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~Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Düzce Belediye Riyasetinden : 

l'-lafıa .Vekaletinden musaddak projesi mucibince kasa· 
a 9 kilo~etre mesafede kain Şakoç şellalesinde yapı

' olan. Hıdro-elektrik santralına aid ve bedeli keşfi 
3,94 lıra olan baraj, kanal, su köşkü santral binası ve 
aııala aid inşaat işleri on beş gün mUddetle münakasa
oonıuştur. 

Ja.Jib ol~nların bu gibi işleri muvaffakiyetlc baş:ırdıkla· 
1 aır ve~ıkalarını hamil olarak 17. 7.939 tarihli pazartesı 
Beledıye Encümene müracaatleri ilan olunur. 

ı Sümer Bank Umum Müdürlüğünden:. 
~~~tte yapılacak klor fabrikasile buna müteferri işler 
1 ıat esaaile ve kapalı zarf usıuile eksiltmeye konmuş· 

it~~ inıaatın muhammen keıif bedeli 569,800-liradır. 
ıltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bıuık İn

i~b_esinden alınabilır. 
Bıltnıe 17.7.939 pazartesi günü saat 16 da Aokarada 

M BanL. MUdürlüğiınde yapılacaktır. 
1 uvakkat teminat miktarı 26,540 liradır. 
;~~tiler te~lif evrakı meyanına şi~diye_ kadar yapm.ış 

. ?u kabı! işlere,bunların bedeHerıne fırmanın teknık 
;'kı!«ıt.. v!"t' olmadıö-ına. varRa kiml.:ıı .. A ...... ~----•·•-::..- : 

'Ve h..ıngi bankalarla llıUamelede bulunduklarına daır 
; 1•r. ve malumat koyacaklardır. 
eldıf mektublarını havi zarflar kapalı olarak ıhale 

li 8•at lS e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer 
.~ _Unıumi Muhaberat Şubesi Müdürlüğune teslim edi
ı-lır. 

Poata ile aiaderilecek teklifler nihayet ihale aaatinden 
•••t eyveliae kadar a•lmiı ve zarfın kanuni ,.kilde 
tılınıı olması lhımdır. Poatada vaki olabilecek gecik· 
r •azarı itibara altamı7acakbr. 
B..aıa bu lllfllAb dileclisi miitealahide vermek veya bu 

•d .. tuaamen aarfmaur etmejıt hakkını muhafaza eder. 

Milli Mldafaa VeklleU Sabaalma Komiıyoaaadu: 

bınir müıtalıkem mnld komutaalıjıaca 1Ölterilecek yerde 
in bedela 54409 lira 80 kurut olaa 2 adet ıaraj iaıuı kapalı 
~k.ilt••J'• konulmuştur. lııaleai 17.7.~ pazarteai ıünil aaat 

a İamir Lv. imirliti aatıaalma komiayoauada J•palacaktır. Te· 
b mankkata akçe1i ~O lira 50 kur'!ıtur. Şartname, keııf-

• ve projeleri berfila bmir Mat. Mv. laşaat komiayoaunda ve 
atla M.M.V. emalua iaıaat ıubeıınde ıörillebibr. l.teldılerin 

et oduıada kayıtlı oldaldarııaa ve bu İfi yapabileceklerine 
Uıaledea ea az bir hafta en el İımir nafıa fen beyetiaden ala
arı veaikalaraaı ıöıtermek mecburiyetindedirler. 

Yeıilköy Mıntaka Meteoroloji 1stasyo11uodan : 

15.7.939 tanlı cau:ıartesi günü saat 10 da Yeıilköy wıu· 
Meteoroloji iıtasyoou hinasuıda 1155.08 lira ke§ıf hede· 

olan Ye§ilköy mıntaka istasyonu için yapılacak sondaj bara
• inoaan açık eksiltmeye kon111lmuıtu1. Mukavele eksillme 
yındarhk itleri genel hususi ve fenni ıartnaınelerı proje keşit 
lasaa4 ile büna müıeferri di&er evrak daırede görülecektir. 

Muvakkat teminat 87 liradır. 
isteklilerin en u 1000 liralık bu ite benzer ıo yaptığına. 

· dairelerinden almıı olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
'llyetindeo eksiltme tarihinden 8 güo evvel ahomıı ehliyet 

939 yılına an Tıoaıeı odaaı vuikaları ile aelmeleri. 

lıtubul Beledi1uaadu : 

Vali konaj'ı caddesinde Yedek Subay OkalunUD ileri 
... af.ı-daki kısımların tretuarlannm İDfU• ka~ab zarfla ek-
•tt.e L lmu-+ur. llıale 17.7.939 puartuı gilnil ıaat 15 

ye .. on• ,. b k 'f b d r 
• daimi eaclimende yapılacakbr. M~ ammen eıı Te _e ı 

5 l' 76 k ilk teminatı 967 lıra 94 k111'11fiur. alip-. i-=~ tarih'::en 8 pn enel F eu ifleri midlrltıiüne 

müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ile beraber 
2490 sayılı kanuna göre hezırhyacakları zarfJarını ihale 
tarihi oJan 17.7.939 pazarte:ıi günü saat 14 e kadar Daimi 
encümene vermeleri. 

~rzurumVsh ığınden: 

Erzurumda yeniden yaptırıJuıakta olan Doğumevi bınası
nıu on 1 1 hın altoıış hra yt:tmı§ b ş kuru§ keşıf bedellı le ı&atı 
kapalı zart u~ulıle ekı;ı ıyt .ko uJınu~lur. 

llı...ıltsı l6.7.~J9 pcr~ewOJ gunu saat 15 te Hüiiiim~t Ko
u ğında ı Ddııni Encumeu odnsındcı yapılacaktır. 

Muvukkat temmat dokuz yuz dört !ıra eHı h.uru~tuı. 
1Stekhler ek:::illıU:ıı} c gıı e::bııuıt.k ıçıu ılıale guı unacH en az 

:;~kız guu e\Vd Vılayeue wuracautle clılıyet Vtısıkaı:ıı alması 
lazımdır. 

fulıbler hu l§c; atd ~artu mt.: v ... :ı..ıllC}İ hergüu Vılfi)et L:n
ctimenı kalewınoe ve .l\aila i\ .. ut.1iı11uğuıH~e görebıhrlcr. 

lsıt:kJıJer 2490 sayılı kanunun 2 zıcı ve 3 üncü maddelerin· 
de yazıh vesıkalaılu Lıdıkt le lJınaı ve ttk ıf nıektublarıuın 
32 ucı mud<le vc~lıılt ıh }c; &..ıatmd n hır s at ev\eJıne kadar Vı· 
Jay~t LJaıwı Encuw"u' füfü;uğmtı \ernı lc::rıaın ve posıadu \ uku 
Lul&CuK gecıkmelerıu mutt:L• r 8 yı ınıy cagı. 

I 200 k. amonyak alı nacaktır. Bak, fı;t. Beled. iliularıua. 

Eiektrık, Havag~ı,Kalorıfer (Tesisat ve Malz.) 
' .... ı... •• 1 il . l 

Bu elekt ık snntra.ı içm 100-200 bcyg.~r t kutinde yeni 

l l . Dızd motôrti Vı; ltc!rnato. u ı:;.ıtıo alınal'ak-
vı:..ya ul kuı um mı~ r.• 

1 
ı 

22 J/381.J volt ve .i safhalı ve 50 r rekna:; ı o ma· 
ur. Alteruator .. . 1 75.S 

B t·ta motı>r ve alternatoru bulunan arın 
sı lazımdır. u evsa 

ı b P k tu una tatırıreu amracaatlaı ı. stao u. osta u :; _& __ ____ 

Fethiye Belediyesinden : 
. usaddak proje yesairesi mucibınce 

Nafıa V ekaletınden ~ ı ilive edilecek ikinci 
Fetlıi7e Belediyesi elektrık santr~h~nad g 8 939 tarihine ka· 

. . 24 6 939 tarı ın en . . 
dı.zel ele~trık irupu · · ksiltme usulile eksiltmiye 
dar 45 iUA middetle ve açık e 

konmuıtur. a t ı 1 de Fethiye Be-
Ekailtme 9.8 39 çarpmba gl0 •. saa . 

l d . d . . d ilt kk'l Boled~ye encllmenınde yapıla e ıye aıruıa e m eıe ı 

caktır. 
Tahmin edilen bedel 4470 liradır. 
Muvakkat teminat JJ ,25 lirachr. 
P · k 'f t e •e mukavelename proıesı 
roıe eşı name far nam . .. .. 

F .&.L • B ı d' · d t .... nbulda Sırkecı yabkoıku cad· 
ewıye e ıyeımı eu ve s...- .. 

• · F ~L • N kl t T·car•tevinden parasız ahnabılır. aesı ewıye a ıya ve ı 

T l l . . 11. t t kayıdb ve halen faalıyette ve a ıp erın sıcı ı ıcare e . . . . 
b .b. ta hh" dl d b 1 duklarına daır bırer ~esıka ıle u gı ı a u er e u un . k . . k 
. k t h k t d'yorlarıa ıır etın sır iller veya 

şır e namına are e e ı kk · 
k.1.ı tn 1 . . .b tmeleri, muva at temınab yatırmış ve • e ame erını ı raz e 

olmaları ıarttar. 

Nafaa Vekiletinden : 

1 t 16 ela Ankarada Nafıa Vekileti binuı 
15.8.939 aalı pa aaa da11ada lopl nan malzeme ekailtme 

içinde ıVlabeme Mü.d~rlulil 0 
bedelli ı adet SantrifüJ' Tulum· 

k . d 2300 lıra mabaauDe• 
omıayonun • Ç11mra iatuvoounda vaaooda tu-

l d t elektrik gurubupun ~ • 
ba ve a e afı V kilele montaja müteabbıde aid olmak ıartile 
lim montaj maar • '-b 

1"I luiltmeıi yapılaca~ r. 
kapalı zarf uıa 1 erbıe eı'ı ye teferraatı bedelaiz olarak Malıeme 

Ekailtme t• am 
MGdü.rlütündea aboabilır. 

l\tuvakkat teminat 172 lira elli kuruıtur. 
lateldileria teklif mektuplanm muvakkat teminat ve prto me-

. --'· --ık ile birlikte ayoı gilo ıaat 15 • kadar mezkür 
aıode ya&111 ve... • d 1 · ı d 
L • _ı·b•a mukabilıa e vernıe en hım ar. &omuyoaa maa 

~ırklarelı Beledıye Riyasetmden : 

Nafıa Vekiletıoden musaddak projesi mucibince Kırkla· 
rrli·Belediyesınio 14144,90 -~ira bed li ~eofı alçak tevettürli 
oebeke malzemesile monta11 30 gün roudd tle kapalı ıarfJa 
münak aya konmuştur. 

Demir dırekler B Jed yec vrril c ktır. T JP olanların ka• 
nuni vesaikle ihale gunü olan 24.7.939 tarihli pazarteıi "ünü 

1 Temmuz 1939 
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~aat 2 de Belediye Encümenine müracaatleri ve proje, şartnn· 
meyi Kırklareli Belediyesinde ve İstanbulda Galatııda AMiikü 
raayon lıanrnda yüksek eloktrik n:ıuhendisi Hnsan Halet I:rıkpı· 
nardan bir lira mukabiliude alabilecekleri ilin olunur. 

Mensucat .. Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
Çizme ve fotio alınacaktır. Bak, lat. Beled. iliolarına. 

Matbaa işleri - I<ırtasiye Yazıhane Levazımı. 

İataabul Belediyeainden : 

Muhasebe t~şkilitı için lüzumu olan 43 cina deflerin tab'ı ve 
teclidi kapalı zarfJo ek1Jltmiye Jronulmu4tur. Muhammen bedeli 
i40j lira ve ilk teminatı 555 lira 38 kuruştur. lhaleai 17.7.939 pa
zntesi günü aaat 15 te Daımi Encümende yapılacaktır. ŞartD meıi 
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İatekliluin 
ilk teminat makbuz veya mektublara ve matbaa aahibi olduklarını 
göstermek üzere ibrazı lazım gelen ehliyet vesikasilc 249ll No. lu 
kanuna göre bı 11rlayacakları zarflarını ihale ı:ünü ol. n 17.7.939 
p zorteai iÜn6 11aat on dörde kadar Daimf EncOmene vermeleri. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v.s. 
Sandalya ve masa alınacaktır Bak, fst. Belcd. ilanlarına. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Kandilli Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Azami kilo Tahmin bedeli İlk teminatı 
t.kmek 25000 9 M 178 25 

1 
Kriple maden kömüril 126 ton 15 50 - l 45 50 
Türk antrasiti 35 ,, 24 - - 63 -

1 
Kandilli Kız lisesinin aenehk ihtiyacı olan yukarıda miktar 
ve muhammen fiyatile ilk teminatları yazılı yiyecek ve ya· 
kacak 17.VII.939 pazartesi günü saat 14 de İstanbulda Be· 
yoğlu İstiklal caddesi 349 sayılı binada liseler muhasebeci· 
liğinde toplanan Okul komisyonunda açık eksiltme .sure· 
tiyle ihalesi yapılacaktlr. isteklilerin 1939 yılı ticaret odaıı 
vesikası ve teminat makbuzu ile belli gün ve ıaatte komis
yona gelmeleri. 

Şartnameler okuldan gı>rlUilp 6ğrenilir. 

Müteferrik 
Pendik Bakteriyoloji Enstitliıli Direkt6rl0jlinden : 

Muvak. te. 
miktarı 

lira krı. 
93 60 

296 68 

Azami tahmin Azami A2am 
edilen kıymeti kilosu adedi 

lira krf. 
1248 -

3594 40 

5200 130 

13440 224 

Cinıi 

KıYırcık erkek 
burma koyun 
Yerli danaıı Ye 
yerli hauaı dana 

Yukarıda gösterildiği illere koyna ve dana açık ek· 
siltmiye konulmuıtur. 

Açık eksiltme 19 7.939 çarıamba gltnl ıaat 14 e ı.. 
tanbulda eski dilyunu umumiye yanındaki ytlluek mektepler 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

1 l~ba ekıiltmiye girmek ittiyenler laer gln Pendikte 
Mileasese Müdilriyetine mftracaatle ıartnamesini görebilir
ler ve eksiltme güoil 2490 sayılı ıartlar dahilinde ve muay
yen olan giln ve saatte yukarıda ya.zıh olan teminatlarile 
s6zü geçen Yükıek Mektebler Mubasebecilitinde teıekktıl 
eden Pendik Bakteriyoloji Enstittlıll Satınalma komia70-
nuna gelmeleri. 

Gilmrilk Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Gtımrükler için muhtelif boyda 950 tane miW ve 
gtlmrlik bayrağının 15.7.939 Cumartesi günü aaat 11 de 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasarlanan tutarı 2902 lira öO kurufiur. ilk teminab 
da 218 liradır. 

Şartname ve ıali nümuneıi komiıyondadır. GöriUebilır· 
İsteklilerin glln ve saatinde ilk teminat makbuzu Ye 

kanuni veıikalarile birlikte Galatada eıki ltbalit Gimrl· 
illndeki Komiıyoaa ı•lmeleri. 



3 Münakua Gazetesi 

asa ve Lıstesi 
Cin_•_i ____ ..,......,_~,.,...----~-2! ...... ek_li __ _ Mub n. • ed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

..::.....~~~~~--~~ 

A} Münakas • 

'afia işleri, Malzeme Harita 
----------------------~---Sondaj barakası inş. 
Vali konağı car'. yedek Subay okulunun 

ileri tarafındaki kısımları tretuarları· 

ç. eks. 
Kapalı z. 

1155 08 
12905 76 

87 -
987 9~ 

Yeşilköy Mıntaka Meteoroloji lıtas. 
İıt. Belediyesi 

15-7-39 10 -
17-7-39 15 -

nın inş. 
Gerze bakım evi inş. (şart 394 kr.) (temd.) Paz. 
Gümüşhacıköy bakım evi inş. (şart 405) n 

Birecikte y.ıp. su tesisatı projesi n 

Tekı:ıik okulu kalorifer ve kazan dairesile Kapalı z. 
kömürlük inş. 'şart. 206 krş.) 

Erzurumdn yap. dogum evi binası ve tesis 
İzmirde uçuş pisti inş. (şart. 660 kr.) (temd) 
Cumhuriyet İlk" okul binası inş 1 kısmı) 

n 

n 

n 

78815 49 5190 77 
81T~7 83 \ 5307 89 

41142 35 3086 -

12060 75 904 50 
131096 36 7803 -
15000 - 1125 

llfiçlar, Kllnik ve ispençiyari aliH, Hastane Lvz. 

Amonyak: 12 O k. Aç. eks. 1644 - 123 30 
Elektrik·Havagazı-Kalorifer \teslsatve malzemesi) 

Dizel motörü ve alternatörü: 100-200 bey· 
sıir 3 safhalı 22 380 volt 

Santrıfüj tulumba: 1 ad.-elcklrik gru
pu: 1 ad. 

Elektrik santralına ilave edilecek dizel 
elektrik grupu 

Elektrik tenviratına ait malzeme 

Kapalı z. 2300 -

n 4470 -

17"/. -

335 25 

195 90 

İnhisarlar U. Müd. 

" " Birecik Belediyesi 
İst. Nafıa Müd. 

Erzurum Valiliği 

M M. V. SAK. 
Erzurum Valiliği 

İst. Belediyesi 

İst. Posta Kutusu No. 753 

Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

Fethiye Beled. ve Sirkeci Fethiye 
Nak iyat ambarı 

Afyon Karahisar Beled. 

27-7-39 15 -
27-7-3D 15 -

1 ay müd. 
20-7-39 15 

13-7-39 15 -
19.7.39 11 -
12-7-39 15 -

17-7-39 14 -

9 8-39 17 -

Alçak tevettürlü ş beke malzemesile ve 
montajı (şart. l L.J 

Kapalı 

2612 -
z. 14144 90 Kırklareli Beled. ve Galata Asikü-

1 l-7-39 14 
24-7-39 14 -

Elektrik tesisatı için türbüo ve cebri bo· 
ru teferruatı 

Alternatör, tablo, santral muhavvileıi, şe
hir yeraltı kablosu ve teferruatı 

Yüksek levettürlü havai hatta, alçak te
vetürlü şehir şebekesi (şart 3 gurup 
için 5 L.) 

Teknik okulu kalorifer tesisatı (Bak inşe
hat sütununda) 

n 

n 

,, 

,, 

7150 -

10427 -

27554 64 

Men ucat, Elbist:, Kundura~a.~a·~~-!·S· 
Çızme: 413 çift-fotin: 35 çift Açk. eks. 4233 25 

ve 192 50 

~atbaa lşl~rl - ırta _!}re Yazıhane Levazımı 
Defler tab'ı ve teclidi: 43 cins 
Kitab ciltlettirilmesi: 30J cd. 

Kereste, Tahta ve saire 

Kapalı z. 
Paz. 

7405 -

ıwıuuu~a- uuı ~"6''G 'Gi'zuoı, ..... ..., .... '{.,..~ '7- •• _ .. fl3J)1}_7 

Kirli çamaşır arabası, yatak lavabosu, süp- 5 
62 -

rüntü kabı, arkalık, çekmeceli etajer 
port küvet ' 

Masa ve sandalya Aç. ekı. 

Nakliyat Boşaltma - Yükletme 

Eşya ve erzak: 3020 t. Paz. 
Mevaddı harbiye nakli: 200-400 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlci'rı v.s. 
Kriple maden kömürü: 125 t. 
Türk antrasit: 35 t. 
Tütk antraaiti: 400 t. 
Gürgen odunu: 250 t.-mangal kömürü: 

10 t. 

Aç. ekı. 

n 
Kapalı z. 
Aç. elu. 

Ynli kriple koku: 150 t.-gazhaoe koku: Kapalı z. 
320 t. 

Kok kömürü: 100 t.-odun: 25 t 
Briket: 70 t.-Zonguldak kömürü 50 t. 
Benzin: 2000 teneke 
Aıtral ve mobiloil yağı: 
Benzin: :>950 litre 
Motorin: 15 t.-valvalin: 230 k.-grea: 

300 k.-ıilindir: 5400 k.-maıot: 500 
k.-üstüpü: 200 k.-iç ve dıt otomobil 
lastiği: 6 ad. 

MUteferrlk 

Milli ve Gümrük bayrağı: 950 ad. 
Lokoloit boya: 1000 kg. 
U. demiri: 230 t. (ş rt. 145 k.) 
Makkap tezgahı: 1 ad. (temd.) 
Çamaşır yıkanmosı 
Torna, kolonlu makkap-daire destere

planya tezgahı: 2 ad. 
iç ve dış otomobi liLtiğı (Bak mahrukat 

sütununda) 
Dizel ve benzin motörü tıı.miri 

Erza , Z!,hlre Et, ve Sebze· 
Yulnf: 50070 k. (temd.) 
Arpa: 5 t. 
Sııman: 6 t. 
Arpa: 3 t. 
Ekmek: 25 t. 
Yataklık k. ot; 19,5 t. 
Tuuk, hindi ve piliç 
Yemif : 18 kalem 
Kuru erzak 
Zeytinyağı 

Sadeyağ' 

Aç. ekı. 

Kapalı z, 
Aç. ekı. 

Aç. ekı. 

Aç. eks. 

" Kapalı z. 
Aç. ek•. 

Kapalı z. 

Aç. ekı. 

,, 

Paz. 

n 
,, 

Aç. ekı. 
Paz. 
Aç. ek•. 

,, 

Un : 700 t. (te 
Ua: 160 t. 

. , Paz • 
Kapalı &. 

4536 50 

5057 -

t. 15 50 
t. 24 
9600 -

2670 -
6350 -
190() -
I053 15 

2902 50 
700 -

290(0 
1500 -
1990 -
5450 -

1100 -

275 -
157 50 
150 -

k. o 09,50 

2500 -

rasyon Han, Buy Hasan Halet 
Düzce Beled. ve Galata Aıikürasyon 8-8-3\l 16 -

Han, Bay Hasan Halet 
,, ,, n 

n n n 

İst. Nafıa Müd. 

331 94 İıt. Belediyesi 

555 3S İst. Belediyesi 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 

397 50 Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

Konya Memleket Hast. 

340 24 İst. Belediyeıi 

380 - Ank. Lvz. SAK. 

145 50 
63-

720-
236 25 

641 65 

237 50 
200 25 
476 25 
142 50 
78 99 

295 -

218 -
52 50 

2175 -
112 50 
150 -
408 75 

82 50 

20 63 
11 82 
il 25 

178 25 

87 -
160 50 

-- -

• 

" n 

Kandilli Kız Liseıi SAK. 

n " n 
Dahiliye Vek6Jeti Aıık. 
Preventoriıım·Sanntoriuo Direk. 

" n 

Ank. Hukuk Fakültesi 
Ank. Valiliği 

n " 
n n 

Ziraat: Vekaleti 
Kocaeli Vilayeti 

,, 

GüO""r. Muhat Gen. Kom. İst. SAK. 
D. D. Y. Hnydarprışa 
~- T. T. Lvz. Müd. Ank. ve İst. 
lst. Elek. Tram y ve Tünel İşletmesi 
Ank. Hukuk Fakültesi 
Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

Kocaeli Vil. 

,, 

!zmir Veteriner Müd. 
lst. Belediyesi 

" n 

n " 
Kandilli Kız Lisesi SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 
Prenntorium • Sanatorium Direk. 

n n n 
Poli• Enstitüsü Direk. Ank. 
Kırklareli Tümen SAK. 

,, " ,, 

8-8-39 16 -

8·8·39 16 -

2U-7-39 15 -

17-7-39 14 -

17-7-39 15 -
4-7 39 15 -

11-7-39 16 -

10-7-39 15 -

17-7-39 14 -

8-7-.39 tO -
3-7-39 10 -

17-7-39 14 -
17-7-39 14 -
7-7-39 ıs -

17-7-39 14 -

17-7-39 14 30 

8-7-39 JO 30 
17-7-39 15 
17-7-39 15 -
17-7-39 15 -
21-7-39 15 -
17-7 39 l l -

15-7-33 
17-7-39 
17 8-39 
17-7-30 
8·7-.39 

15·8-39 

il -
IO 30 
16 -
15 -
10 30 
11 

17-7-39 11 

17-7-39 12 -

10-7-39 
5-7-39 
5-7-39 
5-7-39 

17-7-39 
4-7-39 

10-7-39 
10-7-39 
7-7-39 
7-7-39 
7-7-39 

10-
14 -
14 -
14-
14 -
14 30 
14 -
14 30 
J4 -
16 -
16 

Agrı Ask. SAK. 
1670 - Cizre Aık. SAK. 

10-7-39 
24-7-39 

10-
9-

l Temmu:a 
-~,~=~~----......,~--

i ta u e iy sind r 
İ k Mub mme ı 

t~mio t bedeli ------
275 - Bahç l r Müdürlüğü bayvcınab iç" r 

il 82 157 50 
zumu o 5. O kilo orpa. a 

Babç ler üdürlü(zü için 6.000 S 
S DlBD 

il 25 150 - Darülaceze içiu lüzumu olacı 3.ooO 
~rp 

Toh"tlin bedelleri il ılk temirıat mikdarlart yukı.rıd 
zılı işler 11yrı ayrı yrı pazı:rlığ ko:ıulmuştur. İhale 5. 1t 
ç rşam~a gür.Ü sn t 14 de Da' i Encümende yapıla b 
Ş rtııa eler Zııbıt ve Mu mel;it üdürlüğü hleminde u 
lebllir. İsteklil~rin hiz l ı ındn y :z:ıh teminat makbuz 
mektuplıırı il~ muayyen saatte D imi Encümende bulunlJJ e 

" -...... ,......;:=o-;--~"""-·--..._...._. ____ ....,..__.~_.~ ......... ------"""'1'a 

Devl t Demiryo ıarı ve Limanları İşl tmesi U. İdarefnııı 

Muham nen br .:l l; 7 O · ra olan bin kgr. lokolO T 
17.7.939 Pazartesi günu saat 10,30 da Haydarpaş• şa 
bin"'stndal-i satınrılmn kornisyonu tarafından açık 'J•n 
usuiilc satın alınecaktır. 

Bu işe girmek iste} enlerin 52 lira 50 kuruşluk 
knt teminat verm leri ve ka unun tayin ettiği vesaJ 
likte eksiltme günü saatine kadar komisyona mürl 

7.3 
lazımdır. 

1
• 

Bu işe ait şart ameler Haydurpaşada Gar bin~•~i 
içindeki Komisyon tarafından parasız olarak dai'ıd 

tadır. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1- Telgraf ve telefon hatları ihtiyacı için fabrikaoı 
edilecek takazlara muktazi 38X45X7 m m maktalı 230 t ızir 
miri kapalı zarfl eksiltme çıkanlmıştır. e . .. vı 

2- Muhammen bedel 29000 muvakkat teminat 217:> f 
ek iltmesi 17 agustos 939 perşembe günü saat 16 da F U 

P. T. T. umum müdürlük binasındaki Satınalma komisyoP'§e 
1 

pılacakbr. ' ısa 
3- İstel l ler, muvakkat teminat wakbuz veya banka ~lnd 

ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 1 runa 
mezkür komisyona vereceklerdir. S 

4- Şartnameler Ankarada P. T. T. Levuım, fıtanb'. . 
nacıyan hanında P. T. T. ayniyat şubesi müdürlüklerinde,ınc~ 
ruş mukabilinde verilecektir. Pış 

1 ta bul L vnzım Amirliğı Satın11lnıa Komisyooıllktı E 
?. hin arleı sur hı v 1 hin aıiet bar.-i0ı.. - 1·~.,,.._.klJ r. 

eksııtrrı,...sı ı1 f.'7;}~ cu a gunu aııt lb,:SO da Toplıno E 
bul lev ı. _arnı hğ~ s tınalmn Komısyonuada yupıJac'P77 1 

Hep-,ı m tabının bedeh 1300 !ıra ılk teminatı 97 T 
kuruştur. •kit v 

* • • 50 a let u f ç sı ahnacaklır. Pazarlıkla t- 1 
3.7.939 p art si gu ü saat 14,30 da Tophanede lst. l 
sa. al. ko. d y pıl caktır. T 

Numunesi komi-.> onda görıılebilir. lstekliJerm kJra k 
sikaJarıfo ber her belli saatte komısyonda gelmeleri :>raz 

* .. * . tklitı 

l adet mı:klrnp lczğabı ahnacakbr. Bak, İst. Elektİ.akt B 
vay ve Tü el işleri U. Müd iUiol rınc. ır. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 
A 

in kıl 
Çorlu Kor Satınalına Komisyonundan : ta Ço 

Kor Mcrke Birlik! ri ihtiyacı için 36 bin kifartnu 
yağı k pah zarfla alınacaktır. ihalesi 17. 7.939 l'Rünc 
günü dnat 16 dadır. İlk temınata 2565 liradır. Evsaf 
namesini görme isteyenler Çorluda Kor satınalma ista 
yonunda görebilir. 

Ankara Leva ı ı Amirliği S 

26 6.39 p \Tart i gü ni ~ a 
Ln 60 1.ın il c: t 1i .oı..J tolip çık 
alın cııktır. 

ı . iltme 
tınama Komısyonun r h 

op a 
i O d 1 pazarlığı yap ılaca 
tl.ğındaa yemden ptadır. 

T hıu~n bedelı 2400 lıra oıup t iw tı 180 JiraJı 
7
7

5 İs ~ ıl r t ı .7 . .39 sah gıinti at 10 da Aukara L1 re fl 
]. · S } K · Par a ığı atın ma o J yoour a g im eri. ıaede İ 

j L . pılaca 
stanbul evaıım Auıırlıği Satıualma Komi.yonaudoJ~560 li 

1 17 ton kcı.Şi\r peyniri ab acaktır. Kapalı zarfla e'4ülebil 
i 18.7.939 sah gücü ıa t 5 de Tophanede iıtanbul LevazıOIJecekti 

§'i Satın alma Komisyonund yapılacaktır. Tcbmin bedeli 11 
ilk teminatı 828 lıra 75 kuruştur 

• • • 11 ton beyaz pcynır alınacaktır. Kapalı z rfla .~ 
18.7 .939 sıalı günü aaat 15,30 da f opbancde İstanbul Le\fl E 

1 

mi~liği Sat~ualı_na Komi yonundn yapdacaktır. Hepıinin ta"1an h 
delı 6800 hra ılk teminatı 510 füadır. tisacı 

:14 bin 

1 

Niğde Tümeni Satınalma Komisyonundan : ilo 
88 

105,000 kilo •ığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltİ K 
temmuz 939 pazartesi günQ ıaat 15 Niide Tüm Sabnalın• ira 50 
~onunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 22,050 lira, ilk teaıııt ra te 
lıra 75 kuruştur. Şartnameıi her gün Niğde Komisyonda gö 



nak.ı a Gazetesi emmuz 1939 
1 Temmua~::::.:::.:.::....:.::.;:.:;__ __ _,_~--~~------~~- ----=--· 

Edirne TGmeni Satınalma Komisyonmndan : 

Miktan Mub. bede. ilk temin. İhale 

Kilo Lira kı. Lira kş. gün ve saat 

ot 700,200 22,756 50 1706 73 16.7.939 il 

560,160 9,802 80 735 21 " " 
16 

1,185,840 59,292 4446 90 17 
" 

11 

• • Qmen Birliklerinin hayvanahr.ıa ihtiyacı olan yukarıda cins ve 
, ~ayvanatı ıç rları yatılı olan madd leri kapalı zarf usulile mukave~eye ~ağ-
ınlo arpa. ktır E f t leri görmek istiyenler her gun Edırne 

min bedeli 12880 lira ilk teminatı 1366 lira Iğdır yağının 
tahmin be eli 1 9 O li i ~ terninntı 897 nradır. Hepsinin 
e~siltmesi J0.7.939 pazartesi günü saat 16 da Erzurumda 
askeri satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah
min b deli 4 190 lira ilk teminatı 3314 lira 25 kuru,tur. 
Yağların be)sine birden her garnizonda ayrı ayrı teklif mek· j 
tubu veril\;bilir Şa t ıame ve evsafları kolordunun tekmil 
garnizonlarındn m vcut ve aynıdır. Her gün görebilirler. 

. . 6 000 . vsa ve şar name 
ı ıçm ~ " t d b"l" l ' ... atınalma Komisyonuna muracaa e e ı ır er. Tire Askeri S"tınnlma Komisyonundan: 
ınu olan 3. 67,0 n "lo ~ıtl7ır vPv PÇi Ptİ kapalı znrfl r•k'ıiltmcye ko-

Lüleburgaz Tümeni Sabnalma Komisyonundan : 

ırları yulcand 
ur. ihale 5 
ende yapıla 

Miktıırı ır uham. bed. lık teminan Eksiltme 
kılo Lira Lira kş. tarıbi ve saati 

180.000 9,450 708 75 13.7.939 ] 1 

nul u l .1'ı i ?..7 .~ ç rşaonu u ı i <; ..ıt o dn Tirede a
lay kar ıca. L. J. dl pıl · .• ır. u ın"l...re ::- ğ r veya keçi 
etin n umum talı · rı le lı 15110 lira muvakkat tı>minntı 1155 
li s 71 kur ı • r E .-ıf ı ey gır c , c J. nların eksiltme günü 
2-190 yılı k n•J u 2, J cu ın ddelerinde yazılı belgderile bu
li t ıhnlu gü 'e s tı en en geç bir sa..ıt evveline kadar te· 
miıaıt ve t Jif ı ktu l rım Tirede alay sstrnulma koı.nis} o
nuna vermi~ hulu lC kl.ır_dır. E\'saf ve şnrtnamesı Ankara ve I 
1 tanbul l vaz 1 .t iruğı, 1 mırde tiinı ve Tırede alay satıual
ma komisyonunda mevcuttu .t~ı kliler müracaatla okuyabılırler. 

545,000 28,612 50 2145 (.}7 " • il 
Laleminde ur gaz 

740,000 38,ffiO 2913 75 14 ,, 11 
940,000 49,350 370 l 25 • ,, 11 
490,000 2s,125 1929 38 ıa ,, 15 

isi U. İdar 545,000 29,975 224ii 50 ,, " 15 

kgr. loko Tümen birliklerinin 11 taksitte ve birlikler ambarlarına tes 

d 
' 

şartıle yulafı ki.palı zarf usulile eksiıtm ıi yapılıp mukaveleye ay arpaş 
k •nacaktır. Evsaf ve lj~rUarı Komiıyondadır. • • 

n açı 25 t. ekmek alınacaktır 
Kız Lis ıi SAK. iliioına. 

B k mahrukat ıütununda Kandilli 
D ' 

kuruıluk 
ttiği ves 

lıtanbul Levazım Amirlifi Sabnalma Komiıyonundan : 
Müte hhitlerin Takvimi 

ona mür 239350 l .. ilo sığır eti alıııacaktır. Kapa~ı zarfla eluiltmeıi _,_~~·---·-~-~'"=>11-.-s---- --=------=:=-=---~.,= 
i7-39 perşembe günü sut 15 de Topbr.ocdc lıta~b.ul lev~:um a- Pazartesi 3.7.939 

Gar b"2iti satınalaıa komiıyonunda y pılacaktır. Hepsıaıo tabmın be-d: 78985 lira 50 kuruş ilk teminatı 5199 lira 27 kuruıtur. Şartna· Betoniyer makiııesl (iz ir Beled.) No 1093 
arak d 395 karuıa komisyondan ahoır. Moloz kıldmlmnaı ,, .. No 1094 

__ Yol tesviyesi ,, ,, No I094 
. . . . Şehir çoplerini denize dlJkme işi (iat. Beled.) No 1093 

den: Bursa Cümhuriyet MüddeıuwumJhğınden: • Köknar tomrüj'ü (Karr.bük Devlet Orman İtlet.) No 1093 
• • 111 • • • • Sadeyağ (B hkesir Aık. SAK) No 1093 
n fabrıka Bursa CPZa evinin 939 seoe"ı hazıran 8 ) 1 ıptıdasırdan 'ı K. fasulye, tuz, pirinç, ve. (Kony Memleket Hut.) No 1092 
talı 230 

t zir ın 940 uüaüne kad. r 939 r. ali ,:,e .. j t.arfıııJa Bursa Ce· Betonar e menfez ins. (Silifke Beled.) No 1092 
. .. e\•inin k. 

0 

k ·btiyacı aşağı faki ~artlar dai ... jrtde k palı G z (Konya Memleket Haat.) No 1092 
mıoat 217:> f c me 

1 
"h 1 · ·· ·· l5 6 939 Okul b ?'Dit inşrısı (Kırtehir Vıl.) No 1094 

t 16 da usuJile eksıltm ye çıkarıl• ~ \ ' e gunuııuu. ' E b se ve şs:pk tl2mir Beled.) No 1094 
a komisy §euıhe günü sa t 16 da )S)>Jlacağı ıl:.m edıJınış ıl::ie d~ bazı Tuz nakli (İzmir i hisarlar Baş üd.) No 1094 

i
ı sınlı muamele doıayısılC" yevmi mczkurda ıhal yapı ama- Kı•la ve ahır inşası (Tunct!li Nafıa Müd.) No 1095 

e!a banka •ndao y .<l 11 jlanııt icresı ko i'!lyon kararı ıkt ıa:'}rnda bu· Ş ker, yoğurt, kaşar p yn rı (Yüks k Müb. Mekt. No 1095 
un saat 

1 
lllak]n ke f ıyt t a ğına yaıılı olduğu ÜZt r ıhiu olunu · Kuru ot (Samımn rümeni) No 1095 

. ~ Safı bu:dav ur ~mdrın yapı'm .k vr hried yenin p·~u ... ada Sıj'ır ve koyu.o ~ti, domat~s, faıu_lye vs. (Menin Ask. SAK.) No 1095 
zım, lltaP 11 . • ' • k 1' , l k ~ aynı ~eraiı dabılın- Muhtel f demır (lst. Elek.bık lşlerı) No 1097 
lüklerind• c~ nevı addedeceğı e rue t 0 0 oıu .. v . . . . Bal at ihzarı ıD. D. Y. lzmir) No 1097 

Pışirılmek üzere beheri 960 gram ıtıbarı~e her gün ıçırr en Maden kömürü (Akhisar Beled ) No 1097 

tO() cm çok 900 ekmek teslim edile~cktır. . . . Kaldırım inş. (İzmir Defterd.) No 1097 
Ekmekler sabahları saat 9 da cezR enne teslıaı edılmış ola- • Eski otomohıl (Yozğat Vil.) No 1099 

ktır Fotin (Adana Beled.) No 1099 
Ev f 'ktarı österiteo ekmeğin muvakk t t min tı D po inş (M~rıin Zıraat Ba kaaı) No 1100 

77 sa 1 ve mı g Gazh ı e inş. (Hayrabolu Bel~d.) No 1100 
lıra 94 kuruitur. J k .Et, ekmek ve nbıııe (Adaaa Beled.) No 1101 

Teminat, bauka ı.eektubo veya mal aandığına yatın aca Kuru ot (Balıkesir Ask. SAK) No 1101 
kit veya tahvihltn ait nakit ve ayniyat makbuzudur. Matbu evrak (M latya lıbaylıtı) No ı ıoı 

İhalı 10.7.939 pazar\ si günfi aat 16 d ıdır. • Deniı motörü (Toph ne Lvz.) No 1102 
lh ı B C M ··dd · j}j&inde yapıla aktır. Benin (Radyo Evi 7üd.) No J 102 

a e ursa • u eımum " K lh' K b h l h h l t · · (K h" B l d ) T · . l · ti r nı S)'!I ayrı zarf- ızı ııar asa ıuı n ı azır arı ...aı aozımı ızı ıaar e e alıp!er teklıf rn ktup armı ve temına 8 1 No ı 102 

a koyarak 10.7.939 da konıısyona azami saat lo ya kada~ Su fıçııı (Tophııne L"z.) No 1103 
raz etmeleri lazıındtr. Bu ruüddet geçtikten son a yapı ca Kaldmm ve ıo•e tamiri (lat. Beled.) No 1093 
k.litler kabul edilmiyecr.ktir. O!tul binuıı iııf (Diyarbakır Vıl.) No 1093 . 

Bu hususa ait masraflar ve ilinat ücretleri ahcıya ait oln- Çelık tel .(Türkkuşu Gen. Direk.) No 1091 
ktır. Ekm-k (Ü,,küdar C. Müddeium.) No I091 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezınden : 
Anakucağı rniiessesemiz inekl~riain kışlık ihtiyacı o]an 35 

n kılo ot alınacaktır. Eksıltmesi J l.7.9~9 l::iıılı giınü sa t 15,5 
8 Çocuk Esirg m,. kurumu genel merkezinde yilp1lacaktır. 
4Ttnamesini görmek istiyenlerin k rum he'-ap işleri dırektö .. -
lüne müracaat t•tmeleri. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1.205,820 kilo kuru ot aiınacaktır. Kapulı .zarfla ek· 
ltmeai 17.7.939 pazartesi günü saat 15,30 da İstanbul 
ophanede Levazım Amirliği satınalma komisyonunda ya
ılacaktır. Tahmin bedeli 33.160 lira, ilk teminatı 2487 li· 
dır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

• • * Pi!ade. •e atıı okulu için 42, 200 kilo koyun eti 
e 77500 kılo sıgır eti veya keçi eti alınacaktır. Kapalı 

la ek&iltmesi 17.7.939 pazartesi gllnü saat JS de Topha· 
ede İstanbul Levazım amirliği satınalnıa komisyonunda ya 
ılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 34145 lira ilk temi atı 
560 lira 87 kurJştur. Şartname ve evsafı komisyonda gö· 
lebilir. Sıiır keçi ve koyun eti içia ayrı ayrı fiyat veri· 
ıektir. 

Er.ıurum Askeri Satınalma Komiı)lonundan : 

Erzurum askeri sabnalma komisyonundan ağustos 939 
an haziran 940 ıonuna kadar Ka ... aköse garnizonunun ih 
"sacı için 11 bin kilo Kağızman için 10500 Sürbehan için 
4 bin ve iğdir için 13 bin kilo ?lmak üzere ceman 48500 
·ıo ıadeyağı kapalı ıarfl~ eks~ltmeye kon~lmuıtu!. 

Ka akösenin tahmin bedelı 9900 lıra ılk temıaatı 742 
· ra 50 rkurut Kağızman sadeyagının tahmin b~deli 9950 
·ra teminatı 708 lira 75 kuruı Sürbeban sadoyaıının tah· 

Erzak (Aıık. Valılığı) No 1095 
Et (Beyoğlu Vakıflar Direk.) No 1091 
Gureba bastan. y p.ııbhi ve elektrilr tuiutı (İst. Üaiverıitesi SAK) 

No 1091 
P vyun i ~· (Kütaby J ndtT. Okulu) No 1091 
H ııtane h nesi ınş. (Çanak Mst. Mvk. SAK) No 1091 
Bi a inş. (K dıköy Vakıfl r Direk.) No 1091 
• M , k ltuk v oton obil (is · Deftard dıj'ı) No 1091 
A pu (İ t. Vakı 1 r Direk.) No 1090 
Sığır ti (Erzi can Ask SAK) No I090 
it sy D bi:>aın t miri (D. D. Y ) No 1090 
Şose inş. (Ank. V Jıliti) No 1090 
At tü•k Jis i tes s h (Nafıa Vek.) No 1090 
H rita ta'"':ı"mi (Develi a~•ed.) N 1089 
Kömür (Gü:ırl S ntJ r Ak drmı) No 1089 
Y laf v ot 1 t. Komı t) No 1089 
z yti y t• ve • bu (İ t. Lıseler SAK) No 1089 
K tdırım in~ ( l\ydın V 1. Nn 1088 
• Tahta ve kitıd pıtrç ları (1 bi arlar U. Müd.) No 1088 
G~çmrn evi in,. dın-ir İs an l\4üd.) No 1087 
Ç. tı İrf. fzmit Tü'11 ni) No 1087 
Yuld (Sök!" A•k SAK) No 10~7 
Y th tr n formntör rfo. Elrktrik İşleri) No •075 
Can ku t ır8'1 y 1 ı· (M. M. V.) o 1060 
• Demir pot·el (İzmir Beled ) No 1 rn4 

FTF u 144 iSE 

Matbu ~ vrak Eksiltmesi 
Gaziantep Vilayetinden : 

İdarei Husuıiyeye ait (1385) lira muhammen bedelli evrakı 
matbua nçık ekıiltmcye koculmı,;ştur. Taliplerin nGmune ve fartlan 
görmek ibere her gün ve münakasaya ittirak için de 6.7.939 per· 
tembe rünG aaat (15) de (103) lira 88 kurutJuk munkkat teminatı 
hamilen Vıliyct Encümenine müracaatları ilin olunur. (4471) 4-4 

• • 
imtiyaz sahih ~ yazı 1.şl ri DirekUSrü : lımall Girit 

Baıal ıjı yer : Morkea Buımnı, Gal.-ta 

2 

Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7 ,5 te. Eksiltme 
Ton Lira krş. Lira krş. şekli saatı ___ , __ _ 

------ ·-----·--
Sömikok 50 1137 50 85 3? paz. 14 
Maden kömürü 60 840 - 63 - ,, ıs 

1 - 18.VI.939 tarihinde talip zuhur etmediğinden şart· 
nameleri mı cibince yukarda y zıh 2 cins kömür y niden 
pazarlıkla eksiltmeye konmu tur 

lI - Muhammen bedeli muvakkat teminatı rı eksiltme 
şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Pazarlık 7. VIl.939 cumn günü Kabntnşda Leva
zım ve Mubayaat Şub(;sindeki Alım emisyonunda yapıl. • 
caktır. 

'iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden pa
rasız alınabilir. 

V - İstekliler pazarlık için tayin edilen gü ve • ant
lerde yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri. (4472) J-4 

Cinsi 

••• 
Mik- Beher kilo 
darı muh. be. tutarı 
kgr. krş. L. K. 

% 7,5 Eksiltme 
teminatı şekli saab 

L. K. 
--- --- ---- ---------

Kanaviçe 19898 12 2387 76 358 16 aç. art. 14 
Çul 12791 1 895 37 134 30 paz. 14,30 
Çuval 9500 ıo 950 - 142 50 ,, 15 
Marka bezi 250 15 37 - 5 55 ,, 15,30 
ip 8760 11 1487 20 223 08 aç. art. t 6 
Kınnap 7319 ıs l067 85 160 17 ,, 16,30 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins 
ve miktarı yazılı ıskarta sargılar hizalarında göst~rilen u
sullerle ayrı ayrı satılacaktır. 

lI - Muhammen bedelleri % 15 muvakkat teminatla· 
rı eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Arttırma 13.VIl.939 perşembe günü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyo
nunda yapılacakhr. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden pa
rasız alınabileceği gibi numuneler de görillebili:r. 

V - istekliler arttırma için tayin olunan gün ve saa
tlerde % 15 güvenme paralarile yukarda adı geçen Komis-
yona gelmeleri. (4570) 2-4 

••• 
1 - Nümun si mucibince 37831 adette tahminen 45 

bin kilo hurda çuval kilo esası üzerinden açık arttırma u
sulile satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli kilosu 7 kuruş hesabi le 31 ::>O 
lira % 15 muvakkat teminatı 472.50 liradır. 

ili - Arttırma 14.VIl.939 cuma günü saat 15 de Kaba
taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Mallar her gün idaremizin Paşabahçe ispirto 
fabrikasında görülebilir. 

V - istekliler % 15 miktarındaki güvenme paralarile 
arttırma için tayin olunan günve saatte mezkur Komisyona 
gelmeleri. (4637) 2-4 

f stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel ışletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

- 28.6.939 günü eksiltmeıi yapılacağı ilAo edilen 1500 bin 
bet yüz lira muhammen bedelli makkap tezgahı talip xuhur etme· 
ditinden bu defa C.l.F. lstanbul tulim müddeti 7 aya çıkarılarak 
yeniden arık ekıiltmeye konmu,tur. 

2 - Muvakkat teminat 112.50 liradır. 
3 - Eksiltme 17.7.939 pazartesi günü aaat 15 de metrohan bi

nasının be1jinci katında toplanacak olau arttırma ve ekailtme Komi· 
syonunda yapılacaktır. 

4 - Bu İfe ait ıartnameler İdarenin Levazım Müdilr1ütünden 
para•z tedarik edilebilir. 

5 - lıteklılerin kanuni vesikalan ve muvakkat teminatları ile 
ilAa edilen gün ve 1aatte Komiıyonda hazır bulunmalan. (4779) 

ib 12 &•' ··-

Gi(;T~:ıfıl:l414 1lbf 11:1 1Ji~i 
lık Muhammen 

Teminat bedeli 

-----
331,94 

340,24 
123,30 

4233,25 itfaiye Amir ve Efradı için lüzumu .olan 413 
~ift Çizme 

192,50 itfaiye Amir ve Efradı için 35 çift Fotin 
4536,50 lıkokullar için yapbrılacak masa ve aandalya 
1644,00 Karaağaç Müessesatı Buz Fabrikaları için 1200 

kilo (NH3) Amonyak 
Tahmin bedelleri \e ilk teminat mikdarları yukanda yarılı iıler 

ayn ayn açık eksiltmeye konulınuttur. ihale 17.7.939 Pazartesi gu· 
nG .aat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler z bıt ve 
Mua?2~lat. Müdürlütü kaleminde görülebilir. isteklilerin yukarda ve 
her lflq_ hızaıında yuılan teminat makbuz veya mektuplara ile ih le 
filaü mua7yea 1aatte Daimt Eaoümeade bulunmaları. (4787ı 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouverte~ Aujourd'hui 

Objet d~ l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. e•timatif 

A} Adjudications au Rabais 

Cautioo. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı 

Jours Heures 

Conatructlona - R6paratlons - Trav. Publlcs Mat6rlaJ da COn•tructlon-Cartogr2phla 

Conılr. baraqu~ pr. aondaj?e Publique 
Coı:.st. trottoir ı roule Vali konağı et ecole Pli cach 

offıcier de rcaerveı 

1155 08 
12905 76 

Conıt. maiıon manipolation a Gerz~ cnh Gre a gre 78815 49 
eh P. 394) (aj) 

Const. msison mauipulııtion ıi Gümütbacıköy 
(cah eh P. 405) (aj) 

n 

Projet ina.tall. eau Birecik n 

81157 83 

lnatall. chauff cent. at conıt. local chaudi~- Pli cach 41142 35 
re et dep6t charbon a l' ecole tecbni
que (cah eh 206 P) 

87 -
9ô7 94 

5190 77 

5307 89 

3086 -

Station Meteor. Zone Yeşilköy 
Com. Perm. Municip lst. 

15-7·39 10 -
17-7-39 15 -

Cbm. Ach. Econ Monop. Kabatache 27-7·39 15 -

,, n 

Muuicip. Birecik 
Dir. Trav. Pub. lıt. 

27-7-39 16 -

Dans 1 mois 
20.7.39 15 -

Const. et iostall. erecbe a Euurum " 12060 75 904 50 Vil Erzurum 13-7-39 15 -
19-7-39 11 -
12-7-39 15 -

n piste ıurvol a lzmir (cııh eh 6'JO P) (•j) " 131096 36 78 5 - Com. Ach. Miniat. Def. Nat. Ank. 
n bitiuc ecole Cümhuriyct (1 partie) n ISOOJ - 1125 - Vil. Erzurum 

Produlta Chlmlquas et Pharmacautlques-lnatrumenl• Sanltalres-Fournlture pour Hopltaux 
------------~.M-~--~----~--~·-----..u..- ---·- ~ ------
Ammoniae: 1200 k Publique 16~4 - 123 30 Com Perm. Municip. llt. 12-7-39 14 -

Eleclrlclt6·0az.cbauffaqe Central (ınsınıllatlon et Mat rlel) 

Moteur Dieael de 100-200 C.V. 2201380 
wolt et i trois phaıes 

Pomp~ cerıtrifuıe: 1 p.-groupe elec.: t p. Pli cach 
Groupe Heclr. Diuel i. ajouter i la Cent- Publique 

ule electr. 
Materit 1 pr. eclairage electr. 

n n reseau. electr. de b ase teuioo PJi cach 
et mont"'ge (cah eh 1 L) 

Turbine, tuyaux et acce11. pr. inatall electr. • 

Alternaleur, tableau, trıınaformateur de cent
rale, id. de •ille, cible souterr. et accen. 

Li2ue aerienne de baute tenaion et reaeau de 
Tille de ba"lte tenaion (cah eh pr. 3 gr. L 5) 

laıtall. chauff are central ecole technique 
(Voir Conatr.) 

n 

" 

n 

Hablftemant - ChauHures - Tleaua - Culrs 

2300 -
4470 -

2612 -
14144 90 

7150 -

10427 

27554 6ı 

172 -
335 25 

195 90 

ı.t. Boite Poatale No 753 

Min. Trnv. Pub. Depıırt. Mater. 15-8-39 15 -
Municip. Fethiye et Bur. Trauıport 9-8·39 17 -

Fethiye a Sirkeci 
Municip. Afyonkarabisar 11-7-39 14 -

" KnklHreli d logen. Haaan 24-7-39 14 -
Halet Aasieurazione Han Galata 

Municip. Düzce et logen. Ha1aa Ha- 8-8-39 16 -
let Asııicurazione Han Galata 

" n 8-8-39 16 -

,, ,, 8-8-39 16 -

Dir. Trav. Pub. lst. 20-7-39 15 -

Botteı: 413 p.-bottioea: 35 p. Publique 4233,25-192,50 331 94 Com. Perm. Municip. lst. 17-7-39 14 -

TraYaux d'lmprlmerle Papeterle 

lmpreaaion et rcliurc dcs re2istru: 43 lots Pli cacb 7405 - 555 38 
Reliurea dea livreı: 300 p. Gre a gre 

Ameublenu nt p~ur Habltatlon el Bureaux- Taplsaerl• ete. 

Brouette pr. linae-lavaboa-boite pr. ordure. 562 -
etagi:re a tiroir - porte·cuvette 

Com. Perm. Municip. ht. 
Miniı. Douııneı et Monop. 

Hôp. Reı. Konya 

Tableı et chaiıea Publique 4536 50 340 24 Com. Perm. Municip. ht. 

Traneport - chargement • d6chargement 

Tranaport effeta et proviıionı Gre a gre 5057 
,, matii:rea de auerre: 200-400 t. n 

Bola de Construcllon, Planchee, Potaaux ete. 

Madrier en ıapia rbioe:ux: 4700 p. Pli caclı 5300 -

Combustlbf e C•rburant - Hultea 

Charbon crible: 115 t. Publique la t. 15 50 
Antracite indıgene: 35 t. ,, n 24 -
Bois d'oıme: 150 t.-charbon de boia: 10 t. n 

Colre iodig. crible: 150 t.-id. de gazhauı:-: 320 t. Pli cacb 
Coke: IOO t.-bo:&: 25 t. Publique 
Briquettes: 70 t.-charbon de Zongl ldak: 50 t. ,. 
Beozinea: 2000 bidona Pli cach 
Huile Aıtral et Mobiloil Publiqı.a: 
Benzine: 5950 litrea 
Motorine: 15 t.-valvaı· ı:: e: 230 k.-grai11e: 300 Publique 

lr.•hui2e pr. cylindre: 5400 k.-mnout: 
500 k.-eloupe: 200 k.-chambre iı air et 
pneux pr. auto: 6 t. 

Antbracite turc: 400 t. 

Drapeaux nat. et douaa.: 950 p. 
Peinture locoloide: 1000 kg. 
Fer U.: 230 t. (cab eh P. 145) 
Forreuae: 1 p. (aj) 
Leai,aıe 

Pli cach 

Publique 

• 
Pli cacb 
Pııblique 

Machine a tour, perforateur a colonne, ıcie Pli cacb 
drculıaire, machine-plane: 2 p. 

Chambre a air pneux pr. auto (Yoir combuı.) Publique 
R6par. moteur i benzine Dieael 

P'I uWlalon• 

Viande de ltoeuf: 105 t. 
81' eoaca116: 140 t. 

" 

Pli cacb 

2670 --
6350 -
1900 -
1053 15 

9600 -

2902 50 
700 -

29000 -
1500 -
1990 -
!1450 -

1100 -

22000 -
16800 -

380 -

397 50 

145 50 
63-

236 25 
641 65 
237 50 
200 25 
476 25 
142 50 
78 99 

295 -

720-

218 -
52 50 

~175 -
112 50 
150 -
408 i5 

82 50 

1653 75 
1260 -

Com. Aclı. lct. Ank. 

n n 

Mın. Trn. Pub. Depart. Mater. 

Com. Ach. Lyc~e J. Fille. Kandilli 

n n n 
Dir. Prevent. et Sauntor. 

n n 
Faculte Droit Ank. 
Vil. Aukara 

" n 
,. n 

Miniıtere Arriculture 
Vil. Kocaeli 

MioiıUıre lnterieur 

Com. Acb. Surv. Douan. lst. 
l~re Expl Ch. fer Etat H. pa,a 
Dir. Ecooomat PTT Ank. d lat. 
Dir. G. Expl. Elect. Tram et Tunel lst. 
Faculte Droit Ank. 
Minia. Trav. Pub. Depart. Mater. 

Vil. Kocaeli 
n ., 

Com. Acb. Div. Nitde 
• • Llleburıaa 

17-7-39 15 -
4.7.39 15 -

10.7.39 15 -

17-7-39 14 -

8-7-39 ıo -
3.7.39 lO -

17-7-39 16 -

17-7-39 14 -
17-7-39 14 -
17-7-39 14 -
17-7-~9 14 30 
8-7-39 \O 30 

17-7-39 15 ...:... 
17-7-39 15 -
17-7-39 15 -
21-7-39 15 -
17.7.39 11 -

7-7-39 15 -

15.7.39 1 t -
17-7-39 10 30 
17-8-39 15 -
17-7 39 15 -
8-7-39 10 30 

15-8.39 11 -

17-7-39 11 -
17-7-39 12 -

18·7-39 15 -
18-7-39 11 -

..--...- ...... u - ,_.._. .. -111111 

AVIS OFFICIEL~~ 
Du Ministere des Travaux 

Publics: 
Le Mardi, 15.8.939, aur ı licu, par devnnt la Commi!ıfo 

d' Adj udicatioııs ieg ant d ns la chambre de la Direction de 
Mı.ıte iel u lo<;nl du Minic::tere dt>s Travaux Publics a Ankara 
l'adjudicatioa, ous plı caclı te, a'une pompe centrifuge et d'u 
group" electrıqup d"une valcur estimative de "2300,, livre 
livrables ~ur v gou a fa st tion de Çumra et a couditioo q 
le mo tag{ ~o;t fa t par le fourni seur aux fraie du Minister 

On p ut se procurer le cahier des charges et les detail 
gratuitemımt d" la Dır ctıon de \1aterieı. 

Le caution, cm nt provi~oirc e::;t de 172 Jivres et ci 
quante pıastrh. 

Les souuıı ıonnaires doı vent reınettre a la di te Comil 
sion, contre ıecepis~e, le nıerııe jour jusqu'a 15 heures, le 
offres en InC JlC tenıps que le cautioon~ıneut provisoire et ' 
certiticats prescrits dans le cabier des chargei. 

(2666) (4766) 1-4 

fdemento des Fournisseurs 

Lundi 3.7.939 

Mı:chine betonniere (Municip. lzmir) No 1093 
E11levem~nt d~combrea n ,, No 1094 
Trıı.v. terr.ıssementroute n n No 1094 
Habitı et chapeaux ,, ,. No 1094 
Versemeot des ordures dans la mer (Mun. lıt.) No 1093 
• TroD• de pin (i:spl. Etat F'or .. KaralMils} N• 1093 
Beurre (Com. Acb. Mil. BRlıkeııir) No 1093 
Haricotı, sel, rıs ete. (Hop. Rerional Konya) No 1092 
Dalot en bt:tou arme (Municip. Silifke) No 1092 
Petrole (Hop. Reıiooal Konya) No 1092 
Cooat. bitiHe ecole (Vil. Kırtehir) No 1094 
Transport sel (Dir. Pr. Moııop. lzmir) No 1094 
Conıt. ecurie et caıeroe (Dir. Trav. Pub. Tunceli) No 1095 
Sucre, yogbourt, fromage, kacber (!col. Sup. lnıin.) No 1095 
Foio (Div. Samıun) No 1095 
Viande de boeuf et de moutoo, tomatea, barieou ete. (Com. A 

Milit. Mcrııin) No 1093 
Divera fcra lDir. Gio. Elcc. Iat.) Mo 1097 
Fourniture ballaat (Ch. fer Etat lzmir) No 1097 
Charbou de terre (Manicip. Akhiaar) No IOU7 
Cooıt. pue (Defter. lzmir) Mo 1097 
• Auto camelote (Vıl. Yozgat) No 1099 
Bottine• (Municip. Adıına) N 1099 
Conıt. depôt (Banque A1ıric. Meraia) No l 100 

,, uıine de gaze (Municlp. Hayrabolu) No 1100 
Viande, pain et legumeı ,, Adana) No 1101 
Foin (Com. Ach. Mil. Bahke.ir) Ne 1101 
lmprımes (Vıl. Malatya) No 1 IOl 
• Mol~ur marioe (lot. Tophane) No 1102 
Benzine (Dir. Mauon Radio) No 1102 
Dreuemeot cart• Klzılbisar (Municip. KızılbiHr) No 1102 
Baril pr. eau (lnt. Tophane) No 1103 
Repar. pave et chau11ee (Munıcip. Iıt., No 1093 
Conıtr. bati11. ecole (Vil. Diyarbakır) No 1093 
Fıl ea acier (Dir. Geu. Tilrkkuş:.ı) No 1()91 

Pain (Procureur Gen. Ü•kudar) No 1091 
Proviaioı:a (Vil. Ank.) No 1091 
Viande (Dir. Vakoufı Beyotlu) Ne 1091 
loıttıll. electr. et aanit. hôp Gareba (Com. Acb. Uainnit6 

No 1091 
Cooatr. pavilloa (Ecole Geadarm. Kütahya) No 1091 

,, bitiaae hôp. (Place Forte Çanakkale) No 1091 
,, ,, (Dir. Vako•f• Kadıköy) No 1091 

• Tabi•, fauteuil et auto (Odterdarat ı.t.) No 1091 
Ampoulea (Dir. Vakoafı bt.) No 1090 
Vıande de b~uf (Com. Ach. Mıl. i.rsiocan) No 1090 
Repar. bitıaH Station (Cb. Fer Etat Ank) No 1090 
Conatr. cbaua•ee (Vıl. Ank.) Ne 1090 
lostall. Lycee Atatürk (Mio. Trav. Pub.) No 1000 
Dreaaemeot carte (Muoıcıip. Deveb) No 1089 
Cbarboo (Academie .beaux Artı) No 1089 
A .. oine et viaode (Command. lıt.) •o 1089 
Haile d'olivea et anoo (Com. Acb. Lye6e• ltt.) No 1089 
Conıtr. pave (Vil. Aydan) No 1088 
• Morceaux de planchea et du papier (Dir. G6a. lıloa.) No 
Conıtr. maiıona immiıriı (Dir. Etablı.. lmmiır6ı lııımir) No l 

n toit (Oiv. lsmit) No 1087 
Avoine (Com. Ach. Mil. Söke) No 1087 
Tran•formateur ıraiıai (Oir. G6n. Electr. bt) No 1075 
Col de ıauvetaıe (Mıa. Def. Nat.) No 1060 
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