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_ a) M UNA K A AL R ı.ı.kli ç•kın•m·:·:;:u~:~,:
1

:~·::1:;, ih•l••i r•r•l•m•m•ı 
J M 1 • H • olan Atlana Vilayrti dahilinde Adana· Kuraisalı yolu ÜZ( rirı-
nşaat-Tamirat-Nafıa iş ve a zemesı- arıta ç k deki a ·u küpnı!)iir un beton orıı e olarak iıı~ ntı nynı şuıtlar-

Devlet Ziraat İ~letmeleri Kurumundan: 

. . Manavgatm Ulaa, Nitrit ve Sorkun ovalarının sulanrnası 
ı~ın harita alınması ve proje tanzimi işi kapalı zarf usulile ek
sıltnıiye konülmuştur. 

Muhammen bedeli T L 6300 liradır. 

ln ve 90,000 Jira kcşıf bedeli üzerirıdrn Lopalı zart ıı::ıulile tek
ntr eksıltmcye çı karılLiııştır. 

Eksiltme 14.8.9.i~ tarihiue mıhıadıl pazartesi gtinü saat 
16 da .l\afıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği uda ıııda 
yapılacaktır. 

Eksıltme şartnamesi ve buna müteferri e\ rak 4.>0 kuruş 
ınukabılıııde adı geçt;ıı r~islikt ıı alınabılır. 

İı;td .. hl~rin ek::::ıltıne tarihinden en az sekiz güıı evvel bir 
ıstıd.ı ıle Naha Vekfıleline müracaatla bu gibi inşaatı yupnbı· 

inşaat leceklerme daır eblıyet veı;ıkası ulwaları lazımdır. 

t Eksilt·n,. 28 8.9J9 pazartesi günü saat i5 te o~vlet Z·rnaı 
~lt:tmelcri Kurumu Umum Miidürliiğünde yapıfocaktır. 

Muvakkat temimıt T. L. 473 Jiraciır. 
S _Eksılııne evrakı Devlet Zırııat İşletmeleri Kurumu 

b:~vısj ve Ziraat Vekaleti Su işleri Müteha~sıshğından 
ılır, 

alına· Eksıllmeye gırecekleıın, bu vesıkadau başka 939 seuesine 

Çifteler Harası Müdürlüğünden : 

23 
Ma~mudiye merkezinde tadilen tamir edilecek olan 

it'~34 lıra l 1 kuruş keşif bedelJi ahır tamiratı 27.7.39 dan 
1 aren 17.8.39 tarihine ınüsadif perşembe günü saat 15 

ııf e kadar kapalı ı:arf usulile eksiltmiye konulmuştur. 
k Eksiltme Eskişehir nafıa müdürlüğü binasında toplana· 

ca Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 1780 lira 6 kuruştur. 

1 ıi) .
1 
~u .iıe aid evrak: proje tafsilat ve hulasa keşifleri, 

n 81 eı .fıat bordrosu, hususi fenni şıırtname, eksiltme şart
H •mesı ve nıukave)e projelerinden ibaret olup her zaman 

ara ve naf -d" 1-kı · d ·· •· ı b'l' f ıa mu uru erın en goru e ı ır. 

il . steklilerin ihaleden en az 8 gün evvel Eskişehir Vi
l!ebne mllracaatle alacakları ehliyetname ve senesi içm 
b·ı~aret odası vesikasını ve 2490 sayılı kanunun tarifi da-
ılınde teklif mektublarına ekleyeceklerdir. 

d Mektublar ihale saatinden en az bir saat evveline ka· 

aid Tıcarnt Odası vesika~ıııı ve 5750 liralık muvakkat temi· 
nallarını havi olarak 2490 ~ayılı kauunuıı tarıtcıtı dairesinde 
lıaı.ırJıyacJldaıı kapalı zarflarını ı ukarıda yazılı vakitteu 
l.ur saat evvelıue kadar makbuz mukabılmde komiısyon reisli· 
ğıne verwderı lazıwdır. 

Siird Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Bir aydaoberi açık eksiltmede bulunan Siird merkezin· 
de Yeuişebırde hususi ıdarece yapıtacak birbırıne müıasık 
ıkişer evden ibaret iki bına inşaatına talip çıkmadığından 
ayni şeraitle bir ay müddetle pazarlığa konulmuıtur. 

Her biuamn muhammen bedeu 48UU hra oıup muvakkat 
teminatı JtiO liradır. 

ihale 17.8.Y39 perşembe günü saat lU da Vilayet dai 
mi encümeninde icra edıleceklir. 

Tahpieriu bu ış için vııayettoıt verilmış ehliyet veııkası 

ibraz etmeleri mecburidir. 
Keşıf proje şartnameler her gün mesai saatlerinde vi

layet nafıa daıresınde bedelsiz oıaraK görulebılır. 
Taliplerin vilayet daımi encümenıne müracaatları ilan 

•.r Yani saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
teııliğine verilmiş bulunacaktır. 

Posta ile gönderilecek mektublar iadeli taahhüdlü ve oıunur. 
llılibnr mumile mühürlü olacaktır. • 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

lzmir VilAyet Daimi Encilmeninden : 

i Eksiltmeye konulan iş: Menemen · Bergama yolunun 
6+850-39+850 inci ldlometroları arasındaki şosenın e· 

••slı tamiratı 
l<cşif bedeli: 13231 lira 80 kuruş. 
Bu işe aid evrak aşağıda gösterilmiştir: 

dır l<~palı ekıiltme ıartnam.esi, m.ukavele. projcs~ Bayın 
lıl, lfleri genel şartnamesı, Keşıf cetvelı, hususı ve u; 

f~Urtıi fenni •artname ve silsilei fiat, taş, kum, su ocak gra· 
.-. y gı, 

. istekliler bu evrakı İzmir Nafıa Müdürlüğünde görüp 
inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saatı 17.8.39 
P~rıenıbe günü saat 11 de İzmir Vilayeti daimi eocüme
llınde 

Elcsiltmeye girebilmek için vilayet makamından ehliyet 
~esikası almış olmak 993 liralık muvakkat teminat vermek 
•cabeden fenni evrakı salahiyeti fenniyeyi haiz kimselere 
1~Ptıracağını Noterlikçe taabbiid etmek ve bir defada asgari 10 
bııı liralık yol ve köprü işi yapmış olmak ve 939 yılına 
111•haua Ticaret odası vesikasını haiz olmak llzımdır. 

lıtanbul Defterdarlığından : 
Muh. be. 
lira kuruş 

Tophane kasrının Hariciye servisinin bulun- 246 40 
dug" u kı t .... 

amın amırı ışı. 

it' Yukarıda mevkii yazıla mahaldeki tamirat işi hizaımda 
1 246 lira 40 kuruı bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 14.8.939 tarihine muaadif pazartesi günü saat 14 
dedir. 

Talihlerin % 7,5 pey akçelerini ihale gününden evvel 
~•tırıp mezkur giln ve saatte Defterdarlık Milli Emlik mü· 

llrlGi6nde müteıekkil komisyona milracaatları 

Eskı~ehir V ıılit ığinJı::ıı : 

24.7.939 tarıhıııtfo itıa!e edılwek uzere kapalı zıuf usulıle 
eksıllweye çıkarılmış olan ~arıb.öy Mıtıaııçı;ık ) oJu-uuıı 
IJ + L93-4 + 400 l.ıiouwLrclı::ı i arasıııdakı 11708 L.7 lıra k ~ıf 
tJeddlı ~u&c ıu~~ulı talıp zuhur c.:tuıcdığrndcıı :c:'.490 suyı 1 1 ka
nuııuu 40 ıncı uıadd ~ıııı.: tcvfıkıuı 31.7.9J9 l rıhıudeıı 14.8 39 
ttırıhıne rnus111.i.f pazarteı:ıı gunu saat 1~.4;> e kadar tcnıdıt c· 

dllrııi~tır. 
hteklılemı e\\ dtu §eraite tcvfıkan müı.ıcaatları. 

* • • 24.7.439 turıhıııde ıhalc edılıntk üzere kapalı zarf u· · 
ı,uhic ek::nltınt:yu çıkarılmış olau Eskı~ckır • Sn ı ıhı::;at yol uuun 
13 + 000-3 + 080 ncı kilometrelerı nra;:ıındakı 22202.75 lira 
keşif bedellı ~o::;e esa-.lı t.ıınirutı l lip zuhur etmedigiı derı 2190 
::ıayıh kaııuııurı 40 rn~ı madde;:ııııe te•fıkan 31.7.93~ ıarıhiıı· 
den 1U3939 rnrılıınc rnusadıi P· zane.ai gunu s;at 15 c kadnr 
temdit cdilmi~tir. 

l::ıtt klilerin evvelki şeraite te,fıkan müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden : 

Şile Ağva yolu i.ızerindeki Göksu köprüsü sose inşaatı 
2490 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin B fıkrasına tev· 
fıkan pazarhğa konulmuştur. İhale 8.8.939 Sah günü saat 
14 de daimi encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 994 
lira 88 kuruş ve teminatı 149 lira ~4 kuruştur. Şartname 
Zabıt ve Muamelat Müdürhiğü kaleıninde görülebilir. Talip· 
lerin ° 0 15 nisbetindc k&ti teminat makbuz veya mektubu 
ve Nafıa Müdürlüğünden bu işe benzer en az 500 liralık iş 
yaktıklarına dair alacakları ehliyet vesikası ile ibale günü 
muayyen sc.atte daim; encümende bulunmaları. 

* • * 
Patababçe mülldrat fabrikaaı taktir kului tevaii ifİ. Bak, İa· 

biıarlar U. Müdi1rlüj'ü ilinlarıoa. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Trabzon Beltdıye Eııcümenıııden : 

700 adet :ı:'.60, 500 adet 100, 300 adet 150, 200 adet 200 

vatlık ampul mubayaa edilmek üzre 18 gün müddetle açık eı..
siltmeve komılmu~tur. 

Taliplerin tPminatı muvakkata makbuzlariyle birlikte 
4.8.939 cuma günü saat 14 de encümene müracaatları ilan o· 
lunur. 

Afyonkarahisar Belediyesinden : 

6620 Jira bedeli keşifli şehir santralı ile gar uasında ya· 
pılacıık yüksek tevettür yer altı kablo ve mukavvele tesisatına 
ait malzemenin vuku bulan ınünakasasıua talipli çıkmadığın
dan ınünakasanın on gün dnha temdidioe ve ihnleniıı 1.8.939 
salı günü saat 14 de bırakılmasına karar verilmi~tir. İsteklile
rin belli gün ve santtc belediyede hazır bulunmaları ilin o
lunur. 

Dahiliye Vekalelinden : 

Vılayetler evi harici donanma projektörlerinde pazarlık 

suretiyle bazı tadilat yaptırılacaktır. 
Bu işe ait keşif şartnameleri her gün Levazım müdürlü

~iinde görülehilir. lstPyrnlerin en son l .8.939 tarihine kadar 
Vekalet Levazııu MüJiirlüğ'ine müracaatları. 

Hart G .nt'l Direktörlüğünden: 

H ırıa Gn. Drk. lüğii daire ve fotoğrafhane inde utevcut 
elektrik te j atrnda yapılacak tadılflt açık eksiltmeye konul
mu~tur. 

Eksilıme 12.8 939 cıımartr i giinii ti88t IO da Cebecide 
Harta Gn. lJr ·. bina ıııda harta Stı Al. Kn. da yapılacaktır. 

Keşif tutarı l5ı2 lını 70 kuruş, muvakkat teminat 115 li
ra 70 kuruş olup banka m kıu ıu veya malıye makbuzu ka· 
b ıl olunur. 

Ek&i tm ye girtıceklcrin 2490 s ~yılı kanunun 2 ci ve 3 cü 
ıwıdd 1 ·rirıdr ı tc>ııılr·n ve aıkl • \C tcuıirıaılııriyle berab r yu
k.ırı ı,. ) ızılı ~üıı "'e aııtt • korııisyoııa gdmeleri. 

Mensucat .. Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıtı lıhnbul Levazım Amlrliti 
Satınalma Komiıyonuodan: 

Cinıi Miktarı Tahmini fiyatı hk tem. Nev'i Gila H aaat 
L. Kr. L. Kr. 

------ - --------
Kilım 50!> adet 1750 132 açık ekıiltme 8-8-39 14 
Mendıl 6000 540 39 Pazarlık ,, 8-8-39 15 

Komutanlık ihtıyacı için yukarıda g'Öılerilcn iki kalern eşya• 
dau kilimler açık eluıltmeye ve mendiller pazarlıja ~ıkarılmıthr. 

Bunların tahmini fiatlarile muvakkat teminatı hizalarında 
ııö.terilı.oiştir. 

İstel<lilerin gösterilen rOo ve aaatinde kanuni nıilralarile 
muvakkat teminat mekıuplarile Galata Gümrük caddeai Veli A· 
lemdar ban kat 2 deki komlıyona gelmeleri. ı 

M. M. VekAleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 500 kuruı olan 
9600 adet yatak örtüsü kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. 

İhalesi 16.8.39 çarşamba günü saat 11 dedir. 
ilk teminatı 3600 liradır. Evsaf ve ıartnamesi 240 kuruı 

mukabilinde M. M. V. satmalma ko. dan alınır. 

• • • Beher metresine rahmin edilen fiyatı 105 kuruı 
olan 250 bin metre baki mahruti çadır bezi kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 18 8.39 cuma günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 14250 liradır evsaf ve ıartnameai 13 lira 

30 kuruş mukabilinde M. M. V. satınalma ko. dan alına-
bilir. • 

• • • Açık eksiltme suretiyle 5000 adet dikilmiş yaatık yllzil 
1atın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2250 lira olup ilk teminat miktarı 
168 lira 75 kuruştur. 

Açk eksiltmesi 12.8.39 cumartesi gtınil saat 11 de ve
kalet satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

• • • Beher adedine tahmin edilen fiyatı 310 karoı olan 
1060 adet Bornuz açık eksiltme •uretiyle mllnakasaya ko
nulmuıtur. 



MünııikaAa Ga~etesl 

Bu gün ilan olunan münakasa ve nıüzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Muhın. bed. Teminat Müracaat yui 

~~~--~- -~~~~~~--~~---~~~~~~~~~~~ 
Gün Saat 

ın,aat, Tamirat, Nafia ı,ıarl, Malzeme Harita 

Menemen-Bergama yolunun arasında şose Kapalı z. 
tamiri 

Adana-Tarsus ve Adana Misis yolu kumlanması Aç. eks. 
Yeşilli bığadıç döşenmesi ttemd.) 
Paşababçe müskirat fabrikasında mevcut Kapalı z. 

taktir kulesinin tevsii işi (şart. 60 kr.) 
Suadiye manaı;hr sokağı şose inş. Aç. eks. 

13231 80 

1086 95 

1212 ) 16 

1226 64 
Fatih ı2 ci okulun tamiri " 17~7 17 
Ziocirlikuyu mezarlığanda yap. kaldırım 
"Çalutn köprüsünün betonarme olarak inş. 

(şart. 450 kr.) \temd.) 

.. 5279 -
Kapalı z. 90000 -

Tophane kasrının hariciye servisinin bulun· Aç. eks. 
duğu kısmın tamiri 

246 40 

Maarif matbaasının isterotipi atelyesi inşaa

tının ikniali işi 

Sarıköy ·Mıhalıçcık yolunun arasmda yap. 
şose i11ş. ltemd.) 

Eıkişehir-Sjvribisar 

şo~e tamiri (lemd.) 
Bina lni: 'l ad. ,, 

,, " " 

,, 3614 14 

11708 27 

22262 75 

Paz. 
Ş. le-Ağva yolu üzerindeki Göksu köprüsü ,, 

beb. 4800 -
994 88 

şose inş. 

Çankırı tuzlasında ahşap tuz anbarı ve is
tinat dıvarı inş. 

Ank. adliyesi ağır ceza mahkemesi ıalonu 
tadili 

Stadyom 1 ci sınıi tribünlerinin tecridi 
Stadyum tribün sıralarının )ap. 
Basketbol ve iki tenis sahası inş. 

Aç. eks. 

Aç. ekı. 
,, 
" 

7484 63 

32U 72 

4433 -
lö75 20 
3201 87 

993 -

81 52 

909 Ol 

92 -
131 04 
395 93 

5750 

172 -

360 -
149 24 

561 40 

242 -

332 48 
125 63 
240 14 

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer tteslsat ve malzemesl) 

Ampul 260 vatlık: 700 ad.-100 vatlık 500 Aç. ekı. 
ad.-150 vatlık: 300 ad. ve 20l) vatlık: 
200 ad. 

Donanma proj eklörleri tadili Paı. 
Elektrik tesisatı tadilatı Aç. eks. 
Yükıek tevettür yer alta kablo ve muha· 

vvele leıisabna ait malzeme llemd.) 

1542 70 
6620 -

Mensucat, Eibls-., Kundura, Çama,ır v.s. 

Elbiıe: 83 tak. 
Mendil: 6000 ad. 

Aç. eks. 1701 50 
Paz. 540 -

Yatak örtüsü: 9600 ad. (şart. Z40 krş.) 
Haki mahruti çadır bezi: 250COO m. (şart. 

Kapalı z. beb. 5 -

" 
m . l 05 

13-30 L.) 
Dikilmiş yastak: 5000 ad. 
Bornoz: 1060 ad. 
Peşlemal: 1350 ad. 

Aç. eka. 22~0 -
ıt beb, 3 lO 
,, beh. O 80 

Mobilya- büro ev efyası, Mu,amba -Hah v.s. 

Kilim: 500 ad. Aç. ekı. 

Nakliyat Boı,atına • Yükletme --- - - --
Kok kömürü nakliyesi: 894 t. Aç. ekı. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Motorin: 60 t. (temd.) 
Söwikok: 150 t. 
Çeltik kömürü: 40 t. 
Çam odunu: 20 t. 
Benzin: 5UO teneke 
Tutuşturma odunu: 721 t. 

Milteterrlk 

Demir boru: 700 m.•çeşme musluğu: 13 
ad. (temd) 

Mekkarı hayvan: 8 baş 
Keten hortum: 200 m.-telli lastik hortum: 

50 m.-rekor: IU ad. 
Kum ve taş 

" ,, 

" 
" Kapah z, 

Paz. 
Aç. ekı 

l750 -

ıOA 92 

4200 -
4950 -
380 -
500 -

1587 50 
7931 -

470 -

2132 -
Çöp kamyonu: 20 ad. (tart. 270 kr.) 

,, 
Kapalı 

Arazöz: IO ad. (şart. 275 kr.) ,, 
z. 54000 -

55000 -
3488 -Muhtelif cins palanga ahşap kriko ve Aç. ekı. 

verenler 
Muhtellf cins ağaç ile çukurlarm açJlmaaa Kapalı z. 

ve bakımı 

Çubuk kurşun: 1 t. 
Çimento: 2000 torba 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Un: 80 t. 
" 95 t. 

Patatea: 54 t. (temd.) 
Zeytinyatı: 5 t. ,, 
Saman: 301,5 t. ,, 
Arpa: 4320 k. 
Kesme şeker: 6 t.·sadeyat: 4,7 t.-1abun: 

J ,3 t.-kırmızı biber: 1030 k. 

Paz:. 
Aç. ekı. 

Kapala ı. 
,, 

Paz. 

" Kapah z. 

10725 -

k. o 32 
2100 -

8400 -
9975 -
3510 -
2300 -
5777 70 

iyi ıu: 3000-t500 damacana (temd.) Aç ekı. beh. O 65 
Yulaf: 45 t. .. 
Yataklık k. ot: 3 t. 
Sadeyağ'ı: 18 t. 

Paz. 
.. 

Ekmek: 40000 k. 
" 

B) MUzayedeler 

Beygir: 1 bat Aç. art. 
Muhtelif cioı eşya: 149 kalem • 
Köhne fotin: 591 çift Paz. 
Hurda demir: 10 t. ,, 
Şişli çocuk hastanesinde' hurda eşya: 74 parça ,, 
Kereıte ankazı: 100 m 3 Aç. art. 
Muhtelif mahallerde 16 kulübe aakulara 

" 

kilosu O 05 

15300 -

118 34 
59 10 

130-
1500 -

J 15 70 

127 61 
39 -

3600 -
142j () -

168 75 
246 50 
81 -

132 -

79 l2 

315 -
371 25 
28 50 
37 50 

119 .. 
59ı 83 

35 25 

159 90 
3950 -
4000 -

261 60 

24 -
57 50 

748 15 
26.J 25 
172 50 
418 34 

514 -

209 39 

1147 50 

9-
9 38 

19 50 
112 50 

İzmir Vilayeti 

Adana ,, 
B lıkesir Belediyesi 
İuhisarlar U. Müd. 

ist. Belediyesi 

" " 
" ,, 

Nafıa Vekaleti 

İst. Defterdar lığı 

Maarif Matbaası Müd. 

Eskişeb"r Valiliti ' 

,, ,, 

Siirt Vilayeti 
Jst. 8elediyesi 

Ank. İohisarlar Başmüd. 

Ank. Adliyesi SAK. 

Ank. Valiliğ'i 
,, ,, 
" " 

Trabzon Belediyesi 

Dahiliye Vekaleti Ank. 
Harta Geıı. Direk. Ank. 
Afyonkarahisar Beled. 

17-8-39 il -

10-8-39 IO 30 
2-8-39 16 -

14-8-3Y 15 -

10-8-39 14 -
10-8-39 14 -
10-8-39 14 -
14-8-39 16 -

14-8-39 14 -

14-8-39 15 -

14-8-39 15 45 

14-8-39 15 -

17-8-39 10 -
8-8-39 14 -

1-1-8-39 16 -

14-8-39 15 30 

14-8-39 15 -
14-8-39 15 -
14-8-39 15 -

4-8-39 l4 -

1-8-39 a kadar 
1~8-39 10 -

1-8 39 14 -

Adana Kültür Direk. 
Gümr. Mubaf. Gen. Kom. 
M M. V. SAK. 

,, ,, 

31-7-39 
İst. SAK. 8-8-39 

16-8-39 
18-lS-39 

I0-
15 -
11 -
il -

,, 
,, 
,, 

,, 
" ,, 

12-8-39 11 -
14-8-39 14 -
15-8-39 14 - • 

Gümr. Muhaf. Gen. Kom. İıt. SAK. 8-8-39 14 -

İst. Belediyesi 

Manisa Sıtma Mücadele Reisliiİ 
Sivas Liseai Müd. 

" " 
" " Ank. Adliyeıi SAK. 

Tophane Lvz. SAK. 

Balake~ir Belediyeıi 

14-8-39 14 -

4-8-39 
1-8-39 
1-8 39 
1-8-39 

14 8-39 
14-8-39 

10-
15 -• 
15 -
15 -
15 -
15 -

2-8-39 16 -

İst. Komut. SAK. Fmdıkh 
ist. Belediyeıi 

Pazart. ve Perşembe 14 
11-8-39 15 -

. " ,, 
lst. Be lediyeıi 
lst. Belediyesi 
D. D. Y. Haydarpaşa 

Ank. Valiliğ'i 

ist. P. T. T. Müd. 
İzmir Belediyesi 

Balıkesir Ask. SAK. 

• n n 
1.ımır Lvz. SAK. 

,, ,, 
,, ,, 

Trabzon Belediyesi 
Karacabey Harası Müd. 

iıt. Sıhhi Müe11eseler SAK. 
lzmir Veteriner Müd. 
Tophane Lvz. S .~K. 
Siirt Aak. SAK. 
Polis Enstitüsü SAK. 

M. M V. S .\ K. 
İat. Defterdarlıjl 
Tophane Lvz. SAK. 
Ank. Defterdarlıtı 
lıt. Sıhhi Müesıeaeler4.A. E. Kom. 
İat. Belediyeai 
i.t. Deflerdarhğı 

14-8-39 14 -
28-8-39 15 -
28-8-39 15 -
2j-8-39 1 o 30 

1~9-39 15 -

2-8-39 15 -
11-8-39 16 -

11-8-39 17 -
11-8-39 il -
2-8-39 15 -
1-8-39 15 -

29-7-39 11 -
Salı ve Cuma 14 

11-8-39 15 -

2-8-39 15 -
I0-8-39 
2-8-39 15 -

23-8 39 IO -
l ay zarfında 

29-7-39 il -
14-8-39 14 -
3-8-39 14 30 
9-8-39 15 -
2-8-39 15 30 

14-8-39 14 -
14-8-39 14 -

İhalesi 14.8.39 pazartesi günü saat 14 dedir. 
İlk teminatı 24ti lira 50 kuruştur. 
Evsaf ve şartnamesi her gün öğleden sonra M. 

satınalma ko. dan bedelsiz olarak alınabilir. 

tf. ilanı 
Pazar. 

* • * Beher adedine tahmin edilen · fiyatı 80 kuruf 
1350 adet peştemal açık eksiltme suretiyle münak 
konulmuştur. · 

İhalesi 15.8.939 salı günü saat 14 dedir. 
İlt teminatı 81 liradır. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı '/ 

500 adet kilim alınn c ıı ktır. Bak, Meoaucat ıütununda 

F 
tane 
•atını 

bıen ~ 

rin pa 
tenıin 
bıüd~ 

atind 

j Muhafaza Gen. Komut. İııt. SAK. ilıinlDa. 

~ Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 
1 
i İstanbul Belediyesinden : 

Hastaneler ve diğer sıhbi müesseselerin 939 maJI 
ihtiyacı için alınacak 894 ton kok kömürü nakliyesi a 
siltmeye konulmuştur. İhale 14.8.939 pazartesi günO kat t 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Muhammen siltın 
1054 lira 92 kuruş ve ilk teminatı 19 lira 1 ~ kuruştur. B 
name Zabıt ve Mua nelat Müdür~üğü kaleminde görül iıltnal 
Taliplerin 939 yı iına ait Ticaret Odası vesikası ve ~ 
minat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen 
Daimi Encümende bulunmaları. 
c:::z ___ _ 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Odun ve kömür alınacaktır. Bak, erzak sütununda 
Lvz. SAK ilanıaa. 

Müteferrik 

İstanbul Belediyeainden : 

Beher metre 
Mubam. muhammen 

bedel fiyatı 
Lira L. kr. 

300 1 50 

125 2 60 

45 4 50 

Miktarı 

metro 

200 

50 

Cinai 

12 milimetre kutrunda 
keten hortum. 

40 milimetre kutunda telli 
botum. 

10 adet 112 milımetre kutrunda 

470 
Yukarada mıktarlan ve muhammen bedelleri gfüteıildfl 

bile hortum ve rekor açık ekıihm~ ıuretile alınacaktır. Er 
Buna ait ıartname bedelaiz olarak Belediye muhaıe za 

verilir. 
Eksilime 11.8.939 cuma günü saat 15 de Belediye Ene 

de icra edilecektir. 
İhaleye girecekler otuz beş lira yirmi beş kurut aıi 

olan muvakk.ı t tı:m ı nah Belediye veınesıne yabracakl~dır. 
Keyfıyet İilekli olanlarca bilinmek üzere ilan ol~11ur. 

• • • Temizlik işleri için alınacak 20 adet çöp 
kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 28.8.9:)~ 
tesi günü saat 15 te İstaubul Belediyesi Daimi lncii 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 54 bin lira ve ilk 
3950 liradır. Şartname 270 kuruş mukabilinde İstanÖ~ 
lediyesi Fen işleri müdürlüğünden alınabilir. Talibi 
yılına aid Ticaret Odası ve bu gibi işlerle istigal e 
ne dair ihaleden 8 gün evvel Fen işleri MüdürJüğO 

racaatle alacaklar1 ehliyet vesikaları ve ilk teminat 
veya mektublarile 249U numaralı kanuna göre hazırb 
ları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 te kadar 
Belediyesi Daimi Encümenine vermeleri. 

• • • Temizlik işleri için alınacak 10 adet arozö• 
• zarf eksıitmesine konulmuştur. İhale 28.8.939 pazart,,ı 
saat 15 te İstanbul Belediyesi Ddimi Encümeninde 
caktır. Muhammen bedeli 55 bin lira ve ilk teminat 
liradır. Şartname 275 kuruş mukabilinde İstanbul B 
Fen işleri müdürlüğünden alınabilir. Talihlerin 939 
aid Ticaret Odası ve ihaleden 8 gün evvel Fen işleri 
lüğüne müracaatla alacaklarr bu gibi işlerle iştigal 
rine dair vesikalara ve ılk teminat makbuz v~ya Ol 

rile 2490 numaralı kanuna gö'e hazırlıyacakları kap . 
larını ihale günü saat 14 te kadar İstanbul Belediy,,a 
Encümenine vermeleri. 

İstaııbul Komutanlığı Saunalına KomisyonuodııO 

İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler için 
mevcud evsafı dabıliııde 8 başmekk:iri lıı:tyvaoı satın sh 
Her pazarteıi ve p~r§embe günleri saat 14 de pazarhl' 
mak. üıere doğ udatı doğl'uya hayvaularile beraber f'J 
Koııı ulanlik Sa tanal ına Koıuisyonuua gelmelerı. 

• • olan 80 
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Balikesir Belediye Reisliğinden : 

Parkta yüzme havuzuna su vermek için alınacak 
re demir boıu ile 13 adet çeşme musluğuna talip çıJ 
dan ~490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kant10° 
neti maddesine tevfık an münakasa 10 gün müddetle te 
diğinderı ilıaleai 2.8.939 tanh çarşamba giinü ıaat 16 
pılacağından taliplerİrJ Belediyeye müracaatları ilin ol 

İçin ek 
lo k t • o 
llıadığın 

İha 
lık 



Münakasa Gazetesi 

İstanbul P. T. T. Müdürlilğfinden: { • * • Kapalı znrffla vde pazarlıkla eksiltmesi yapılan 180 ton 

M b b ·ı ~ koyun etine tekli e ilcı? fint mak:ımca pahalı görülJüğün-üt hh.d' t bh"" d- - pmaması ase ı e znrurı 
ea ı ın aa u unu ya den yeniden pazarlıkla satın almacakt r. Pazarlığı 31.7.939 naın ve h b 1 k ·· 1000 kılo çubuk kurşun alımı . . . . . , 1' esa ına oma uzere pazartesi günü saat 11 dedır. Tahmıu bedelı 8 L bın hraaır. Pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 2.8.939 çarşamba günü saat 15 te Büyük Pos· 
uf ~tane binası birinci katta müdürlük odasınd~ toplanacak alım 
ık.'. •atını komisyonunda yapılacaktır. Beher kıl~sunun mu~am

~en bedeli 32 kuruş, muvakkat temioat 24 lıradır Tnlıb!e
rın Pazarlık ve fenni şartnamesini görmek ~e muvakl<~t 
te~inatlarını yatırmak üzere çalışma günlerınd~ mezkur 
bıudürlük idari kalem ı~vazım kısmına, pazarhk gun ve ~a-8 •t~nde de muvakkat teminat makbuzile bi::-likte komisyona 

G ınuracaatleri. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden : 

Muhamm"'n bedeli 3488 lira olan muhtelif cins palan· 
ga, ahşab kriko ve verenler 25.8.939 cuma günü saat 10,30 
da Haydarpaşadn 7ar binasındaki komisyon tarafından açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. • 

Bu i~e girmek isti1renlerin 26 ~ ~l~ra 60. kuruşl_u~ muvak
kat tenıinat ve kanunun tayin ettıgı vesaıkle bırlıkte ek
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatleri lazımdır. 
.. Bu işe aid şartnameler komisyonda parasız olarak da

\; iılınaktadır. 
si 

Ankara Valiliğinden : 

Ankara Akköprü civarında tesis olunacak meyva bab-_ 
Çesj İçin muhtelifülcios ağac mübnyaası ve bunların şart
bamesi mucibinde çukurlarının açılması ve timarı ve kabu 
lu kat'iye kadar bakımı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
llu lmuştur. 

Ankara Levuım Amirlıği Satınalma Komisyonundan : 

Muh mmen Muvakkat 
Mıkları bedeli teminatı İh le tarihi ve 

Cıosi kılo lırn lirıı kr. şekli 

Sığır eti 22378 5147 381 23.8.39 ııı. 11 kap z:.rf 
Odun 89000 1538 115 35 24 8.39 ,, 16 nçık eks 
Kuru ıoğno 2.100 200 15 - 24.8.39 ,, 17,30 n ,, 

Mercimek 5280 792 59 40 28.8.3~ ,, 16,30 ,, ,, 
Bulgur 500 ı 400 3 1 - 28 8.~9 ,, 15 ,, n 

Pırioç 50 O 1150 86 25 23.9.39 ,, 11 ,, ,, 
P tates 6000 540 40 50 29.8 39 ,, 16,~0 n ., 

K. faıulya 8300 1079 80 57 15.9.39 ,, 17.30 n n 

Böıü!c., 1300 169 12 (J8 n ,, 16,30 n n 

Kok kömürü 114700 3441 258 - 20 ,, ,, 17 ,, ,, 
Kırıble kömürü 90300 2270 170 25 20 ,, ,, 15 ,, ,, 
Zeyltin 1 il O 330 25 - 19 ,, " 15 ,, ,, 
Kuru ot 3'l500) 113i5 853 13 21 ,. ,, 15 kap. znrf 
Arpa 224000 IOOBO 756 - 23.8.39 ,, 15 ,, ,, 
Yulaf 260000 14300 1072 50 23 8.39 ,, 17 n ,, 

Sabun 2155 86! 64 65 19.9.39 ,, 16 açık eks 
Sadeynğı 3275 3210 240 ':"5 15.9 39 ,, 15 açık cks. 

Yukarıda cins ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve temi· 
nalı muvakkateleri <>Öıterilen erzak ve mahrukat hizahırındaki gün .. 
ve saatlerde Polatlı garnizonu Satınalma Komisyonunda ih leleri 
yapılacl'klır. İsıiklılerin ş rlnemelcri görmek üzere Ank rad Le
vazım Amiri ğine ve Polatlıda alay levazım MüdürlüğÜnf' mürccn
atlan ve h klif mektuplarının ihaleden bır saat evvd Polııtlıda ko
misyona veru iş olmaları ilan olunur. 

Merzifon Askeri Satıı alma Komi yonunıfon: 

le Ağaçların mubayaası. ve te~limi ve 
adar bakımın keşif bedelı 10725 Jıradır. 

kabulü kat'iye Mnziton garnizonu jçin 252 bin kilo ekınrklik ıın knpnl: 

Z ihale 12.9.39 sah glloü saat 15 de Ankara 
!taat miidürlüğünde yapılacaktır 

zadla eks itmeye koaulmuşıur. Tahmin bedp)j 32760 lira ill
Vilayeti temiııntt 2457 lmldır. Ek i!t'lıe lS.8.939 alı günU saat 15 

. Şartnamesi Ankara Ziraat müdürlüğünden alınır. Ek
!11tıneye iştirak edecek olan taliplerin muha .. 1men bedelin 

; ~ 7,5 tutarı oJan mebla~~ aid ba~ka mektubu veya ~i
~et muhasebe müdürlügiı veznesıne yatırılmış depozıto 

• çesi ınakbuzile gösterilen günde saat 15 de Vilayet zi-
li r • 

aat müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
kunı ve teı alınacaktır. Bak, İstanbul Belediyui ilanlauna. 

&as 

~k, Zahire, et ve Sebze : 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Balıkesir merkez birliklerinin bir a\hk ihtiycıçlan olan 95 
ton un kapalı zadle ekLiltmeye konmuştur. 

l'ahnıin t dılen bedeli 9975 liradır. 
Muval:kat teminatı 748 lira 15 kuruştur. 

1_ İhale 11.8.9:39 giinü saat 1 l de Ba ıkc~ir Kor Sarınalma 11:0 • 
tnıiyonu binasında yapılacaktır. 

Evsaf ve şartlar her gfirı komisyonda göriilebir. 

de<lir. 

• Mnzıfon rrgrnizonn için 427 hin kilo kuru ot * * !:" 
zarfla ek ılcmeve konıılmu~hır. Tahmin edılen bedeli 
lira ilk teminatı 144 t lirn 12 knrn~tu . 

El-.siltmcsi 14.8 39 pazartesi günt..i gnt 15 df'dir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

939 mali senesi ıarfında mel<tep iaşe ihtiyacından olan 7000 
ki!o silivri yoğurdu açıİ< eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 31.7.93~ 
tarihine rastlayan paz rte~i günü ıant 15,00 de Gümüşsuyunda me"
tep bınası içiude yapılacaktır. Beher kilo yoğu dun muhammen 
bedeli 18,50 kuruf olup ilk teminatı HS Jir dır. lıteklilerin şartname
sini görmek Ülere her gün ve elts itmeye girec ki rin de bel i ııün 
ve saatte mektep binası dahilınde toplanan utınalmıı Komisyonuna 
müracaatları. (51J4) 4-4 

~111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -

~ Nafıa, Yapı, Temizlik f şlerinde Elverişli ~ 
= . = - -- -- -- -
: SAGLAM : 

J • • • Edrernicl, Bergama birliklerinin bır :ıylık ıhtiynçJarı § p R AT i K : 0 
an 80 ton un kapalı znrfla ek-:ıiltmeye konulmuştur. : UCU z : 

r . Mubnmın rı bedeli (B"rgama unıı için 4725 liradır Ed·· § : 
li~~ıt Unu için ıçin 3675 lira olup ıkisi birden cemao 8100 ~ "EV R ~ 

ı. - " tu l~ıuvakkat ıeıniııntı Bngama unu i~irı 364 lira 40 kuruş : YENİ TİP : 
r. Edrernid unu için 275 Jira 65 kuruştur. : : 

ı. lbaJe 11.8.939 günü saat J 7 de B ılıkt sir Kot SJtıırnlma : EL ARABALARINI : 
i:Otnis - b : Yonu hinn ındn yrıpıldcaktır. : araretlo tavsiye ederiz _ 

Ev af ve ~artlar her glin konıisyo da görüıebılir. § § 

Koracahry Harası MüdürliiğündPn : 

k MiiessPsP.miz ıhtiyncı için 6000 kilo kc 8'1H:' Şf'ker. 4700 
ilo adeyAğ 1300 kılo snbun ile 1030 kilo kırmızı biber ka

P.alı zaıf u ulilo eksiltmeye konmu;tur. Ek ıltme l 1.8.9 ~9 ta-

ltıbin~ mü adıf cuııırı ufinü saat J5 re Bur d Vt•tnint r mütlu -u11ou ,.. 
~ birıa .. ında yapılac.1kıır. 

d Şekerin beher kilosuna 30 kuru~, sabunun 3 l kuruı., sn· 
fıeya~ın 90 kuruş, kırmızı biberin 40 kuruş olarak muh nımen 

Yat konmuştur. Muvnkknt teminat 5 4 lır dır. 
. lısteklilerin 2490 ~ayılı kanunun hükunıleri dabilınde ek-

sılt.rne giinü saat on dörde kadar lfddif mektupJarını Hunm Vc
terıner Müdüı liığürıde Haıa SJtınnlma komısyorıunn tevdi et· 
ltır~eri ve şartnamesıni f!örmek isıiyenJerın 1 tembul, Buısa Ve· 
terıner MtidürlüklerıJe Ham muosebesine mi.ıracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

· . Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı 
i:ın eksiltmeye konulan 2450 lira tahmin bedelli 35000 ki

lc.~ tomatesin 24.7.939 pazartesi ihale gününde tatip çık· 
llıadıgından JO gün müddetle ihale günü uzatılmıştır. 

İhale günü 4.8.939 cuma günü saat 11 dedir. 
hk teınioat 183 lira 76 kuruştur. 

: Fazla izahat içiu istanbul, Katırcıoğlu Hanında : 

- -: " T e [/ e il s o" Limited Şirketine müracaat Tel. : 23891 :; - -~ 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı•ııııı~ııııııııııııııırııııııııııııı 

.....,.:::::::awsU"awww = -
Ankara Bors sı 

27 7-939 

ÇEKLER 
Londra 
Nevyork 
Pariı 

Milin o 
Cenevre 
Amderdam 
Br.rlio 
Brükııel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
M. drit 
Varf:>Va 
Buda peşte 
Bükreş 

Beltlrad 
Yokohama 
Stokholm 

Moıkova 

f;.93 
126 665 

3.355 
6.66 

28 575 
67.705 
50835 
21 52 

1.0825 
1.56 
4.325 
14 035 

23.8425 
24.4525 
0.005 
2 89?5 

M.62 
30.56 

23.90 

- - rn 

MUteahhltlerln ve 
Marangozların nazarı 

dikkatine: 
Avrupa ma
lından daha 
ucu7 ve Av· 
rupa malları 
ayarında bu-

1 u nan 

KELEBEK 
Zımpanıh kızıl, k ıranı;"6(°f 
Jişbudak gürgen kuru sistem 

Kontroplaklarınızı 
i tan bul satış deposundan teda
rik cd niz. Adl"es dikkat: M h
mudpaşa Kürkçü lıan, 19·20 

SALOMON S.\RANG.\ 
ve YUDA KASA 

1 Telefon: 2 t 164. Eb'atlar: 1 
210 125, 220 130, 2IO 140 

28 Temmuz 1939 
-----~ ~---

I - Kpşif şartname ve proJesı mucibince idaremizin 
Paşabahçe Müskirat Fabrikasında mevcut taktir kulesinin 
tevsii işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmu~tur. 

il - Keşif be.Jeli 12120, 16 lira muvakkat teminah 
909.01 lir dır. 

111 - Elcsiltme 14.Vlll 919 pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mube,ynat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacnktır. 

IV - Şartnameler her gün yukarda sozu geçen Le
vazım Şubesi Müdürlüğü veznesinden (60) kuruş mukabilin
de alınabilir. 

V - '.\'lünnkasaya girecekler mühürlü teklif mektub· 
larını konuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ve şartnamenin F fıkrasın
da yazılı vesikayı ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale sa· 
atinden bir saat evvel mezlcur Komisyon Başkanlığına mak-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (5653) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarl Mub. be. % 7,5 te. Eksiltme 

kgr. lira krş. lira krş. şekli saati 
---------------
i vot 100 780 - 58 f>O nç. eks. J 5 
Muhtelif boy çivi 50 00 7000 - 525 - kapalı z. 16 

1 - Şarlnnmeleri mucibince yukarda cins ve miktarı 
yazılı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle n· 
tm alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksilt· 
me şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiitme 8.VIIl.939 salı günü Kabataşda Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - Kapalı zarf miinakasasına gireceklerin mühilrlil 
teklif mektubu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme paraıı 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka
palı zarfların ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. Diğer 
eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenme parasile eksiltme 
için tayin edilen günde mezkur Komisyona müracaatları. 

(5515) 2-4 

••• 
I - Keşif ş11rtname ve plAn mucibince idaremizin 

Kastarnonuda yaptıracağı idare binası kapalı zarf usulile 
e c:-.iltmeye konmuştur. 

H - Keşif bedeJi 23.692,4.J muvakkat teminatl 1776.93 
liradır. 

III - Eksiltme 7. VIII.939 pazartesi günü saat 15 de 
İstaobulda Kabataşda Levazım ve Mubaynat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşıf şartname ve planlar her gün Levazım 
Şubesi veznesinden ve İzmir Ankara, Kastamonu Başmüw 
dürlüklerinden 118 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektu
bunu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ve şartnamesinin F fıkrasında 
bildirilen vesıkayı ihtiva edecek olan kapalı zarflarmı ihale 
saatinden bir stat evvel mezkur Komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (5305) 3-4 

LE g !SU== 

Muhammen bedeli 17400 lira olan kamyon ve otobüs için 200 
det i.;, 200 adet dış lastik 7.tı.939 Perşembe günü saat 15 de kapalı 
zarf u~ulü ile Ankarada İdare binasında • tın alınacaktır 

Bu işe girmek isti yenleri o ( l .30j, - ) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği esikaları ve tekliflerini aynı gün aaat 14 e 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden 
Haydarpaşada Teıe lüm ve ıcvk Şefliğinden dağıtılacaktır. ' 

(5506) 3-4 

Atatü k k.. - - - U k 
r opr sunun n apanı ve Azapkapu kenar ayakları ar-

kasında yapıla k · l • 1 · • • ı· ca ım .. ış erı ıçın U7.uınu olan kum ve taşın wüba-
yaası açık eksiltmeye konulmuştur. ihale 14.8.939 pazartesi günü 
5 

at. 14 de Dnimi Encü ende yapıl c khr Şartname Zıbıt ve Mua
m~lat kaleminde gö.-ülebilir. Muhammen bedel 2132 lira ve ilk te
mıo~b 159 lira 9U kuruştur. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel Fen 
işlerı Müdürlüğüne müracaatle alacakları ehliyet vesikalan ve ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile birlikte ihale KÜnil muayyu 
saatte Daimi Encümende buluomaları. (56i 1) 
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Objet dı. l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rabais 

Caution. 

provi•oire 

l..ieu d'adjudication et du 

Cabier des Chargeı 
Jours Heureı 

Constructlons - R6paratlons - lrav. Publlcs-M t6rlot da Can•tructlon-Cartograohl• 

Repar. cbaussee ı routc Menemen-Bergama Pli eaeb 
Pa•nge route Yeşllli-Bigadiç (ej ) 
Trav. agrandissement de la tour de distil- Pli caeh 

leri~ iı. la fab. de boi11onı a Paşabah· 
çe (cah eh 60 P.) 

Const. cbaunee route Suadiye-~enaıhr 

Repar. 22eme eeole Fatih 
Publique 

,, 
Conıt. pave au cimctiere de Zincirlıkuyu ,, 

,. en beton arme pont Çakıl (cah eb Pli cacb 
450 P.) (aj) 

Pepar. a• kioıque de Tophane Publique 
Achev. eonıt. atelıcr llereotypie i l'iınp- ,, 

rimerie de l'ln.truction Publique 

13231 80 

12120 16 

1226 64 
1747 07 
5279 -

90000 -

246 40 
3614 14 

Con.t. ehauuce ı/route Sırnlcöy-Mihalıççık (aj) 11708 27 
Rep. chaussee ı route Eskişcbir-Siv~ihisar ,, 22262 75 
Co'l st. deux bit. Gre a gre lap 4800 -

,. chauuee pont Gökıu ılroute Şile·Ağva ,, 994 88 
,, hangar en boiı pr. ıel et mur de Publique 7484 63 

aoutainement 
Modif. aalon trlb. e nreotioo. ala bat. Juıtice 
ho!ation ıiu tribunes de lre classe du Sbdium Pııblique 
Conıt. baoct tribuneı u Stadium ,, 

,, place1 baaketbool d tenoiı ,, 
Sablaıe ı/route Adana-T .ırsuı et Adaaa-Miıiı Publique 

E16ctrlclt-Oaz-Chauffıtqe Cttntral (lnstallatton 

Ampouleı de 260 wnt: 700p.-id. de HıO: 500 Publique 
p.-id. de 150: 300 p . id. de 200: 200 p. 

3222 72 
4433 -
1675 20 

3201 87 
1085 95 

•t Materlel) 

Modif. projecteur1 illumioation Gre a gre 
,. inıtall. electrique Publique 134'2 70 

6620 -Materiel pr. ligne haute tension, cablc sou· 
terrain ete. (aj) 

Hablllem nt - Chıııussures - Ttssus - Culr• 

Habib: 83 eomplct. 
Mouchoir: 6000 p. 
Couvcrture de lit: 9600 p. (cah eh 240 P.) 
Toil~ haki pr. tentu côniquea: 250000 m 

(c:.b eh 13,30 L.) 
Taiea d'oreiller: 5000 p. 
Bournouı: 1060 p. 
Peştimal: 1350 ,, 

Publique 1701 50 
Gre a gre 540 -
Pli cach la p. 5 -

Publique 
,, 
" 

le m. 1 05 

2250 -
la p. 3 10 

" o 80 

993 -

909 Ol 

92 -
131 04 
395 93 

5750 -

172-

~60 -
149 24 
561 40 

242 -
332 48 
125 63 
240 14 

81 

115 70 

127 6l 
39 -

3600 -
14l50 -

168 75 
246 50 
81 

A~e~lement pour _Hebltatlo~_•t Bureaux - Taptsserle ete. 

Tapiı (kilim): 500 p. Publique 

Tra~port_: ch•rgeme_nt - d6:hargement 

Traoıport eoke: 894 t. 

Combustlble Carburant - Hullea 

Motorine: 60 t. (aj) 
Boiı d'allumoge: 721 t. 
Benzine: 500 bidons 
Semi·coke: 150 t. 
Cbarbon de Çeltik: 40 t. 
Boiı de sapio: 20 t. 
Dlvers 

Tuyaux en fer: 700 m. robinetı: 13 p. (aj) 

Publique 

Pli each 
Publique 

,, 
,, 
• 

Chfnu~ de tranıport: 8 tetea Gre il gre 
Trompe en lin: 200 m.-id. en caoutcbouc Publique 

et eo fil: 50 m.·raccordı: IO p. 
Sııble et pierru ,, 
137if';ortea de parapetı, cricı en boiı et verins ,, 

,, ,, d'arbreı, ouvuture dH fo11eı Pli each 
pr. plantalionı tt entretieo 

1750 -

1054 92 

4200 -
7931 -
1587 50 
4950 -
380-
500 -

470 -

2132 -
3488 -

10723 -

Camion pr. ordurea: 20 p. (eah eh 270 P) 
Arro.euıe: 10 p. (eah eh 275 P.) 

" 54000 -

Cimeot: 2000 HCI 

Plomb en barre: 1 t. 

Provlalons 

Vıande de boeuf: 22378 k. 
Oiınon1: 2,5 t. , 
Lentillu: 5280 k.·ble concaue: 5 t. 
Ri•: 5 t. 
Pomme de terre: 6 t. 
Huieotı ıecı: 9,ti t. 
Olive1: 1, 1 t. 
Foin: 325 t. 
Beurre: 3275 k. 
Foin pr. amballaıe: 30 t. 
Farine: 80 t. 
Farine: 95 n 

Pomm• de terre: 54 t. (aj) 

" 55000 -
Publique 2100 -
Gr' a ıre le k. O 32 

Pli cach 
Publique 

• 
,, 
" 
" 
" Pli cacb 

Publique 

" Pli cacb 

" -

5147 -
200 -

1150 -
540 -

H30 -
11375 -
3210 -
666-

8400 -
9975 -
3510 -

132 

79 12 

315 -
59ı 82 
119 -
371 25 

28 50 
37 50 

35 25 

159 90 
261 60 

3950 -
4000 -

57 50 
24 -

3H6 -
15 -

86 25 
40 50 

25 -
853 13 
240 75 

49 95 

448 15 
263 25 

Vil. lzmir 17-8-39 J 1 -
Munieip. Rolıkuir 2-8-39 16 -
Com. Acb. Econ. Monop. Kabataehe 14-8-39 15 -

Com. Perm. Municip. I.t. 

" ,, 
" " Minis. Trav. Pub. 

10-8-39 14 -
10-8-39 14 -
10-8-39 14 -
14-8-39 16 -

Dir. Bienı Nat. ht. 14-H-39 14 -
Dir. lmprimerie d~ l 'lnıtruction Pub. 14-8-39 15 -

Vil. Eskişehir 

" " ,. Siirt 
Com. Perm. Municip lst . 
Dir Pr Monop. Ank. 

Com Ach. Juıtice Aok. 
Vil Ank. 

" ,, 
Vil A ·fana 

Municip. Trabzon 

Miniıtere Ioteıieur Ank. 
Dir. Geo. Cartographie Ank. 
Municip. Afyon 

14-8-39 15 45 
14-8-39 15 -
17-8-30 10 -
8-8-39 14 -
14~39 16 -

1 t-8-39 15 30 
14-8-39 15 -
14-8-39 15 ..:.. 

14-8-39 15 -
10-8-39 10 30 

4-8-39 14 -

Juıqa'au 1-8·39 
12-8-39 10 -
1-8-39 14 -

Dir. Culture Adana 31-7-39 
Com. Aeh. Comm. G Surv. Douao. Iıt. 8-8-39 
Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 16-8-39 

10 -
15 -
il 

" • 
,, ,, 

,, 
,, ,, 

18-8-39 ll -

12-8-39 11 -
14-8-39 14 -
15-8-39 14 -

Com Ach. Comm. G. Sun Douan. ht. 8-8-39 14 -

Com. Perm. Municip l.t. 

Presid. Lutte Fıevre Mani1a 
Com. Perm. Municip. l•t. 
Com. Ach Ju11liee Ank. 
Dir. Lyeee Siva1 

" ,, 
,, " 

14-8-39 14 30 

4-8-39 lO -
14·8-39 15 -
14-8-39 15 -
1-8·.~9 15 -
1-8-39 15 -
1=8·39 15 -

Municip Bahke.ir 2-8-39 16 -
Com. Aeb. Comm. Milıt. lıt. Fındıklı Lundi-jeudi 14 
Com. P~rm. Municip. İst. 11-8-39 15 -

,, ,, " 14-8-39 14 -
l~re Expl Ch. de fer Etat H. paşa 25-8-39 10 30 
Vıl. Ank. 12·9-39 15 -

Com . Pcrm Muoicip· lıt. 

,, " 
Municip. lzmir 
Dir. P. T. T. ht. 

Com. Aeb. lot. Ank. 

" ,, ,, 
,, " 
" ,, 
,, " 
" ,. 
" . ,, ,, 

Com. Acb Econ. Monop. Kabatacbe 
,, Mil. Balıke1ir 

• ,, 

" lat. Iımir 

28-8-39 15 -
28-8-39 15 -
11-8-39 16 -
2-8-39 15 -

23-8-39 11 -
24-8-39 17 30 

28-8-39 15-16,30 
23 9-39 1' -
29-t!-3Y 16 30 
15-9-39 16 30 
19-9-39 15 -
21-9-39 15 -
15-9-89 15 -
11-8-39 16 -
11-8-39 17 -
11-8-39 11 -
2-8-39 l3 -

--

Müteahhitlerin Takvimi 
-~-------~----------·----------------------------Cumartui 29.7.939 

Köprü tamiri (İmroz Kaymakamlığı) No 1129 
Maien kömürü tahmil ve tabiiyeti (D. D. Y. Adana) No 
Camekirı inşuı (Buru Defterdarlığı) No 1128 
Kömür (Kınık Beled.) No 1125 
Saman (Tekirdağ Tümeni) No 1122 
Vezirköprü kazası hıslibuır haritHı taoaimi (VHirköpril 

No 1122 
Patiıka (Deoiz Ln.) No 1119 
Köy kon a ğı tamiri (Akşehir Kaymakamlıtı) No 1119 
Mılli bayrağı (Gümrük Muh. Gen. Komut. i.t. ) No 1118 
Koyun eli (Balakeıir Tümeni) No 1113 
Balut (D. D. Y.) 1114 
Cetvel bashrılma11 (Maliye Vek.) No 1117 
Yau mua11, hezeran koltuk •e aaodalya (M. M. V.) No 111: 
Cebeci but. bahçesinin teaviyui ,, ,, ,, No 111 
Muhtelıf cins klişi (D D. Y.) No 1127 
Patalt'I, kuru faaulya tlzmir Lvz.) No 1120 
Yerli ıömikok (Adapazar orta okul Direk.) No 1126 
Patates (Aok. Lva.) No t 130 
Kundura (Lüleburgaz Eğitmen Kuuu Dir.) No 1130 

Pazar 30-7-39 

Kaput bezi (İzmir Memleket Hast.) No 1111 
Yol ve bina inş. !Zonguldak Eretli Kaınürlerl ltlt.) No 111' 
K ot (Çorlu Kor) No 1l19 

Memento des 

Samedı 29.7.939 

Repar. pont (Kayn:ak~mat Imroz) No 1129 
Cbargement et dechargemeot ebarbonı de terre (Cb. fer 

danıı) No 1128 
Conıt. vitrine (Defterdarat Bur1a) No 1128 
Charbon (Municip. Kınık) No 1125 
Paıllc (Div. Tekirdağ) No 1122 
Druıcmeot earte kan Vuirk"prü (M•nicip. Veıirlaöpril) 
Batiıte (lot. Mariı.) No 1119 
Repar. konak Köy (Kaymakatrıat Akşehir) No 1119 
Drııpeau Nalional (Commaııd. Gen. Surv. Douan. Iıt.) No 1 

.. Vıande de mouton (Div. Bahkeair) No 1113 
Ballaat (Ch. Fer Etat) No 1114 
lmpre11ıon tableaux (Miniııere Fioaaeu) No 1117 
Table de bureau, faulcuilı et ehaiın en oıiu (Mıa. Def. Nat.) 
Trav. terruıemeııt jardin hop. Cebeci n ,, ,. 

Pomme de terre, barieots ıecı (lnt. lzmir) No 1120 
Semi·coke lndigeoe (Dir. Ecole Stcond. Adapazar) No l ljf 
Po0>me de tcrre (Iot. Ank.) No l 13) 
Differenteı ıı;oıtea de clieheı (Cb. Fer Etat) No 1127 
Cbau11ure1 (Dir. Ecole Normale Lüleburıaa) No 1130 

Dimancbe 30-7-39 

Toile P'· upote (Hôp. Regionel l.ımir) No 111 l 
Conıt. route et bitiHe (Expl. Charbon Eretli-Zonıuldak) 
Foio (Corpı Armee Corlu) No 1119 

b) UZAYEDELEfl 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

Müdürliik ambarında bulunan takriben 680 kilo 
parçaları satışı pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 2 8 ~ 
şnnıLa saat 16 da B. l'o~tahane binası alt katta Mütetll 
sında toplnnacak Alım Satım Komisyonunda )Bpılaca~ 

Bı her kilosunun ınuhammcu bedeli 23 kuru§, 
temikat 1 i lıra 73 kuru~tur. 

Taliblerin olbahdaki nümune ve şartnamesini gör 
re Müdürlük ldıni Kalem Levazım kısmına, paıaıh" 
1aatıııd ı; de muvakkat teminat wakbuzile bir lik.te " 
müracaatleri. 

M. M. Vekileti Satın Alma KomiıyoauDb' 
Ulucanlarda tevazım •tY• ve techizat an 

nan 1300 kavanozla 176 teneke kutu 31 temmul 
zartesi günü saat 10 da M. M. V. Satınalma Kolll. 
arttırma suretiyle ıatılacakbr. 

Kavanoz ve kutuları ııörmek için her glln ao 
racaat edilmesi ve arttırıııaya ittirak edecekler d• 
gün ve saatinde M. M. V. satınalma ko. daO 
ları. 

lmtiyH aablbi •• yasa itleri DinktŞrl : I....ıt 

e .. .ıctıtı yer : Merke• Bu,•nl, Galata 
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