 1159) 

u!dığı 7er: ARTUN ...... ~"· 
Ga'tlt.a a· v.r N • ! 

makbuz mukabilinde vermeleri ila• olu ur. (826) 4-4 

••• 
Muh m. 8. Muv k T. 

Cinsi Miktarı Lira L. K. ksiltme 
•ı:- - -40 hk çiwi 2000 kilo 375 28 12 14 

16150 m/ 
Kadranlı oto atik l a~et 7 3 52 50 15 

basklil 
K lot pantslon 12 takı 1 
Kasket 12 " 546 ı 95 15 30 
Kaput 12 ",, f 
Çizme kisele t 2 

1- Yukarıda cins ve iktarı yazılı (3) kale ab.e· 
me fartname ve mevcut numuneleri mucibince ayrı ayrı 
eksiltmeye konmuştur. 

IJ- Muham e bedellerile uv kknt t minatları hiza· 
l rında 6ateril i;tir. 

111- Ek iltme 3.3.939 tarihine r stlay n euma ıünii hi
zalarında yazılı s etlerde Kabataşta kain Levazım ve 
Mubay2at Şube.sindeki Alını Ko isyonund yapılacaktır. 

iV Şart ameler hergün sö:ıH eçen Şubeden parasız 
olarak alınabilece w i i i numuneler de glSrölebilir. 

ist klilerin eksiltme için tayic dilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenm paralarile lı;irlikte mezkQr Komi yona 
gelmeleri ilôn olunur. (940) 3-4 

• * * 

Muha . B. 

o. 7,5 
MaY. T 

Cinsi Miktarı L. Kr. L Kr S atı 

Lastik çizme uzun 127 çift 745 - 55 87 14,30 
ve kı a konçlu 

Balıkçı muıambası 
kuıa ceket, u flm· 150 ndet U06 -
ba ve pantalon 

Bahariye bakım evi 

7 9 

elektrik tesisatı işi 321 58 24 11 15,30 
1- Cinsleril muhammen bedell ri ve mu akkat temi

nat miktarları yukarıda yazılı malzeme ve iş ayrı, ayrı 
eksiltmeye kon uıtur. 

11- Eksiltme 8.3.939 tarihine rastı yan çar9amba ünü 

hizalarında gösterilec saatlerde Kabataıta Levazım Ye 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo unda yapılac ktır . 
111- Şartname ve keşifoameler hergün slSzü geçen Şu-

beden parasız larak alın .. bileceği gibi numun lertle g • 
r lebilir. 

iV- İsteklilerin muayyen gün ve saatte kanuni ve aik 
ile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ve çizme ile 
muşambalar için numune getirmeleri ilan olunnr. 

(1083) 2 4 

Vapurlara, trenlere vaktin c ıfCtİ§ bilmek için, 

Uıaum saatçılardan metıanetile üııal n 
te İHtlı 

ON 
Saatlarını ıararla isteyiniz. 1 
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T ble u tique des judica · ns Ouvertes Aujourd' • 
uı 

Objet de J'adjudicatioıı 

A} A judlcations au Rabais 

Mode 
d' adjudicat 

Prix 
estimatif 

Caution. 
pro'risoire 

Üeu d'adjndication et d 
Cahier de5 Cbar~ea -

jours Heure 

Constructfon-R~aratlon-Trev. Publlcs-M terlel de Construction-CartoDJ'ephle 

Construction bitine Prefecture Port 
,, hangar artillerle a Çaaaltkale 

Reparation bitisae P. T. T. a Sinop 
" ec.:helle doune 

Coastr. rerulateur et digue au lac Manyas 
(cah. eh. L 26.75) 

Construetion ba111in 
Repar. au iardin d'enfanttı daas pare Gülhane 
Repar. iı. l'bôpital Gureba (aj.) 
Conııtr. chausaee goudronnee a Pangalti, rue 

O raane 

Gre iı gre 
Publiqu 

1000 -

• 795 34 
n 1208 4) 

Pli cach 534977 22 

Publiquc 
Gre a gre 

Publiqae 

1927 09 
88 78 

4982 20 
3333 22 

Repar. cim tierc Sorp Agop ,, 1284 19 
Enduit et hadigeonnage m r Gre a gre 435 22 

Elec;!riolte·f!t z-Oheuffage Central (lnstafletJGn et Materiel) 

lnatall. electrique a projectİOQS du monument Publique 850 -
Atatürk İl la place d'Ulua 

lnatall. olectr. eau et &anit. a la fcrme de 
prodoction de coton 

Install. depôt frigorifique a Kilia dont constr. 
bitisse a la charge Municipalite 

Trav. installation reseau electr. rue Konak 
Gouvern mental en supplement rlıseau el,c
trique Akhisar 

Install. embranchemeııts leı abonneı electr.: 
900 p. 

,, 

Pli cacb 

Publique 

,, 

Hısbflte.nıent - havseaPea - Ttuu - Oarrs 

Bottine en caoutchouc : 127 paireı (rectif.) 
Chauıısettes en laine : 50000 paıreı 
Gants en lıine : 50000 paires 

Gre a gre 

" 

2779 25 

8800 -

1732 99 

1800 -

745 -

Mouchoirs : 6000 p. Publique la p. O 14 
Amaubl ment poar Habftetlon ot Bureeult-Taplsserie ete. 

Lita doubles : 75 p. 
Armoire pour dossiera : ! p. 

Trevaux d'lmprimerle-Pepeteria 

Gre a gre 

n 

1650 -
110 -

lmpre111ion revue : 50000 exemplaires Gre a rre 386 -
Transpol"t-Chargement - D6obargement 

Transport feuilles de tabaca Publique 

Bois de Construotion, Planches f9oteeu11 ete 

Boia de construction: 318,~61 m3 (aj.) 

Cotnbuatlble- Oarburent-Huiles 

Huile de lin turqu : 2900 k.- ld. anglaiııe : 
21 t.- Huile de lin raffinee: 1100 k - Hui
le naphte : 2100 k. 

Dlver.a 

File en laine pour flanellcs : 14384 k (cah. 
eh. P. 164) 

Glous : 1500 k. (aj.) 
Reparation tank : 1 p. 
Tracteura graads : 2 p .- ld. petit: l p.· Cy

llndre : 3 p.- Faucheuae : 3 p.- Riteaux : 
5 p. 

Chistiı camion de 75-90 C. V. pour serviee 
auto-remorque : 2 p. 

Autobus de 25 placea : 2 p. 
Rivets, rendclles, boucles ete. : 30 lots 
Appareila pour aecher l'huile trasııformateur 
Trav. annuel de fonderie en fonte 
Machine pour laver la vaisaelle : 1 p. (aj.) 
Articleı de peinture : 8 lota. 
i.xtincteurs d'incendie, erocbeta, aeaux ete. 
Hachu, crochets, seauır, cordes ete. 
Materiel pour construcıtion pont militaires 
Armatures e.xterieures: 64 p. 
Armatures a lnmp• de mercure: 6 p. 
Peinture en poudre jaune, rouge anglaiııe et 

verte · 2300 it.· Peinture en poudreı ver· 
millon : 950k.· Ceruıe de sine : 8000 k. 
Ceruae ordinaire : 2800 k. 

Provislon• 

Oliveı : 4 t. 
Haricots aecs : 15 t. 
Avoioe : 200 t. (aj .) 

8) Adjudications a la surenchere 
Peaux ele kurban : 2100 p. 
Bidona vides de benzine : 1200 p. 
D combrea de •aiıoa 

Gre a ıre 

Pli cacb 

Pli cach 

Gre a gre 

Pli cach 

Pli cach 
Gre iı rre 
Publique 
Pli cacb 

Gre a gre 

• 
" Publique 

• 
n 

Pli cach 

Gre l gre 
n 

" 

Publique 

14996 so 

38836 80 

- -
480 -

17400 -

- -
9000 -
- -

2500 -
8000 -
1200 -
429 50 

48 so 
106 35 

1916 40 
800 -
470 -

8099 -

1959 -
11000 -

120 -

75 -
141 5'.l 
56 66 
91 63 

25149 09 

ıs s2 

'249 99 

96 31 
32 65 

63 75 

208 44 

660 -

55 87 
- -

63 -

247 50 
16 50 

57 -

1124 74 

2912 76 

- -
36 -

1305 -

- -
675 -
- -
187 50 
600 -

90 -
~ 3 

25 
ı5 75 

i43 73 
60 -
35 25 

(i07 43 

15 O/o 
292 50 
825 

9-
10 -

Dir. Trav. Pub. Çannlclcale 28-2-39 15 -
Com. Ach. Place Forte Çaı:ı kkale 27-2-39 10 -
Bir. P.T.T. Sinop 1-3-39 15 -
Dir. Denizbanlc: Suc. Sinop 28-2-39 15 -

Min. Tra'v. Pub. D. G. Hydrauliques 21-3-39 15 -

Municipalite Afyon 
€om. Perm. Mun. lstanbul 
Dir. Vakoufs lstanbul 
Com. Perm. nioip. lstanbııl 

3-3-39 15 -
24-2-39 14 30 

1-3-39 14 -
10·3-39 14 30 

" 10-3-39 ı 4 30 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 28-2-39 11 

Municipalite Aakara 

Dir. Ferme Production Coton 
Malatya 

Mnnicipalite Kilis 

• Akhisar 

Com Atıh. Econ. Monop K.taohe 
Com. Aob. Min. Def. Nat. Ank. 

n 

,, 

Coın. Ach. lı:ıtend. lst. Tophane 
Com. Pcrm. Mun. lıtanbul 

Com. Perm. Mua. latanbul 

Dir. Monopolas Samaun 

10-3-39 10 30 

7-3-39 15 -

16-3-39 15 -

6-3-39 15 -

6-3-39 15 -

8-3·39 14 so 
28-2-39 10 -
28-2-39 11 
7-3-39 11 -

27-2-39 15 
24-2-39 14 30 

24-2-39 14 30 

1-3-39 15 -

Com. Ach. Place Forte Çanakk:ıle 27-2-39 11 -

1 ere E..pl. Ch. de Fer Etat H.paşa 20-3-39 15 30 

Conı. Ach. Comm. G. Gend. G.pacha 9-3 39 15 

Co m. Acb. Place Forte Çanakkale 27-2-39 11 -
Com. Ach. lntend. lst 1 ophane 3-3-39 
Dir. Gen. VoiesAer. Ankara et lst. 10-3-39 11 -

,, Türkkuşu Ank. Juaqu'au 27 2-39 

n ,, 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
Min. Trııv. Pub.I}. ~ Electricite let. 

• 
Com. Acb. Econ. Monop. K.tachc 
Com. Perm. Mun. latanbul 

,, 
,, 

Com. Ach DiY. Adana 
1 ere Expl. Ch. de Ferli.tat H.pıışa 

n 
,, 

Com. Acb. Intend. lst. Tophane 
Com. Ach. Div. Lüleburgaz 
Com. Ach. Milit. Samsun 

8-3-39 15 -
28-2-39 10 
10-3-39 15 -
9-3-39 15 -
2-3-39 14 -

24-2-39 14 30 
24-2·39 14 30 
24-2-39 14 30 
10-3-39 14 -
9-3-39 10 30 
9.3.39 10 3& 

20.3-39 15 -

24-2-39 14 -
27-2-39 10 -

Dans 1 mois 

Ligue Aviat. TurqueSuc. Kmlcalaamam - -
Com. Acb Command. lıt. Fındikli 13·3-39 11 -
Banque lmmobilıere et dea Orpbelina i7-2-J9 10 -

Avis ficiels 
De 1' Administration Generale des 

de Fer et des Ports de l'Etat Tur' 
8 ponts tournantı differents d'u1ıe valeur e.ıt' 

de 5741 Ltqı. seront acll.etes par voie d'adjudicatia' 
pli c eh te le Mardi 4 Avril Hl~9 a 15 h. JO a• 
de I' Ad ioistration Generale i Ankara. 

Ceux qui d'sirent y prendre part doivent reaO .,, 
la Presidence de la Commission Je jour de l'adjud•.ff 
jusqu·a 14 b. ~O leurs offres, une garantic proviı0' 
430,57 Ltqs. et les certıfieats cxiges par Ja loi. 

Les c hiers des charges sont istribue gratuit 
iı Ankara par le Servit:e de.s Approvisionnemeotf

3 Hayd rpaşa par le Burcau de Reception. ( IOJ2) 

Müteahhitlerin 

Perfembe 23·2·939 

Uçuş r·zlü2i (MMVt .\! 932 
Adedi devir saatı ( • ) .>\; '33 
Tıbbi iliç ( ,, ) ~ 938 
Top garajı ikmali (Balıkesir Ask. SAK) ,,y. 957 
Potrel mir çubuk (lıt. Komut ) 1" 961 
Buğday kırflırılmaaı (Topbue Lvz.) '/'f 962 
Umumi babçcler için muhtelif malzeme (lıt. elell.) !\' 962 
F riköyünd ki 17 inci okulua tamiri (lat. Beled.) ~ 962 
Elbise (Balıkesir Ortaok SAK) .,! 964 
• Trikotaj motörleri v.11. (Beıiktaş Maliye Tahsil Şef.) • ô 965 
• MuhteJif bina yık.tmhnası (Aalc. Defterclar.) Jı.• 968 
Buz nakliye kamyonu (Adana Beleli.) 969 
Benzin (Sa ıun Belod) .~· 969 
Sliptlrge ( n ,, ) .X• 969 
K. aeğan, toz şeker, i!ızüm ve çay (Edirr:e Tüm.) X 971 
Ya rm söndürme ileti (lat. Komut} _.,. 972 
Taı nakli ve kırdırılması (Sıvu Nafıa Müd) .-\' 972 
Şoıe inı. (Sıvas Nafıa Müd.) X• 972 
Su projesi tanaimi (Diyarbakır Beled.) ~· 972 
Kapıül, çivi, keten ıplilc ve nalça (l.t. Jandr SAK) J\'• 973 
Bulgur (lzmır Lvz ) ·*- 973 
Halat (Tophane Lvz) .\• 974 
Büfe ;, • X! 974 
Yulaf ,, n .1\:. 974 
Sadeyağ' (Adana Erkek Ôğret. 

Jcudi .23-2-ea9 

L12 ette• our aviateur (Min. Def. Nat ) No 932 
Compteurs marque Deuta ( n ) No 933 

cdica entı et artielcı sanitaıree (Min. Def. Nat ) No '38 
Conıtr. gararo artill rie (Com. Aeb. Milit. Balıkesir) No 95{ 
Poutrelles baguetteı en fer ete. (Commaad. lıtanbul) No 96 
Concıııısagc de ble (lntend. Tophane) No 962 
Articles pour jardın (Mun. lstanbtıl) No 962 
Rep. bitisse 17 lme ecole Ferilcöy (Mun. lıtaabul) Ne 9'2 
Coatu es (Ecole Secondaires 8alılteair) No 964 <Jf' 
• Machisıcs de tricotare (Oir. lıureaa Fiscale Beşikta~) o 
• Demolition de div. bitine (Oefterdarat Ankara) No 968 
Camion pour tranapcrt de glace (Municıp. Adana) Ne 969 
Benz.iae (Mun. S&mııun) No 969 

alais ( ,, ) No ~69 
Oignona, nere, raisiaa et the (Div. [dimc) No 971 
Extincteou d'iaeendie (Com•ana. lıtanbulJ No 972 
Concassage et transport do piarre, constructioa cbaHıee (Dit 

Pııb. Sivas) No 972 
Projet peur addaction d'eau (Munıcip. Diyarbakır) No 972 
Capsule, clou, fil de tin et fer a cheval (Ceın. Aah Gend,ı 

No 973 
Bles ooncaıses (lnterıd. lı•ir) No 973 
Cable en lin ( n Tophane) No ''74 
Buffcıt (lntend. Tophane No 974 
Avoine ( • ) No 974 
Beurre ( ir. Ecole Normale Adalla) No 974 

ÜZAV 
••• 

1500 adet boı boltia undıtı satılacaktır. Bak lnlaiurl•' &J 
üd. ilini rına. 

• * • ~ 
15000 ton kömür curufu ntıluuktır. Bak: Nafıa Vekil' 

Elektrik İtleri U. Mtid. ilinlarına. 


