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~) MüNAKA S AL AR 
~t-Taınirat·Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

PAZ , -

Her gün çıkar iktisadi,, ticari ve zirai 

GAZEESİ 

Şartnameler parasız olarak ~arada Malzeme daire
ıinden Haydarpaıa teseHüm ve ·k ıefliğinden dağıtıla · 
caktır. 

• • • 
Nafıa VekAletindcn : Tütün Balumevi İof. Bak. İnbar U. Müd. ilanlarına. 

Ek --~' ı,iı!lıl!Zf~ı·~!"!l'iılıl' E ... 1~~1 ~1~:~·-·~~~M!~f~R~'~Lll~~f~lf!İİJ!i!!!iwıı!!!!!iıi!F• 
.\ tııltmeve konulan it : l l 

...... 
1
• nkarada yaptırılmakta bulunan gençlık l aç ar, Klinik ve lspençiJi alat, Hastane Lev. 

'""" rı parkı ikinci kı· --------Şaatıdır. 
1( Türkiye Demir ve Çelik Fıkalan Müesse esinden : 
E~ş!f hed"li 2l1499 lira 93 kuruştur. 

~ h sıltme 11.9.39 pazartesi günü saat IS de Nıfı:ı V ka. 
•. pı v c i . l . ._ . ' k . '"'tf Us . .uıar ı~ en cı.:~ı.tr..ıe ·o ımsyon u odasında kapah 

ulıle yapılacakıır . 
~ Eksilt · 
llru1 ın~ ,~artnnmesı ve buna mtiıeferıi evrak IO Ji rıı 58 

t~~kabılıade yapı ve imar işleri reisl iğinden alınabilir. 
•a~ktt sılt~eye girebilmek için isteklilerin 11825 liralık mu
lteecl .teonnat \'ermel ri ve nafıa vekaletinden bu işe girt>bi 

erıne d . 1 'k , a . aır a ınmış vosı il ıbraz etmeleri mukteıidir. 
'••eı :. v.es~ka için eksiltmenin yapılacağı günden en az 8 gün 
h.ı lllij ır 18hda ile isteklilerin nafıa vekaletine ınüracı;.atları ve 
iti hprt~:-ath.rına §İmdiye kadar yaptıkları benzeri işlere aid 
~ltıdır B rnı§ ıdarelerden aldıkları vesikalara reptetmeleri Ja
•k•ilt~e u ~üdd.et :zarfında vesika taltbiode bulunmıyanl&r 

1 Ye gıremıyecckleıdir. 
,;e~liler teldit mektuplarını ihale güoil olao l l ,9,39 pa
--~buılüoQ aa~t. 14 de ~adar eksiltme komisyonu reisliğine 

lllukabılınde teshm edeceklerdir. 

'llbuı ~ .L öv 
~r_.ek <l'retm~n OJaılu Satınalma Komiıvonu 

Başkanhgından : 

' Okulumuza ait 2000 liralık tamirat açık eksiltmeye 
'tı:'ttıar. Ekailtme 25.8.939 cuma günü saat 10 da Bey
~ 'dt, Liseler Muhase~eciliğinde yapılacaktır. ~aliplerin 
~ille ve ketifnameyı görmek ilzere paıartesı ve per· 
' llhıleri 9 12 arasında Balmumcu çiftliğindeki mek 
~t •e ekıiltme1e iıtirak etmek üzere de 150 liralık te· 
.._1 t lll•ktup Yeya makbuzlarile ve bu gibi işleri yaptı· 
' '••ik eden vesikalara mezkur 1ıtin \?e saatte Komis-

lllGracaatları illn olunur. 

Eskişehir Valiliğinden : 

teıer 8•rıköy - Mıhalıççık yolunun 4+400-13+293 kilomet
' ' ~rısında 11708 lira 27 kurut keşif bedelli yeni §ose ve 
~ 1trıaIAt inşaat ınm kopalı zarf usulilc yapı lan eksiltmesinde 
~ ıubur etmediğinden 2490 numaralı kanunun 40 ncı mad· 
1~ le•fikan 4.9.939 tarihine musadit pazart11i günü aaat 

l' 1 .kadar pazarlığa çıkarılmıştı r. 
lllt tıı 'lıplerin evvelce ilan edilen şerait dahilinde VilAyet Dıi- ' 

Ctinıenine mflracaatlın. 
• -.,t,:ı •. Eaki~ehir • ~ivrihisar yolunan 3+ü80-ı3+ooo kilo-

"'-ir, er, ıtrasmda 22~62 lira 75 kuruo ketif bedelli eose esaslı 
le~lir11:1 İçin kapalı zarf uımlile yapılan eksiltmtde talipltrin 
'cı ltıı~ trl~vafık görülmediğinden 2490 numaralı kanunun 40· 
ı.ı.ı ı 1 deaıne tevfikan 4.9.939 tarihine musadif paza rtesi günü 

E: ,}5 e kadar pa~arhğa çıkarı lmı;-ıır. 
~eıı~ v~t:lce ilAo edılen oeıait dahilinde Vilayet Daimt Encü

e tbüracaatleri. 

Bey pazarı Bclediyt>sinden : 

tı~ ~2 lira muhammen bedelli 4070 metre murabbaı kaldı· 
:1-.ı 21iratı açık eksiltmeye konm• .§tur. T~lipl.nin ih.~Je güo~ 
~c~~ .939 pazartesi günü Beledıye daueıınde muteı-skkıl 

te. lle ~ 7,5 muvakkat teminatla müracaat etmeleri. Saat 

l)'•l ' il._ •t Demiryolları işletme Umum idaresinden: 

~~·lt 1'.11a11aen bedeli 23750 lira olan Karabük köprilsii 
. ~r'••nıba günli saat 15 de kapalı zarf usulll ile 
~. "1 .• idare binasında satın alınacaktır. 
,~t ~r airnıek iıteyenlerin 1781,25 liralık muvakkat 
._haı na: • lcaıauııua tayin ettiği vesikıtları ve tekliflerini 
~. ...t 14 e kadar komiıyoa reisliiine vermeleri iA· 

Kok ocaklan için lüzumlu olaıağıda miktar ve teılim tarih 
leri yazılı mevad Karabükte teılim imek ,artile ıatan ahnacaktar. 
Şartnameler Sümer Baak İıtanbul Ş!sinden, Ankara Sümer Bank 
U. Müdürlüğü Ticaret Şubeıinden . K arabük Müe11ese Müdürlü· 
tünden bedelıiz olarak alanabilir. :mağa talib olanların en geç 
23.8.939 tarihinde saac 12 ye kadarıbrika Müdürlüğüne teklifte 
bulunmaları ilan olunur. Aşağıda yıla malzemelerin hepsine veya 
herhangi biriıine fiat teklif edilebi. 

1 - 18 ton Kostik soda;uda koıtik) 
Tealim tarihi 1.10.9 

2 - 1850 ton Hamıu Krit 
Teslim tarihleri : 
l/ 10/ 193Y tarihinde 
1/ 11/ 1939 "' 
1/ 12/ 1939 ,, 
1/ 1/1940 • 
1/2/ 1940 
1/3/1940 

"' 

300 Ton 

300 "' 
325 ,, 
300 ,, 
300 ,, 
325 "' ------

1850 Ton 

3 21,000 aded Amonrum Sulfat çuvalı tealim müddeti 
1 ı/ 1940 tar ı hinde~ itibaren dört partide her ayın 
1 nci günü teslicı etmek ,artile. 
Teılim tarıhıerı · • 
15 9/ ı 939 tarihinde 
15 11/ 1939 
15/ 12 939 

110 Ton 
110 ,, 
110 ,, 

330 Ton 

fzmir Emrazı Sariye Hastrı neııi Başheki ınliğindeıı : 

Hastanenin 1939 mali yılı ihtiy1tcıodan aşağıda tahmini 
tiatı, muvakkat teminatı yazılı 95 kalem il!cı 15 gün müddet
le açık ekıiltmiye konmuştur. Şartname ve liste lstıınbulda 
Sağlık Oirektörlüğüoda ve lzuıir<l~ Hastaııe Başlıekiırıhğinde 
hergün görülebıli r. Et<siltme 5.9.939 s ıh g'inü saat 10 da Te· 
pecikıc Emrazı Sariye hastane::ıinde toplanan Komisyon hu· 
zurunda yapılacaktır. 

Muvakkat tPminat pnra veya mukabilinde lc1ymNli evrak 
Komisyonca alı~!t mıyaeağındar isteklilerin ihale gününden ('\• 
vel teminatlarını Malsımd ığma yatırmaJerı lazımdır. 

Tahmini bedeli Mu\•akkı.ıt teminatı 

Kuruş 

23009 
Kuru~ 
1748:i 

i!bd S:ıiih zDE:.'!r z T ww rn aazc • :ne 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Devlet Demir Yolları U. idaresinden : 

Muhammen bedeJi 3232 lira olan muhtelif cins 3 ka
lem ampul 2.9.1939 cumartesi güail saat 10 30 da Hay· 
darpaıada gar binasındaki Komisyon tarafından aç k ek 
siltm .. usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 242 lira 40 kuruşluk mu
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar Komisyona milracaatla:-ı 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

, && hff 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Vek4leti Satınalma Komisyonundan : 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 23 kuruı olan 
52 bin metre beyaz astarlık bez kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuştur. 

ihalesi 5.9.39 salı günü saat 11 dedir • 
ilk teminatı 897 liradır. 
Evsaf ye ıartnameai her gün öğleden ıonra M.M. V. ıa

tınalma komi17onuodan bedelli& olarak alınabilir, . 
,. 
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• Beher metresine tahmin edilen fiyatı ~2 kurut olan 
75 bi~ :ıetre yastık yüzlüğü bez kapalı zarfla eksil!me.ye 
konulmuştur. İhalesi 8 9 939 cuma güntl saat 11 dedır, ılk 
teminatı 1800 liradır. Evsaf ve şartnamesi her gtln 6gle
den sonra An karada M. M. V. SatıDalma Komisyonunda 

bedelsiz olarak alınabilir 

• Beher metresine tahmin edilen fiyatı 280 kanıt 
ol~n *s5uoo metre kışlık elbiıelik kumaf kapalı ı~arfla mi· 
nakasaya konulmuştıır. İhalesi 12.9.939 s:tlı gtln6 aa~t l 1 
dedir. İlk teminab 895Ô liradır. Evsaf ve şartnamesı 770 
kuruşa Ankarada Komisyondan alınır. 

• • * Beh~r metresine tahmin edilen fiyatı 32 ku~ı o• 
lan 70000 metre yastık yüzlüğü bez kapalı aarfla eksıltme· 
ye konulmuştur. . . 
İhalesi 9.8.939 cumartesi günü 11 dedır. İlk temınat 1~ 
liradır. Evsaf ve ıartnamest her gün Ankarada Komıı· 
yonda görülür. 

Matbaa iıleri - Kırtasiye Yazıhane Levaumı. 
Balıkesir Vıl&yet Daimi Encümeninden : 

Mubasebei Hususiye ihtiyacı için (kiğıt, ltez, mukıvı ha• 
riç) 22 kalem defter \'e cedvelin tabı ve teclidi 15 giln mtid· 
detle açık eksiltmeye koeulmuştor. . 

Tab etthilecek evrakı matbuayı yapm•A• talıp olanların 
ihale günii o]an 31.8.939 tarihine rastlıyan perşembe gftnü saat 
tS te Encümeni Daimiye müracaat1an illn olunur. 

M"1';1,..... vA R;;,..n Esva. Musamba. Halı v .s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 

25 adet altlı üstlü karyola alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 25.8.39 cuma glnli ıaat l 4,30 da 

yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 22,5 lira kati teminatı 84 lira 17 ku· 
ruştur. 

Şartname ve nümuneıi ko. da g6r6lebilir. 

Ziraat V eklletinden : 

Vekalet ihtiyacı için açık ekıiltme ıuretile 1 aded 
müdür masası, J aded yazıhane camı, 2 aded ıef maaaıı, 
2 aded masa camı, 5 kiıilik 2 aded memur maauı, 1 ad. 

1 

camlı dolab, 5 aded dosya dolabı, 17 aded heı.aren san• 
dalya, 4 aden kartoniyer, 3 aded etajer, 2 aded maruken 
döner koltuk, 3 adcd portmanto, l aded telefon mıs111 
10 aded daktilo masaıı satın alınacaktır. 

Eksiltme 8.9.939 tarihine muaadif cuma gtlnil ıaat 15 
te VekAlet Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Satın alınacak 14 kalem eıyanın muhammen bedeli 
l 700 lira, muvakkat teminatı 127 lira 50 kuruıbır • 

Açık eksiltmeye konulan eşyanın evsafı ve ıartlar 
şartnamede açık olarak yazılmııtır. 

On dört kalem eıyaya aid ıartname VekAlet Levazım 
Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

Nakliyat-Boşaltma-Yüklebne . 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

Sıvasta ıesi s edilecek Çimento fabrikası için haricden ge· 
lecek takriben 5,000 ton !ıkletindeki makinelerin Samsunda 

1 tnhli;f', gümrfikleme ve Sı •ıua sevki itleri bir müteahhidde iha· 
le edilecektir. 

lsteldilerin lstanbulda Sümer Bank İstanbul Şubeaiae mü• 
racaat ed~rek şartnameyi almaları IAzımdır. 

Kapalı zart için".le verılecek tekliflerin nihayet 23.8.939 
çarşamba güoü öğleye kadar Sümer Bank İstanbul Şubeaine 
tevdii l4zımdır. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

982 kilo kahn makine yağı alı r:ıcaktır. Paıarlakla eksilt· 
mesi 24 .8 939 peroembe güuü saat 14 de Tophanede Amirlik 
Satrnalıııa Ko. da yapılacaktır. Tahmin lıedeli 274 Jirı 96 ku· 
ruş teminatı 4l lira 24 kuru§tur. Şartname Ye nümuoesi Ko. 
da &örülür. 
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Cinıi Şekli Gün Saat Mubm bed. Teminat Mür.eri 
Jı&a konulmıı tu r. hane 

" p l r~ıl. ~3 8.39 çarşamba gunü saat 15,30 da B. Posta 
1111 biıJası ı ci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak al -- ---- -- - --

A) Münakasalar 

inşaat, Tam~r t, Naila 1 lerl, Malzeme Harita -- .. -.......... 
Vali konağına getirtilecek su işi Aç. eks. 1043 08 
Tamirci kulübesi inş. " 4526 27 
Hususi idareye ait atölyenin tamiri " 2302 50 
Mersin Li uıan dairesi inş. IOOOO _ 
Mezbaha binası inş ( 1 kısım) Aç elts. t 153 68 

Yozgat Vil. 
n ,, 
" " 75u - lçel Nafıa Müd 

24-8-39 14 -
2-l-8-39 ı 4 -
21-8-39 14 -
6-9-39 10 -

31-8-39 14 -

'ı satım komisyonunda yapılaoııktır. k.ksl 
Beher kilosunun muhammen btddi 30,5 kurne muva 

teminat 22 lira 88 kuruştur. . . .. ,.e 
Taliplerin fenni ve pazarlık şertnamelerını gormek . 

1 
- 1 .. ] . de n:ıtZ 

muv&klal teminatlarını yatırmak uzere ça ışına gun e_~m · ca• 
1 ~ mu··du"rliı k idari kalr.m levazım kısmına pav,arhk gun ve va 
r.ur . . l'k k . yoııp 
alind f': de muvakkat teminat mekbuzıle bır ı te omııı 

Elek~:Havagazı-K lorlfer_,te ı at ve malzeme 1) 
müraca<tl rı Gönen Sarıköyyeıi Beled. 

ıd · Müdü - ~ .. ııdell: 
Yüksek ve alçak tevettür sigortaları (temd.) Paz. 

nsucat, Elblsb, undura, Çamaşır v.s. 

Elbiselik lacivert kumaş 380 m. 
Paltoluk l<umaş: 240,30 m. 

Aç. eks. 

" 
1672 -
1081 35 

atbaa işlerl - Kırta iye azıhane Levazımı 

Defter ve cetvel tabı ve teclidi: 2~ kn1em A k ç. e s. 

akliyat Boşaltma - YUkletm - --
inhisarlar mamulab nakli: 10000 t. A k ç. e •· 

ahrukat, Benzi , Makine yağları v. . 

Lioyit kömürü: 275 t. 
Motorin: 35 t. 

Müteferrik 

Yapı malzemesi: 7 kalem 
Güvercinlikler için malzeıne: 32 kalem 

(temd.) 

Erz k, Zahire Et. ve ebze 
------------------=-......;,~...;;-..;;.::;,:;;.;:;_. 

Zeytinyağı: 18,5 t. (temd.) 
Pirinç: 5,6 t. - çubuk makarna: 6720 k. 

arpa şehriye: 2 t. - k. fasulya: 10 t. 
k. ıoğan: '5 t. - patates: 6720 k. 

Patatcı: 54 t. (temd.) 
Yulaf: 30 t. 
Kuru çayır: 30 t. 
Saman: 10 t. 
Kuru fasulya 
Nohut 

B Uzayedeler 

Çul ip ve kınnap 
Boş bobin sandığı: 1500 ad. 

Aç. eks. 

" 

Aç. ekı. 
Paz. 

Paz. 

" 

" ,, 
" 

Paz. 
,, 

Aç. art. 

" 

Mustafakemalpa şa Belediyesinden : 

3437 50 
2362 50 

500 -
1502 20 

8510 -

3510 -

1000 -
1000 -

975 -

Bdedıyemiz elektıik santralında sarfedılaıck üzere 200 ton 
mad<"n kömürü alınacaktır. 

Kömür Susurluk istc.syomırıda teslim almacakur. 
Eksiltmeye iştirak- rd ek n % de 7,5 buçuk ve ibuleyi 

müt~akıp % de 15 depozito yatıraca'dtr. 
lhalP 28.8.939 tarihine ınüsadif pazarte:ıi giıuü saat 15 de 

Bdediye Encümeninde yapı lacaktır. 
Kömiır her kimin uzerirJ de tekarrür t derse tediye şeraiti 

yine encümen huzurunda tesbit edileceği ilau olunur. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 

Harta Gn. Drl .• lük. ihtiyacı için 150 ton } erli kok .tiömü
ı i.ı açık eksiJıme ile alınacaktır. 

Eksiltme 4 eylül 939 pazartesi güniı sual 11 de Cebeci
de harta Gn. Drk. Jük binasında Satınslma Ko. da yapılacaktır. 

Muhammdn Luıur btdeli 3720 lira, mu~akkat teminatı 

279 lıra olup banka mektubu Yeya maliye vezne makbuzu ka
bul olunur. 

• e • 

Makine, gret ve vakum yağı ahnacıkbr. Bıık. inhisarlar Um. 
Müd. ilanlarına. ... _ 
Müteferrik 

Çubuk Bdediyesinden : 

Açık e eiltme ile bir motopomp alınacaktır. 
Tahmin bedeli 2000 Jiradır. 
Muvakkat teminatı 150 liradır. 
Kati teminatı 300 liradır. 
lh[llc günü 28 8.939 taıihiue mti:;adif pazartesi günü eaat 

14 de bu baptnH §&rtname bila bedel verilir. 

İ tnnbul Levdzım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

İki adet otomatık tarlar etüv alınacaktır. Açık eksiltmesi 
5.9.939 ~alı günü saat 14 de Tophanede Amirlik Satınalma 
Ko. dıı yapılacaktır. Tahmın bedeli 3~0 lira ilk temıkatı 29 Ji
ru 25 kuruştur Şaıtname ve kataloğu Ko. da ~örülür. 

Asken Fabrikalar U. Mudüdüğü Sııtınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 1300 lira olan 2 ton Grafıt müteah-

913 58 İııt.Elektr.Tram nel İşlet.U. Müd. 2-9-39 10 - Nafıa Vekaleti Konya Ovası Sulama aresı rıugu 

Eksiltmeye konulan iş : . . . . . dell 
idaremiz demirhane atelyesı ıhtıyacı ıçın 24 kaleııı 

125 40 D. D. Y. Hayd~ 
81 il 

4-9-39 10 30 
4.9.39 10 30 

ibaret Demir saç, çelik ve saire malzemeleri. 
Muhammen bedeli keşfi 3231 lira 30 kuruştıır. ,, ,, 

Belikesir Vilayeti 3\-8-39 15 -

İçel f nhisarlar Başt. 

Eksiltmenin şekli ve günü : . .. .. ette 
4.9.939 tarihine raslhyan pazartesı gunu ~a~t on b );O 

Kony~ Nafıa Müdürlüğünde teşekkül edecek e~sıltme kapıl' 
misyonu marifetiyle ve 2490 sayılı arttırma eksıltme ·ıt· 

v. k ekSI 
nuoun 41 inci maddesinin C fıkrası geregınce açı 

258 - Yozgat Ask. ASK. 
178 - izmir Beled. 

38 - ist. Komut. SAK. Faklı 
226-

" 

638 25 İzmir Lvz. SAK. 

28·8-39 1 ı -

23-8-39 14 30 
4-9-39 16 -

5.g.39 11 -
2 ... 8-39 10 30 

21-8-39 15 30 
21-8-39 15 -

1 

\ 
' 

21-8-39 15 -
\ 

" n 

263 25 
1 9-9-39 " ,, 

Te_kirdağ Vil. 
n n 
" Belediyui 

150 - Jıt. Komut SAK. Fınddı 
150 -

147 4 
146 2 

n 

!zmir İnhisarlar Başmüd. 
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hit onnı ve hesabına AEkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
1 

Merkrz S , tınulın:ı Komisyonunca 2.9.939 cuına rt ·Eti gün fi saat 
1 l J e pazarlıkla ihale eJilecel tir. Şartname parasız olarak Ko· 
misyondan verilir. Muvakkat teminat 97 lira 50 ırnruştur. 

• T lhmin edilen bedeli 10.000 lira olan 8 &det Freze • * tezgahı Askeri Fabrikd ar Unum Müdürlüğü Merkez SJtmalaıa 
Komisyonunca 4.9.939 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkl.ı i
hale edilecektir. Şartııaın~ parasız olarak Komisyondan verilir. 
Muvakkat teuıinat 7.)0 liradır. 

Eskişehir Belediyesinden : 

Belediyenin temizlik i§leriode kullanılmak üzere 2350 li· 
ra muh mmeıı bcdellı bir kaınyon 1.9.39 tarihine raıılıyan cu· 
u.a gimu saat 15 e kadar 20 gıiı müddetle açık eksıltmeye 
konulmu tur. Talıblcriu iiieraıtı anlamak üzere lielediyeye vo 
münadıliğt: ınüracaatlı'ri ve ihale günü Belediyede hazır bulun
maları ilan olunur. 

-
M. M. Vakaleti Satmalmn Komiayoımııdan : 

19050 kilo muhte1if emait kapalı zarf nsulile eksiltme.ye 
konulmuştur. 

Tahmin bcddi 25800 lira ilk teminatı 1935 liradır. İha
lesi 5.I0.89 perşembe günü saat 15 de Ankaradıı M. M. V. sa
tınalma komısyonundıı yapılacakrır. Şartnamesi 130 kurusa An· 
karada koaıisyondan alınır. 

Amasya Askeri Satınıılma Komisyonundan : 

Amasya için alınacak 17 beygir kuvvetindeki nıotörün a
çık eksiltme ile 26,8.39 günü Aınasyada askeıi satınalma ko. da 
yapılacaktır. Tahmin bedclı 2508 lira ilk teminatı 188 lira 10 
kuruftur. İsteklilerin belli eaatte ko. na gelmeleri. 

lstanbul Belediyesinden : 

Kadıköy, İçerenköy otobüH hattma üç otobüs ilaves;ne lü
zum görülmu~tür. lielediye otobüs imtiyazımı istimal edince
ye kadar devam etmek ve Belediye tebligat yaptığı andan itiba
ren otobüslerini servisten Ç*'kmek kayıt ve §artile mezkur hat
ta otobüs ı§letmeye talip olanların nihayet 22.8.939 tarihine 
müsadif salı günü akşamına kadar tasarruf vesikalarını raptet
mek sureti1e bir istida ile Belediye Riyasetine ınürscaat etme
leri gününde istida ile müracaat etmiyenlerin talP.p ve iddia· 
(arının nazarı itibara ahnmıyaca~ı ilan olunur. 

me sureti} le yapılacaktır. ,~· 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 muçlıl>' 

kat teminat vermeleri ve ticaret odasında kayıdlı oldı.ı 
rına dair vesaik ibraz etmeleri. 1 ııı' Daha fazla izahat almak isteyenlerin Çumrada su 

11 ııJ' 
idaresi müdürlüğüne müracaat ederek mukavele ve şart 
me talep etmeleri 

' 
k · Ek 'it K dso. İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer ezı sı me o. ıot 

Me,..kezimize oit Galata motörü nün tekne ve 111a1' 
aksamı açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

Keşif bedeli 857 liradır. 
Ba işe ait şartnameler şunlardır. 
Fenni şartname, idari şartname. er 
İstekliler bu şartnameleri 5 kuruş mukabilinde ııı 

kezimizi levazımından alabilirler. .. G•\( 
Eksiltme 22 ağustos 1939 salı gunü saat 14 de ·ıt~' 

tada Karamustafapaşa sokağında mezkur merkez eksl 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat parası 64 lira 28 kuruştur. "stı! 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda go vr 

·-- • • w· • • • . _ • 6 • • vvv urall1' ou gıoı ıııerı yaP 
larına dair vesika göstermeleri şarttır. 

Devlet Demiryolları İkinci İşletme Müdürlüğünderı: 

Tefen·Filyos hattı üzerinde kilometre 350+390 ar'~ 
da kain taş ocağından çıkarılarak idarı.:nin gösterdiği ye I 
teslimi şartiyle ve kapalı zarf usuliyle 10.000 m3 balaJl f 
tın alınacaktır. Beher m3 muhammen fiyatı 120 kurul 
muvakkat teminatı 900 liradır. / 

Eksiltmesi 4.9.39 tarihine rastlayan pazartesi güoO ~ 
16 da Ankarada ikinci İ§letme binasında toplauaD ~ 
misyonda yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbu•u 11

11 
banka mektubu ile kanuni vesikalarını ve teklif mektll~ 
rını ihtiva edecek olan zarflarını aynı gün saat 15 e k• 
komisyona teslim etmiş olmaları lazımdır. 

Şartname ve mukavele projesi ikinci işletme kaieıı'~ 
de, Kayseri ve Zonguldak istasyonlarında parasız ols 
verilmektedır. 

• • • • 
1 

330 t. söomemit kireç alınacaktır: Bak. ilaç ıülunundtt 
kiye demir ve çelik Fabrikaları Müesseacıi ilanına. .... 

Revolver fişrti ve külçe kurıuu alınacaktır. 
Um. Müd ilaolarıoıı. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze: 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü RektörlUğünden,= I 
Kurumum z çamaşırhanesi ve laboratuvarları içJJJ 

1
; 

zumu olan şartnaınede evsafı gösterilen 4 bin kilo b' 
sabun açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

1 
Muhammen bedeller 1520 ve muvakkat teminatı 1 

radır4. 9 39 t 'h' " d'f t · .. .. t 114 de ~~ . • eırı ıne musa ı pazar esı gunu soa ı~ 

törlük binasında müteşekkil Komisyon tarafından ;b• 
yapılacaktır. i 

Daha fazln izahat ve parasız şarta me almak istiY' 
Enstitü daire müdürlüğüne müracaatleri. 

Ankara Levazım Amırliği Satınalma Komieyonund80 :" 
ifJW 

Ankarn garnizonu için 690 ton yulafın 11.8.939 taı ti 

yapılan eksiltmesinde verilen fiyatın pahalı görülmesi uılb' 
bir ay içinde intaç edilmek üzere pazarlıkla alınacaktır· 

(Devamı 4 üncü sayfada) 



l.t•rbuı Yolları lnşaati Ka~alı Zarf Eksiltmesi 
Cinsi Mildarı 

Münakan Gazeteıl 

Muhamen % 7,5 
bedel teminat Eksiltmenin 
lirn kr lira kr. şekli sa atı 

'-t,~ ~bul Belediye hududu dahilinde muhtelif yerlerde yıtptm
lilıtıt11 ~falt, Parke ve Mozaik kaldırım inşaatı kapalı zarf eksilt
~111 8 ' 1 ~nulaıuştur. İhale 31.8.939 perşenhe günü saat 15 de İ.ı.tan 
l,~3 ~dıyeai Daimi Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 
~hilİııd l~ra ve ilk teminatı 45,250 liradır. Şartname 50 lira mu· 
'it 'ti e Fen işleri Müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına 
~ t.t~et ?d:ııı, ihaleden 8 gün evvel iıtaobul Belediyui Fen iş
Q~ te .dtlrlutüoe mfiracaatla alacakları fenni ehliyet ves;kaları ve 
t ~~at aıakhuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna gö· 
~b l Yacaldarı kapalı zarflarını ihale günü 1&at 14 de kadar 

------ ---- - - - -- -----

~diyesi Daimi Encümenine v!meleri. __ ~83) 

İststanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
'~ı~"-re Bendiye ihtiyacı için 8000 kilo sicim, kapalı zarf usulile 
'· ~Oa eye konulmuştur Eksiltme 28.8.939 pazarteıi aaat on beşte 
~ A~lı~e binası biriııci katta P. T. T. MüdürlüA-ünde toplana· 

iltb ::,atım Komiıyonunda yapılacaktır. 
'- Qı er kilosunun muhammen bedeli 85 kuruş hepsinin 6800 

~~~•kkat teminat 510 liradır. 
--~ G •klılerin olbapdaki tartnamesile mühürlü numunesini gör· 
"- ~ere çalı4ma günlerinde mezkur Müdürlük İdari kalem lna· 

· Qıına ekailtme 1aatinden bır saat evveline kadar kanunun 
e g" b le ?re hazırlanmış mektuplarını muvakkat teminat mak uzu 

~"-•ne aid Ticaret Oda•ı vesikasını da muhtevi olarak No. la 
~· llıukabilinde tevdi için Komi•yon Başkanlığına müra• 
~ (6137) 3-4 

Saınsun Halkevi binası in;aata ek;iİtm;i 

ilnısun C.H.P. Vilayet idare 
Heyeti ei~liğinden : 

1 
- Elcıiltmeyc konulan iş : Samsunda Halk partisi binaaı ya 

İıı hpılacak yeni Halkevi binası inıaab ve 11hbi, elektrik ve 
2 teıı..tıdır. 
3 - l<eıif bedeli 146848 lira 56 kuruştur. 

&Qalar- lntaat ak1&m1 vahidi kıyasi fiat cıası ilzerinde ve teıiıat 
• 

1 ICSUirü olarak kapalı zarf usulü ile ekıiltmeye konulmuş· 
4 8- - Elliiltme 28 8.939 tarihine müsadif pazarteıi günü saat 15 
~•lln C.H.P. binaaında toplanacak ihale Komiıyonuoda ola-

s_ B 
11 ite ait evrak şunlardır : 

1 - Mukavele projeıi 
2 - Ekıiltme ıartoameıi 
3 Bayındırlık işleri genel ıartnameıi 
4 - Umumi ve idari ıartname 
5 - Genel fenni şartname esasları 
6 Genel fenni 4artnameye eklenti "inşaat özel ıarllann 
7 - Mahal liıtesi 
8 - Kalorifer ve aıhbi lesi.at projelerinin ouıl tanzim edi· 

lece~ine dair talimatname ve eki 
9 - Tesbin,vantilisyon ve kalorifer tesisatı şartnameai ve 

libikuı 
IO - Dahili elektrik teıiıatı umumi ve fenni şartoameıi 
l ı - Elektrık teıi1&lı şartnamesi 
12 - Sıhhi leaiaat şartnamesi 
13- Metraj 
14 - T eıbin, vantilaııyon ve kalorifer le1iaalı ketfi 
it> - Elektrik teıisatı ketfi 
l8 - Sıhhi teaiaat ketfi 
:1 - Keıif hulasası 
1
8 - Mımari projeler 
Q - Tafsilat reaimleri 
~ - Sıhhi teıiıat projeleri 
"' 1 - Kalorifer teaiııatı projeleri 
22 · - Elektrik tesisatı projeleri 
~.:I - Betonarme vaziyet planlan 
'24 - B" tonarme heıabatı • 

6 ..... ~ Beto."'arme tafıilat resimleri. 
i~ 8e4ıoci maı..~ede yazılı evrakdan 3, 24 ve 23 num~a· 

l ' ' Rayrı olanları' 7.3S kuruş bedel mukabilinde Samsun, Is
•,,•• .Aaakara C.H.P. Vi1'ytl idare hey'etlerinden satın alınabi· 
~ ~ill bedel tetkik 0 lunabilir. 3, :4 ve 25 inci. madded.e.ki 

7 ...._ •un C.H.P. idare b-ey'etine muracaatla tetkık olunabılır. 
8....., '1uvakkat teminat 85~2 lira 43 kuruştur. 

E:.kıiltaıeye girmek iıt.eyeolerin 2490 numaralı arttırma, 
L' 9 • 'b · d .. k :-.. ı ale kanunundaki §eraıtden maa a en geç muna asa· 

Revolver fişeği 15.000 adet 310.- 23,25 açık eks. 14.'~0 
kısa ve uzun 

Külçe kurşun 6.41 O kiıo 1856.- 139,20 ,, ,, 14 
Kalın makine yağı s.rn O ,, 1323.- 99,22 ,, ,, l 5 
inçe ,, ,, 2. 500 ,, 6()(),25 45,01 ., ,, 15,30 
Gres yağı 2.500 ,, 486,25 36,46 ,, ,, 16 
Vakum yağı 4.0CO ,, 920,- 69,- ,, ,, 16,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktar
lıırı yazılı 5 kalem malzeme açık eksiltme uıulile satın a· 
hn nca 1<tu. 

II Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksilt· 
me saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 6.lX 939 çarşamba günü Kabataşta Le· 
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

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

V - lstekliledn eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (6411) 1-4 

Cinsi Miktarı 

ad. 

• * • 
Muh. be. 
beh. tut. 
krş. lira 

% 15 te. Eksiltmenin 
şekli saatı 

lira krş 

------------------ -----
Boş bobin sandığı 1500 65 975 146 25 aç. art. 16 

I - 31.VJII.939 tarihinden 1 Mart 9-10 tarihine kadar 
idaremizin Cibali Fabrikasında birikecek 1500 adet bo~ bo· 
h~n sandıkları yukarıda yozıh şekilde satılacaktır. 

11 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasında 

yazılmıştcr. 

111 - Arttırma 5.IX.939 salı günü saat 16 da Kabataş· 
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

IV-Nümuneler hergün Cibali Fabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 

atte % 15 mikdarındaki güvenme paralariyle birlikte mez· 
kur Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6482) 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince \450) kilo jelAtio açık ek· 

siltme usulile satm alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli (675) lira muvakkat teminatı 

( 50,62) liradır. 
111 - Eksiltme 21.VIIl.939 çaı·ş · mba günü sant 14 te 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindek1. Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan 
atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur 

gün ve sa· 
Komisyona 

2-4 gelmeleri. \6412) 

Cinsi Mikdarı 
kgr. 

-------·-· --· 

• • • 
Muh. be. % 7,5 te. Eksiltmenin 

lira krş. lira krş. şekli saati 

-----------
Benjoin esansı 100 - - - - paz. 14 
Aleminyum kağıdı 2670 sif 4476 14 335 71 aç. ekı. 15 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins 
ve miktarı yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatı eksiltme 
tekil ve saatleri hizah'lrınd" yazılıdır. 

111 - Eksiltme 3 '. VIII 939 g~nü Kabataşda Levazım ve 
Mübayeat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ve aleminyum kAğıdı nümunesi her 
güu sözü geçen Şubeden parası:ı Alınabilir. 

~ 1lGn evveline kadar Samsun Valili,aioe iıtida ile müracaat 
~11 1' •bliyet veıikaaı almalan ve bu vesikayı da teklif mek· 
ht, ' beraber komiıyona vermeleri şarttır. Bu tarihden ıonra 

•çı lll~racaat edenlere vesika verilemeıı. Bu \•esikayı alabil
ı,:_:ır. llıukavele ile llakal 60000 lir~ ~e.şif ~edelli mübi~ bir 

'•faaa tı llcıııal ile tealim edıldiğioe daır Jfın aıt oldutu mueaae· 
Q ...._ tn •erilmit bir belgenin istidaya rapta ıarttır. 

7 "ıtı \ekliler yalnız teklif mektuplanm havi kapalı bir zarfı 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve sa· 
atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (6101) 3-4 

Cinsi Miktarı 

* * • 
Muhammen % 1,5 

bedeli teminatı 
Lira kr. Lira kr. 

Eksiltme 
şekli saati 

ele lbaddede yazılı muvakkat teminat mektubu ve 8 i~ci 
l)~•1.1lı vesaiki bir dış zarf içine k~yup mühür ~umu de 
"1.a C 4 Gncü maddede yaz.ılı aaatdan bır saat evvelıne kadar 
1-t. 1>·1-1.P. Vilayet idare bey'etine makbuz mukabilinde verme · 

01lada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5947) 4- 4 

--.DIŞ DEPOSU.....-

M. 1 8 R A H i M 8 E R K M E N 
•uı 
~ Türkiyenin en zengin çeıitlisi 

• • ~ b a s r i D i f D e p o s u d u r. 

l}•inıi bir sergiye maliktir. ---

1.t..ıbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 

Iskarta bıçağı 300 adet sif 135 - 10. 12 pazarlık 15.30 
Ekselsiyor 760 ,, ,, 302 40 22.68 açık ek. 16 

1 - Numuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
yazılı 2 kalen eşya satın alınacaktır. 

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

ili - Eksiltme 24. VIIl.939 perşenbe günü Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Kamisyonunda ya· 
pılacaktır. 

iV - Numuneler her gün sözü geçen Şubede görülebilir• 
V - lateklilerin ekıiltme için tayin olunan gün ve 

saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyo· 
oa ielmeleri ilb olunur. (5887) 4-4 

3 

I - K~eo;f, •a ... tn~m'? ve pla:-1 mucibine~ idaremizin 
Düzce e yaptırıı cağı ,, Tütün bakım işleme evi" kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 258, 147,58 lira muvakkat teminatı 
14, )7.37 liradır. 

III - Eksiltme 5.IX.939 salı günü saat 15 de Kabataı
da Levazım ve Mabayaat Şubesindeki Alım Komiıyonandn 
yapıla aktır. 

} V - Şartnameler her glln Levazım Şubesi vemeain
den ve Ankara, İzmir Başmüdürlüklerinden ve Dllzce Me· 
morluğundan 1291 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektap· 
larını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası veya banka 
teminat mektubu ve şartnamenin ,,F" fıkrasında bildirilen 
vesikayı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatin
den bir saat evvel mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri ilan olunur. (6338) 1-4 

• e. 

işin nevi ve cinsi Miktarı Muh. be. % 1,S te. Eksiltmenin 
top lira krı lira krı. şekli saatı 

-------·- --- -----------···-
Müsveddelik kağıd 3000 1167 90 
Şemsipaşa bakım e·) 690 -
vinin yangın tesisa·) 
tının ve elekbik ) 
kablolarının tep dili) 
Karaağaç barut de· ) 
posu yancıın tesisa·) 
ti ve dekovil ferşi·) 
yatı işi. 

1158 85 

87 59 aç ek. 
61 76 pu. 

86 91 aç. ek. 

14 
u 

16 

1 - Şartname ve keşifnameleri mucibince yukarda ya· 
zıh her iki inşaat ile yine nümunesi mucibince üç bin top 
müsveddelik kağıt hizalarında gösterilen usullerle eksiltme· 
ye konmuştur. 

il - Muhammen ve keşif bedelleri, muvakkat temi
natları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiıtir

III - Eksiltme 1.IX 939 cuma güoü Kabataşda Leva. 
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Karaağaç barut deposu ferşiyatına ait ıartna
meler Levazım Şubesi veznesinden 6 kuruş mukabilinde &• 

lınabileceği gibi diğer işlere aid şartname ve nümune pa
rasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gfln ve 
saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Ko· 
misyona gelmeleri. (6314) 2-4 

• •• 
1 - Çoğul tuzlasında dört teraknm havuzu inıaat 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
11 - Eksiltme ve ihale I.IX.939 tarihinde saat 16 da 

Ankarada bankalar caddesinde kAin inhisarlar idaresi bina· 
sında ve Başmüdür odasında toplanacak komisyonda yapı· 
lacaktır. 

111 - Muhammen bedel (42789) lira 70 kuruş, muTak• 
k11t teminat (3209) lira 23 kuruıtur. 

iV - isteklilerin diplomalı yüksek mühendiı veya 
yüksek mimar olmaları olmadıkları takdirde ayni eyaafı 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi olarak 
iş ba~ında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir 
teahhüt kAğıdı ile ilk evvel temin etmeleri ye en as otuz bin 
liralık inşaat işlerini muvaffakiyetle yapmıı olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

V - Yukarda yazılı vesaik asıllarile birer suretlerini 
ihale gününden sekiz a-ün evveline kadar Başmüdürlüğl .. 
müze veyahut lstanbulda İnhisarlar Umum Müdürlüğl 
Tuz Fen Şubesine bizzat veya bilvasıta tevdi etmek aure
tile ayrıca fenni bir ehliyet vesikası almaları icabeder. 

VI - Bu işe ait keşif, proje, fenni ve idari prtaa• 
meleri İstanbulda Kabataşda İnhisarlar Umum MOdürlüğil 
Levazım Müdürlüğünde ve Aukarada İnhisarlar Başmlldür• 
lüğü Tuz Fen Şubesinde bulunmakta ve isteklilere 214 
kuruş bedel mukabilinde verilmektedir. 

Vll - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı daire· 
sinde tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını te· 
minat mektup veya makbuzu ile referanı ve diğer veıika
larını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada olan gecikme· 
ler kabul edilmez. (6384) 3-4 

••• 
1- Şartnamesi mucibince 4 adet kamyon kapalı, 

zarf usulile satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedeli 11600 lira muvakkat teminatı 
870 liradır. 

ili- Eksiltme 21.VIll.939 pazartesi gllnü ıaat 16 da 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün sözn geçen Şubeden parasız 
alınabilir. 

V- MUnakaaaya girecekler mühllrlii teklif mektubu· 
nu kanuni \"esaikle Yo 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını 
eksiltme saatinden bir saat evvel mezkur Komisyon Baı· 
kanhğına makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

(63J7) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd1hui 

Objet d• .. l'adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

Adduction d'eau au konak du Vali 
Const. baraque reparateurs 
Rep. ntelier Adminiıtr. Parliculiere 
Cor st. bat. P,.Hecture Port Menin 

,, ,, abattoir (1 partie) 

El ctrl-lt6 G :E·Chauttan 

Etoff e bleue pr. habitıı: 380 m. 
Etoffe pr. paletots: 240,30 m. 

" 
" 

Publique 
,, 

lmpreuion et reliure registreı et tableaux: Fublique 
2Z lota 

Combu tlb• - C rburant- HuHes 

Cbarbon lignite: 275 t. 
Moto ine: 35 t. 

Dlvora 

Maleriel de conal,..: 7 1 ll 
,, pr. lu co!ombiera: 32 lotı (aj) 

Provhslon 

Publique 
,. 

Publique 
Gre iı i'e 

Paille: 1370 t. Publique 
PammcB de terre: 121950 k. (-,j) Pli cach 
Foin 78 t. et 897 t. (aj) Gre a gre 
Avoioe: 69) t. ( j) n 

Viande de bot'uf: 2 t ,, 
Pain, viaode, beurre et prov. et legumes: 35 lotı Publique 
Viande de bocuf: 10 t. ,, 

,, : 1,5 t.-1,9 t. (aj J Gre il gre 
Orge: 385 t. Pli cııcb 
Paille: 05 t. Gre A gre 
Savon blnnc: 4 t. Publique 
Paio: 15 t.-leııumes: et fruits: 23 lots ,, 
Pommu de terre: 187 t. Pıi cacb 

,, ,. ,, 19 ,, Publlque 
Farine: 129 t. Pli cacb 

,, 240 t. 

" 
270 t. 

Orııe et avoiııe: 422250 k. 
Haricots secı: 30 t. (aj) 
Pain et viande 
Ferine: 538 t. 
Foin: 523 t. 
Farine: 640 t.-bleı conca11eı: 72 t.·haricoll 

ıecı: 36 t.-riz: 9,6 t. 
Avoine: 30 t.·foin: 30 t. 
Po.ille: 1 O t. 
B~urre: 75 t. (c cb P. 86) 
Viande de boeuf: 130,1 t . 
Foin: 628 t. (aj) 
Avoinc: 1038 t. (aj) 
P ille: 150-170 t. 
Pain: Z.7 t.·viırnd de mouton: 7 t.- beurre: 

3 t -riz: 3 t.-yoghourt: 2 t.·lnit: 5 t.-ha
ricols ııecı: 2 t.·oi1oonı: 1,6 t.·pommes 
de terre: 3 t. 

Savon: 9 t.-huile d'oliveı: 4 t. 
AYoine: 36 t. 
O.gaonı: 16 t ·pomme de terre: 32 t.-raiı;in 

ıec: 12 t. 
Aubergineı, tomatcs, poivreı ycrtes, com-

beaux et penil 
Oignons: 69, 1 t. 
Viande de boeuf: 234120 k. 
Diverses provicion' 35 lota 
Oeuf: 15000 p.-lııit: 2000 lilres·yoghourt: 1 

t.·ıavon et r.oude·pain: 20 t. 
Haricotı ıecı 

Poiı-cbicbe 
Sucre: 7,5 t. 
Orge ou avoioe: 783 t. - beurre: 16380 k 
Beurre: 14,4 t. 
Avoioe. 280 t. 
Orgc: 385 t. 
Viarıde de boeuf ou d chhre: 260 t. 

Pli cach 

" Gre a rr6 

Pli cacb 

11 

Plı cach 

n 
,, 
,, 

Publique 

Publique 

" 

Publique 

n 
Pli cach 
Publique 

,, 

Gre a gre 

• 
Publique 
Pli cacb. 

" 
" ,, 
n 

104'\ 08 
452ô 2; 
2302 50 

10000 -
ı 153 68 

1672 -
I08l 3j 

3137 50 
2362 50 

500 -
1502 20 

8536 50 
2145-

43125 -
500 -

I0288 30 
2295 -
665 -

16362 50 

1120 -

14370 -
1425 -

19350 

37800 -
19001 25 

4500 -

59180 -
18319 -

72135 -
39030 -
22060 -
53415 -

9i7 50 

5620 -
1800 -
5400 -

2764 -
70236 -

1000 -
1000 -

15120 -
18200 
16.62 50 
52000 -

Orıe: 650 t. 
Broyaıe ble: 1150 t. 

• ., 

ou 65000 -
26000 -
20700 -

Viaode d moutoıı: 4,8 t.·ri:ı Toıya: 2 t.• 
beurre d 'Urfa: 600 k. 

Publique 

Caution. 

proviaoire 

750 -

913 58 

125 40 
81 l l 

258 -
178 -

38 -
226 -

941 -
161 -

3234 -
38 -

757 70 
172 13 
50 -

1227 20 

14 -

1077 76 
106 88 

14Sl 25 
1620 -
2835 -
1425 09 

337 50 

4209 -
1373 92 

4856 75 
2927 25 
1730 -
4007 -

73 31 

421 50 
135 -
405 -

2 ı7 30 
5267 70 

150 -
150 -
152 - ~ 

1134 -
1360 -
1227 20 
3900 -
4875 -
1950 -
1552 50 

Lieu d'adjudication et do 

Cahier deı Cbargea 

Vil. Y o:ıgat 

" ,, 
Dir. Trav. Pub. lçel 
Mun. Nabiye Snrıköy de Gönen 

Jourı Heures 

24-8-39 14 -
24-8-39 it -
21-8-39 14 -
5.9 • .;9 10 -

31-8·39 14 -

Dir. G. Expl. El~c. Trarn et Tuanel 1.t. 2-9-39 lO -

are Expl. Ch. de fc:r Etat H. paşa 

" " 

Vil. Bohkeıir 

Com. Ach. Mil. Yozgat 
Municip. bmir 

4-9-39 IO 30 
4-9-39 10 30 

31-8-39 15 -

23-8-39 14 30 
4-9-39 16 -

Com. Ach. Comm. Milit. Lıt. Fındıklı 5.9.39 1 l -

" " 24-8-39 IO 30 

Com. Ach. Mil, Lüleburgaz l-li-39 11 -
" 21-8-39 16 -

Com. Ach. Div. lzmit 28-8-39 15 -
n lnt. Ank. 28·8-38 11 -
,, Batail. Suıv. Douan. lzmir 21-8-39 11 -

Dir. Culture Konya 6-9-39 14 -
,, Gen. Cartograpbie Ank. 24-8-39 10 -

Municip. Ank. 22-8-39 IO 30 
Com. Ach. Mil. Merz:foıı 5.9.39 15 -
Corn. Acb. Int T<'phaae 23·8-39 14 45 
Recleur loıtitut Agıicole Ank. 4-8-39 11 -
Dir. Ecole Vet~rinaire 8-9-39 14 -
Com. Ach. Place Forte Çaı:akkale 4-9-39 11-17 

.. 
,, 
• ,, 
" 
n 

" Div. lıparta 
Mil. Mardin 

,, Gireson 
Div. lıııparta 
Iııt. Ank. 

Dir. Croissant Rouge lst. 
Com. Acb. Div. Isparta 

,, lnt. Diyarbakır 
,, Mil. Dörtyol 

2-9-39 11 -
4.9.39 15 30 
1-9-39 10 -
8-9·39 10 -
8-9-39 15 30 

25-8-39 11 -
21-8-39 11 -
28-8-39 . 16 30 
30-8·39 tO -
4-9 39 15-16 

Vil. Tekirdağ 9.9.39 
Mun. ,, 1-9-39 15 -

11 30 
ı 1-16 

15 30 
16 -
15 -
10 -

Com Ach. lut. Marit. Kas:mpaıa 29·8-39 
., Div. Edirne 28-8-39 
,, ,, Vize 29.8·39 
,, ,, " 5-9-39 
,. St,.t. Amel. Sem. a Yeşilköy 28-8-39 

Dir. Lycee Gıırçonı Adana 21-8-39 

Com. Perm. Municip. lst. 

,, " 
Com. Acb. Div. Adann 

" 
Place Forte Çanak. 

" n 
,, Di.v. Edirne 

Dir. Culturc Bolu 
Com. Penn. Municip. lst. 

2J-8-39 14 -
24-8-39 14 -
29-8-39 10 -

21-8·39 I0-16 

22-8-39 10-16 
25-8·39 16 -
24-8-39 15 -
31-8-39 14 -

Com. Ach Comm. Mil. lst. Fındıklı 22--8-39 10 vO 
11 -
11 -
15 -
11 -
15 -
13 -
9-

" Hôp. Regional l:r.mir 
Com. Ach Mil. Dörtyol 
Com. Ah. Mil. Mersın 

" " " 
Merzifon 

,, ,, ,, ,, 

" 

Com. Acb. lnt. Diyarbakır 

,, • 
" . 

H6p. Malad. Contası. Iımir 

22-8-39 
21-8-39 
6-9-39 
2-9-39 
7.g.39 
5.9.3q 
5-9-39 

4.9.39 10 -
5-9·39 ı 1 -
1·9-39 11 -

-

( 2 inci sayfadan dvam) 

günü 28.8.939 pazartej günü sa!lt 11 dedir. Tahmin b~ 
43.125 lita ilk tnminatı 3234 liradır. Eksiltmeye girecek.

1 

, belli gün ve seatt 0 2490 sayılı kanunun 2,3 cü nıaddeJerı 
yazılı vesaikle birlikte Ankarada Levazım Amirliği Satı115 

Komisyonuna gdmeleri şartnamesi Ankarada Komisyond• 
rülür. 

d ., : Balıkesir Ortaokullu Satınalma Komisyonu Bat'~anhtı• 8 

Azı Çoğu Tahmini Fiat Munkkat te;ı 
Erzakın cinsi : Kilo Kilo Kuruş .S. Lira 1' 
Ekmek 7, COO 85000 9 J73 

İbaleıi 4.9.939 pazarteıi saat 10,30 da kapalı :ıerf uıulil• 
lacaktır. 

Sadeyağı 4800 6200 100 465 
Pirinç 5800 7200 35 189 ~ 
Koyun eti 7000 9000 4S 303 

fhaleıi 4.9.939 pazarteıi saat 14 de açık eksiltme uıulil• 
lacaktır. 

Sığır eti 
Süt 
Yoğurt 

Zeytinyağı 

Toz şeker 
Makarna ) 
Kuskus ) 
Şehriye ) 

6000 
7500 
8500 
3003 
9500 

2500 

8000 
9000 

10000 
4250 

11000 

3500 

30 
10 
15 
50 
27 

25 

180 
67 

112 
159 
222 

65 

Horoz faaulyoıl 2500 4000 17 51 
Nohut 1000 1600 15 18 ~ 
Barbunya faıu1yeai 500 700 17 8 ~ 
Un 3300 4000 13 50 40 F 
Patates 7500 9500 10 71 ~ 
Bulgur 950 1500 12 13 ~ 

Kaşar 600 900 60 40 ~ 
Yumurta (aded) 100000 l 15000 25 107 el~ 

ihalesi 5.9.939 snlı ıaat 9 da açık eksiltme uıulile yapıl• 
Beyaz peynir 2.550 3500 40 
Zeytin dnnesi 900 1400 40 
Tuuuz tereyatı 100 ı~O 100 
Sabun 1950 2500 3$ 
Soda 1500 1950 15 
irmik 500 ti50 25 
Konserve 2400 kutu 3000 30 
Çay 15 20 340 
İnce tuz 1400 HlOO 6 
Reçel 1450 1600 35 
Kayısı çekirdekli 5~0 700 ISO 
Tahin balnıı 700 900 35 

105 
42 9 
il ~ 
65 f 
21 -
ız 

108 
6 
8 

42 
26 
23 

İhaleıi 5.9.939 salı .aat 14 de açık ekıiltme uıulll• 
caldır. 

Tahin 450 600 40 18 ; 
Pekmez 550 650 25 12 
Çekirdekı~ı üzüm 850 1000 20 15 
Ceviz içi 225 300 40 9 
Limon (aded) sor O 10\lOO 2 50 18 
İt fındık 190 250 100 18 
Sirke 700 900 10 ö 
incir 600 800 25 20 
Soğan 5500 7000 5 26 
Salça • 500 700 20 10 
Havuç 400 550 10 4 
Kereviz 550 700 10 5 
Elma 2500 3 l 00 20 46 
Lahna 3000 4000 5 15 
Pırasa 4000 5500 5 20 
l!paaak 2800 4000 10 30 

Ortaokulların 31.5.1940 tarihine kadar ihtiyacı buluıı•'6 uda adı, miktarı, teminatı, ihale ~ekli ve tarihioi bildiren 4 .1, 
yiyecek erzaklar 15 gün müddetle açık ve kapalı zarf ıuret• 
ailtmeye çıkarılmıştır. . 1-pı' Eksiıtme)·e iştirak etme~ isti} enler tarlnameleri. öğr•1 d''J 
kulunda her gün görebilirler. lhıleden iki aaat evveline k• f°J 
retmen okulundan alacakları irHliye ile kanuni teminatlarııı• ,ı 
malmüdürlüğü veznesine yatırarak alınacak makbuz ile :,ı 
gün ve aaatte maarif müdürlüğündeki Komisyona müracaat l~' 

Bunlıırdan ekmek, Hde)ağı ek•iltmeai kapalı zarf us~ 1 
pılacağıodan kanunun tarifatı dshi.linde .bazırla~mıt olan :ıarf1;.,, yen gününde yukarıda yazılı bellı ıaatinden bır 1aat eY"' . f 
dar komiayon başkanlıtına makbuz mukabilinde veriloıe1111,t 
1aatten sonra "Verilrcek ıerfların kabul edilmlyeceti ilin ol" 

b) uz YE 
-

Boş bobin ıandığı satılacaktır ; Bak 
Müd. ilanlarına. 

imtiyaz aahlbi ve yau l lerl Direktörü : lamaJl Gi,.a 

Baııldıta y r : M rkeı Baumeyl, Galata 


