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ESi GAZ 
Umum Tü ~carların ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 

~üNAKASALAR 
~-Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

Tekirdağ İskan Müdürlüğünden : 

"-deÇ~rlu kazası dahilinde Edirne İsta~bul asfa.1t. yolu ~~e· 
\ •26 ıocı kilomefre civarında aşagı Karasınıt arazısın· 
~Jtlnız kerestesi hükumet tarafından verilmek suretiyle 
6aı4~d~t tip IX göçmen evi inşa ettirilecektir. Keşif bedeli 

lıradır. 
~~ .. •rtname planlar ve sair evrak 316 kuruş bedelle T e· 

1ı İıkın Müdürlüğünden alınabilir.· ~lıa .,t..ıe 7.9.939 perşembe günü saat 15 te Tekirdağ 11· 
E ll~llrlüğünde müteıt:kkil Komisyonca yapılacaktır. 
kaıltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

~U•ıkkat teminat miktarı 4407 lira 10 kuruştur. 
~ •ldif mektupları yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
-.ui•t ••eline kadar Komisyon Baıkanlığına tevdi edil· 

ır. 

>tt l1tlip olanların mümasili iıler yaptıklarına dair ehli· 
teıikalannı hamilen müracaatları. 

ğind~n münakasası lC 8 939 giiaüadf'n 10 gün uzatıldığı halde 
yioe talibi çıkmayın mı>teoroliji binası inşaatıdır. Bu işin ke· 
şif b •df'li 755 ı Jirııdır. 

Eksiltme tO 8.939 tarihinden itibaren 10.9.939 tarihine 
kadar bir ay içinde pazarJıkla Sıv ıs Nafıa MüdiirWğü odasın· 
dıı yapılacaklır. 

Miinakasaya iştirak edebilmek için taliplerin muvakk&t te· 
minat olarak 491 lira 55 kuruş teslimi vezn{' f'tmeleri ve bu 
işi yapauileceklniıır dair Vılart makaırınrl n Jrnış oldukları 
t>hliyeınuıne ve Tica. et Odası sicil varakaları ıbraz eytemeleıi 

lazımdır. 
Bu işe ait keşifoame ve ilişiği evrak her zaman Nafıa Mii

dürlüğünde isteklıler görebılirler. 

• • • 
Şcmsipaşe. Bakımevi işleme aalonlımnıu karo mozaik ile tefri· 

şi. Bak : İnhisarlar U. Müd. ili olarına. 
••• 

Kııstamonuda İdare binaaı ioş. Bak : İnhisarlar Um. Müd. ilan· 
larıoa. 

llaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

150 kalem mualece ve 6 kıılem malzemei cerrahiye alaaacak· 
tır. Bak : Kayseri Valiliği ilanlarına. 

Nevşehir Belediye Riyasetinden: Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
~led~e•ıebirde yapılacak 22097 lira 94 kuruş ketif bedelli 
~1119 ıye binaeı inıaatı kapalı zarf usuHyle eksilimeye konul· 
"ttı 1 da talip çıkmadığmdan 16.8.9~9 dan itibaren bir ay 

llda pazarlıkla ihalesine karar verilmi~tir. 
~u~akkat teminat miktarı 16~7 lira 34 kuruştur. 

l,ti Q l§e ait oartnameler ve evrakı saireıini görmek isteyen
tt~ Ne,ıehir belediyesine ve Nığde Nafıa Direktörlüğüne mü· 

•tlırı lazımdır. 
letb~elediye mevcut inşaat malzesi bedel mukabilinde mil

de Verileceği illn olunur. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için 500000 metre çift nakilli listikli 

brooz tel kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Muhammen bedel 50 bin, muvakkat teminat 3750 lira 

olup eksiltmesi 2. IO.:S9 pazartesi günü saat 16 da Ankara· 
da P. T. T. Umum müdürlük binasındaki satm alma ko-
misyonunda yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
15 ~kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

lırnir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: Şartnameler, Aukarada P. T. T. levazım İstanbulda 
~ 111ınıir Müstahkem Mevki Komutanlğınca gö~terilecek yer- P. T. T. Levazım ayniyat şubesi Müdürlüklerinden 250 ku
~b assı lira 77 kuruş bedeli keşifli iki adet pavyon bir mut· ruş mukabilinde verilecektir. 
~'P ~e bir ahır inoasmın 21.8.939 pazartesi günü saat 16 da w:~!@!m~•-~~~*~-Wl!"..-.ı~sil!!CE&!i!!!!!!"İIİ!l'Iİ!!!'~~~~, llİllJ!lllİ"!İ!!!!!~ıı!!!9ı'"!!ı
l~ 1 ıarf!s yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazar· Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

lY•ptırılacaktır. l · 
~.. haleıi 28.8.939 pazartesi günü saat 15 de Kışlada lıınir Gümrük Muhafaza Gene Komutanığı Istanbul 

~•ııoı A Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: l' . mirJiti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
e111ınatı muvakkata akçası 7177 lira 74 kuruştur. Komutanlık ihtiyacı için alınacağı ilin olunan 4000 çift 

ıı Şırtoame, keoifoame ve proje her gün sabah saat 8 den çorabın 24.8.939 perşembe günü saat 14 de yapılan eksilt
~:i' .kadar ve 14 buçuktan 18 e kadar lzmir Must~hkem mesine istekli çıkmadığından eksiltme on gün müddetle uza· 
~ • 1 ını:ıat Komisyonunda ve Ankarada M. M. Vekaletı Ema· tılmıştır. Nümune ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 

1İ§eıt ıubesinde görülebilir. Bunların muhammen bedeli 1120 ve ilk teminatı 84 
)'))tb~lekliler Ticaret ,Odasında kayıtlı olduklarına ve bu ioi liradır. 
•e•ik ileceklerine dair lzmir Nafıa Fen heyetinden ahıcaklan İsteklilerin 5.9.939 Salı günü ssat 11 de kanuni vesika 

;ı•rı ıöstf'rmek mrcburiyetindedirler. ve ilk teminat makbuzlarile Galata Rıhtım caddt!sinde Veli 
taııctı &ıırlıta iotirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· Alemdar Hanında Komisyona gelmeleri. 
~eı.ı t.f lntddelerinde ve sartnameıinde yazılı ve İzmir Müstah· 
)etç evkl komutanlığına dilekçe ile müracaat ederek emni· 
le b~ (.'Ptırdmış tezkiye vesikaları ve teminatı muvakkatalariy· 

r •kte ihale saatından evvel Komisyona müracaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Kortıutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği atınalma Komisyonundan : 

Muhafaza memuru 9 kadın ko tümü tle 9 çift iskarpınin 
28.8.939 pazartesi günü saat 14 te pazarlığı yapılacaktır. Ktı· 

İzmir Belediyesinden: ma~ nümunesi Komisyondadır. Görülehilır. 
lııı ı~1D'lhahane civarında yapılacak !ebze, meyva hal santra· Tasarlan~ış tutar~ 18~ Jira ve il~ temin~tı da 14 Jirad~r. 
"''~b~ liralık kısmı bao mühendislikten 18 lira 75 kuruş lsteklılerm kanu.nı ve.sıkaları ve ılk .te.mı?at ma~buzlaı~le 
-.,l, . •lınde tedarik edilecek keşifoame, fenni ve mali oartna· Galata Rıhtım caddesı Vdı Alemdar Han ıkrncı katt.ıkı Komıs-
•Utıaa l'iyle proje ve vahidi iiat cetveli veçhile kapalı zarfla ek- ll yona gelmeleri. 
lea

1 
;~e konulmuıtur. Muhammen bedeli 375000 lira olup iha· ""'c ________ .....,"""'!""_... ..... --~~~---........ -..-~"""'!""'~ 

llıırı ı.;~·939 ~arıamba günü saat 17 ?edir 2490 say~lı kan~- ı Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı. 
llfi •t &atı daıreııindc hazırlanmış teklıf mektupları ıbale gu· 
~~k •oıt ıaat 16 ya kadar Encümende riyasete verilir. Mu· Pirinç etiket alınacaktır. Bak: İnhisarlar Um. MGdürlüK-ü ilan· 
-...: tenıinatı 18750 lira olup öğleden sonra kapalı bulun larına. 

binaen öğleden enel it bankasına yatırıhr. ......-MM!i!ııııi!i!liiiilMl!iiiiiiiiiİİ!ii!liil!iii@~9~~-ııi!!!~••iiiJ!iiiii• 
Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

p Sıvaı Nafıa Müdürlüğünden : 

~İti ~ıtrlıAa konulan iş : 3200 lirası 939 bütçesinden müte· 
~le td' 40 bütçesinden ödenmek oartiyle 31.7.939 tıuihine i· 

ılrnek üıerc münakasaya konulan talip zuhur etmedi· 

' 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonandan : 
Boludaki kıtaatın ihtiyacı için 23.8.939 çarşamba günü ihalesi 

yapılan 255 ton un nakli eksiltme&inde veden fiyat pahalı görüldü
tünden yeniden on a-iia müddetle uzatılarak pazarhta bırakılmıştır. 

Tahmin edilen bedeli 2932 lira 50 kuruş olup ilk teminatı 219 
94 kuruştur. 

İsteklilerin 28.8.939 pazartesi gilnü saat 10.30 da Aakara Lv ... 
amirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

izmir Bornova Askeri Sahnalma Komiıyonundaa : 

Ödemişteki Birlik ihtiyacı için 75 bin kilo odun açık eksiltme· 
ye konmuştur. 

İhalesi 11 Eyh'.il.939 Pazartesi günü saat 11 de iz.mir Bornonda 
Askeri satıoalma komiıyonunda yapılacakbr. 

Tahmin edilen umum tutarı 1312 liradır. 
Teminatı muvakkata akçası 98 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir 
istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair vesika a-ös

termek mecbuı iyetindedirler. 
• • • Bornovadaki Birlik ihtiyacı için 45 bin kilo odun açık ek· 

ıiltmeye konmu~tur. 

İhalesi 11.Eyliil 939 Pazartesi günü ıaat 10 da iz.mir Bornovada 
Askeri satınalma komiıyonunda yapılacakbr. 

Tahmin edılen umum tutan 788 liradır. 

Teminatı muvakkata akçeıi 59 liradır. 
Şartaameai her gün komisyonda ııöı ülebilir. 
iıtekliler Ticaret odaaında kayıtlı olduklarına dair veaika ıaa

termek mecburiyetindedirler. 

• • • Gaziemirdeki Birlik ihtiyacı için l 17 bin kilo odun 
açık eksiltmeye konmuştur. 

ihalesi 11.9.939 pazartesi günü saat 9 da İzmir Bornovada 
Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen umum tutarı 2048 liradır. 

Teminatı muvakkat& akçası 154 liradır. 
Şartnamesi her giin Kornisyondıt görülebilir. 
İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklaı ıaa dair vesika 

göstermek. mecburiyetindedirler. 

Miiteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıtı lstanbul Levaam 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Satın alınacak 500 adet ekmek torb:ıaını 12.9.39 Salı günü saat 
11 de müteahhidi nam ve hesabına açık eksiltmesi yaptlacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 650 lira ve ilk teminatı 49 liradır. Nümu· 
ne ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbu:ı.ları ve kanuni 
vesikalarile Galata Rıhtım caddeıi Veli Alemdar han ikinei kattaki 
komisyona gelmeleri. 

Sivas Belediye 

Bedeli mubammeni 
Üra 

800 

Riyasetinden : 

Muvakkat teminat 
Lira 

60 
Belediyeye lüzumlu bulunan .bir adet karuıimen preae 

makinesi açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Talip o· 
lanların 2.9 39 tarihine tesadüf eden cumarıesi günü saat 
10 da belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

İst. P. T. T. Müdürlüğünden : 

İdare bendiye ihtiyacı için 500 kilo sicim alımı pazar
lığa konulmuştur Pazarhk 28.8.39 pazartesi ıaat 15,30 da 
B. Postahane binası birinci katta P. T. lT. Müdürlüğünde 
toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 85 kuruı bepainin 425 lira, 
muvakkat teminat 31 lira 88 kuruştur. 

Taliplerin olbapdaki şartname ve mnhürlü numunesini 
görmek üzere çalışma günlerinde mezk6r Müdürlük İdare 
kalem levazım kısmına pazarhk gün ve saatinde de muvak· 
kat teminat makbuzile birlikte Komisyona müracaatları. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Şerait ve evsafı dahilinde bir motör ve dinamo satın alı· 
nacaktır. Pazarlığı 29 ağustos 939 salı günü saat 11 de yapı· 
lacak tır. isteklilerin belli giin ve saatta Fındıklıda Komıı\anlık 
SatınalnHl Komieyonuna gelmeleri. 

• *. 
Kumyon n ÇİTİ alınacaktır. Bak : luhiHrlar Umum Müd. iliD· 

farına. 
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u gün ilan ol n n ünak sa ve müzaye eler Listesi 
~--------------------------------------------------- ----- ---------~-------------------------

Cinai Şekli Mubm bed. Teminat Mfiracaat yeri Gün Saat 

inşaat, Tamirat, Nafia ·şıerl, Malzeme Harita 

Semsipaşa bakım evi işleme salonlarının Aç. eks. 2208 

karo mozaik ile tefrişi 
lzmirde Çamaltı tuzlasını çıglıya bağlayan Kapalı z 80198 14 

şosenin tamiri (şart. 2 L.) 
Nevşehirde Belediye binası inşası (lemd.) P , z. 22( 97 94 

1C62 22 
4478 97 

Terzili kaplıcasının bm•r tı 

Tamirci hulübesi inş. 
Meteoroloji bionaı ioş. ~temd ) 
Hamam tamiri 
Basmahane civarında yap. sebze, meyva 

hal santralı (tart. 18, 75 L ) 

,, 
,, 

7~54 -
Aç. eks. 1092 35 
Kapalı •· 375000 -

lfö 60 

5259 90 

1657 34 

491 55 

18750 -

inhisarlar U. Müd. 

• " 
Nevşehir Belediyesi 
Y ozgat Vil. 

" " Sivas Nafıa Müd. 

. " Vakıflar Müd. 
lımir Belediyesi 

12-9-39 14 30 

13-9-39 14 -

16·8-39 ilib. 1 ay 
4.9.39 14 -
7-9-39 14 -

10-9 39 a kadar 
9-9-39 11 -

13-9-39 17 -

ilAçlar, KEinik ve ispençiyari alat, Hastane Lvz. .. 
Devai ampul: 13 kalem 
Ecıayı hbbiye ve maden suyu 

Paz. 

" Muhtelif cins ilaç ,, 
Mualece: 150 kalem - malzemei cerrahiye: Aç. eks. 

6 kalem 

280 3 l) 

361 66 
324 15 

2390 -

Mensucat, Elbists, Kundura, Çamaşır v.s. 

21 03 
27 13 
24 32 

ist. Belediyesı 

" " ,, ,, 
Kay~ eri Valiliği İst. Sıhhat Müd. 

l-9-39 14 -
1-9-39 14 -
1-9-39 14 -
6-9-39 15 -

K dın kostümü: 9 ad. - kadın iskarpini: Paz. 18U 14 - Gumrük Mu haf.Gene) Komut.İst. SAK 28 8-39 14 -
9 çift 

Çizme: 20 çift - muşamba: 20 ad. ,, 480 - 36 - İstanbul Belediyesi l-9-39 14 -

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı - -
Kağıt belediye matbaasi için Paz 
Siyah mürekkep: '25 k. 

" Defter ve evrak bastırılması 
" Pirinç etiket 31. 770 ad. Aç. eka. 

Kereste. ta vehta saire 

Kım~ıte: 9 m3 Paz. 
n 1,968 m3 ,, 

N~~llyat Boşaltma - ~Ukletme _ 

K. ot nakli: 160 t. 
Tuz nakli: 500 t. 

Aç. ekıı. 

" 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Sömikok kömürü: 25 t. 
Çam odunu : 5 t. 
Motorin: 1000 litre•vakum: 80 k. 
Benı.io: 1 t. 

MUteferrlk 

Karaaiman pres makinesi: l ad. 
Keten makara ve şerit 
Malzeme kaldırım ve lağım tamiri için 
Kamyon: 3 ad. 
Muhtelif boy çivi: 50 t. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Yulaf: 70-80 t. (temd.) 
n 30 t. . 

Kuru çayır otu: 30 t. 
Yataklık ıap: 20 t. (temd.) 
Saman: 5 t. - k. ot: 5 t. 
Arpa: 500 k. - yulaf: 1800 k. 
Sığır eti: 14Q t. 
Pirinç: 9400 k. 
Nohut: 1 l t. 
K. soğan: 22,5 t. 
K. fasulya: 36 t. 
Bulgur 
Mercimek 
Patatea: 31 t. 
Sabun: 12 t. 
Erzak: 35 kalem 

B Müzayedeler 

Aç. ekı. 
,, 

Paz. 

" 

Aç. eka. 
Pa:ı. 

" Kapah z. 
Pa:ı. 

Aç. eks. 
Paz. 

n 

Paz. 

n 
Kapalı z. 
Aç. eks. 

" 
" 
n 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

" 
Kapalı z. 
Aç. ekı. 

Lokomobil makinesi 10 beygir kuvvetinde Aç. art. 
Kuru ankaz çam odunu; 5213 kental 
Rlldyo Vinerva marka 939 model: l ad. Aç. art. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

4~8 15 
37 50 
97 50 

572 -

495 il 
84 62 

2400 -

825 -
125 -
89 -

192 50 

800 -
70 -

279 53 
8700 -
7000 -

3600 -

O OJ ,45 
275 -
331 -

28000 - -
2726 -
1210 -
1406 25 
4320 -
6930 -
2415 -
J550 -
528U -

62j 56 

Isparta Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Elmalı kıtaatının ihtiyacı olan 270000 kilo unun ka
palı zarfla eksiltmesinde talibi çıkmadığından sen pazar· 
lığı 13 8·939 çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Un 
şartnamesi lspartada tüm Satınalma Komisyondadır. Mu
hammen bedeli 31,050 lira ilk teminatı 2328 lira 15 kuruştur. 

Gaziantep Askeri Saıınalaııı Komisyorıundan : 

75 bin kilo et ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. Muhammen bedeli 18 bin ve ilk te minatı 1350 liradır. 
Keçi eti muhammeni 18750 ilk teminatı 1107 liradır. Ko}un 
etinin muhammeni 22500 ve ilk teminatı 1688 liradır. Müna
kasası l t.9.39 pazartesi günü saat 11 de G Antepte 'apılacak· 
ur. Şartnameler ko. da görülebilir. 

• • • 370 bin kilo k.uru ot kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmu~tur. Muhammen bedeli 16650 lira ve ilk teminatı 

37 37 
2 82 
7 32 

42 80 

37 14 
6 35 

180 -
319 -

61 88 
9 33 
6 68 

14 44 

60 -
5 25 

20 97 
652 50 
525 -

270 -

22 50 
20 63 
24 83 

2100 -
204 50 
91 -

105 50 
324 -
520 -:-' 
181 60 
116 50 
396 -

..,.... _ 

46 92 

İst. Belediyesi 

n n 

·" n 
inhisarlar U. Müd. 

İst. Belediyesi 

n " 

1-9 39 14 -
1-9-39 14 -
l-9-39 14 -

12-9-39 15 -

1-9-39 14 -
1-9-39 14 -

Sivas p:ıunyayla,, Aygır deposu Müd. 4-9-39 W -
Sivaı inhisarlar Müd. l-9-39 14 -

Sivas Orta Okul Direk 

,, " " 
İat. Belediyesi 
,, . 

Sıvas Belediyesi 
İst. Belediyesi 
,, ,, 

İnhisarlar U Müd. 

" " 

İnanh Aygır Deposu Müd. 
Tekirdağ Vil. 

" " 
" n 

İstanbul Beled. 

" ,, 
Sivas Tümen SAK. 

" .. ,, 
" " ,, ,, 
n " 

n " ,, ,, 
" ,, 
" n 

Konya Bölge Sanat Okulu 

Sivas Belediyesi 
Seyhan Orman Çevirge Müd. 
İst. 4 üncü icra Mem. Fatihte Malta 

Tramvay Caddesi No. 65 

28 8 39 
28 8-39 

l-9-39 14 -
1-9-39 14 -

2-9-39 10 -
1-9-39 14 -
1-9-39 14 -

12-9-39 16 -
12-9 39 !6 30 

28-8-39 15 -
9-9-39 a kadar 
9 9.39 ,, 
30-8-39 15 -

1-9-39 14 -
1-9-39 14 -

ı3.9.3q 15 -
l-H-39 10 -
1-9-39 14 -
2-9-39 10 -
4 9-39 15 -
5-9-39 15 -
6-9 39 14 -
7-9-39 14 -
8-9-39 15 -
6-9 39 14 -

2-9-3(} 
7-~ı-3H l ı -

J,6-H-3H H 30 

1

1245 
dir. 

liradır. Münakasası 13.9.39 Çarşamba günii saat 11 de-

1 Kırklareli Askeri Sabnalma Komiıyonuncian : 

Cinsi Miktari Muh. fiatı İlk tem. İhale 
kilo kr. aa. Lira tarih ve aaati 

Yulaf ı.ııo.ooo 5 25 4184 15.9939 cuma 17 
Kuru ot 800.000 3 25 1940 17 " ,, 
Samao 600.000 l 450 17 ,, ,, 
Nohut tl0.000 iZ 720 11.9 93q pazarteııi 17 

Yukarıc!!l cins, miktar, muhammen fiyat, teıninat ve ihale ta
rih ve saııtlcri yazılı erzaklar ayrı ayn kapıılı ı.arfla ihalesi Kırklar. 
eli Satıııalma K .... ca yapıkcaktır. 

İctanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Ş ... rait ve evsafı dahilinde 10000 kilo makarna satın alına

caktır. Pazarlığı 29.8.939 salı günü saat 14 de yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 1700 liradır. Teminatı 255 liradır. Şartname

si her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gun ve 

İstanbul Bele iyesinden: 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 
---- ------

Haaeki bastahaneaine alınacak 13 kalelll 21 03 

27 13 

20 63 

2~ 83 

24 3:! 

6 68 

14 44 

37 14 

37 37 
5 25 

1 2 82 

20 97 

6 35 

36 -

7 32 

280 30 

361 66 

275 -

331 -

324 15 

89 -

192 50 

495 il 

498 15 
70 -

37 50 

279 53 

Devııi Ampul. b' 
Haseki hastahanesine ıılınacak eczayı tı 

biye ve madrn suyu. . t 
Büyükdere me~va iıılah istasyonu ~ak1'fı0 

hayvanatı içın alınacak beşer bıP .lı 
saman ve kuru ot. . 

Büyükdere meyva islah iataayo.nu oıık~ro 
hayvanatı için 1800 kilo yulaf ve 
kilfl arprı. ~ 

Zührevi hastalıklar hastahaoeaine alın8'1 

muhtelif cioa ilaç. 1• 
Zincirlikuyu mezarlığı su motörü için ~I~ 

nacak 1000 litre motorin ve 80 1'• 

N vfakuMm.:d .. l-ğ" . d 1 araı8• a ıa u ur u u eıurın e ça ışan jo• 

ve kamyonlar için alınacak 1 ton IJeııı İ' 
Şehir tiyatrosu için alıoacak 9 metro ııı 

kabı kereste. 
Belediye matbaası için alınacak kağıt• f 

Belediy"' matbaa11 için alınacak ketal> t1l 

kara ve şerit. ·ıo 
Belediye matbaa11 ıçın alınacak 25 1'

1 

siyah mürekkep İ' 
Fatih mıntıkası kaldırım ve lağun tıııı' ~ 

rahoda kullaııılmak üzere alınacak.,,~ 
:ıeme. ı . ıı r 

84 62 f atıh nnntık&11 mecra tamiratı içuı 

nacak l .{!68 metre mikabı kerede• ,. 
480 - Fa tih mıohka11 daimi ameleai için alıtı 

b'' cak 20 çift çizme ve 20 adet muşaf11 r 
97 50 Köy yatı okulları için ba•lırılacak dcft' 

ler ve evrak. , 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıd• ~

zılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. ihale 1.9.939 c°J,r 
günü ıaat 14 de Daimi Encumeode yapılacaktır. Şarto•~\· 
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde göıülebilir. Tal•P ıl' 
rin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale ııünii ıı: 
ayyen saatte Daimi Encümende bni unmaları. ,/ 

~--------------------------,,,,,/~ 
saatta kanuni vesikaları ile beraber Fındıklıda Komutanlı~ 
tınalrna Komisyonuna gelmeleri. 

~ 
* * • Birinci muhnbere alayı güvercinleri için 2000

1 
f 

yemlik mercimek s11tın alınacaktır. Pazarlığı 29.8.939 s~ 1
8
J 

nü saat 15,:-SO <la yapllacaktır. Muhammen kıymeti 280 ı~r 1 

Ş1rtnamPsi her giiu Ko·nisyonda göriilebilir. 1ateklilerİll1~1,ı 
te.mimıt nJJkbuz veya m"'ktuplariyle beraber belli gün ve~ 
Fın<h~Jıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelıneJerl· 

İlk 
teminat 

İstaobul Belediyesinden : 
Muhammen 

bedeli 

917,10 12.228 Hastaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 1l· 
kiJo sadeyağı ve 1878 kilo tereyd,19, 

421.50 5.620 Darülaceze yıllık ihtiyacı için almaca~ 
kilo sabun ve 4 bin kilo Z'!ytinyağ1 • 

Tahnı~n bedelleri ile iJk tf!minat mikdarlan yukarıd'W 
zıh işler ayrı ayrı kapalı zari eksiltmesine konulrrınştor· ıs' 

11 9.939 pazartesi günü saat 15 de Daimi Eucümende ysP~e 
tır. Şa ı tnameler Zabı t ve Muarntl~t MüdürJüğü kalerıııtl 

1 
rültbılir. Tal iplerin ilk teminat makbuz veya mektupl8fl~ 
2490 numaralı kanuna göre hıızırlıyncaklnrı kapalı zil! 
ıhale günü saat 14 de badar Daimi Encümene vermeJerl• 

Ankara Levazım Amfrliği Satınalma Koo: isyonund811 ' 

ı . sll 
Miktarı Muhammen bed. Jk teaıJ11 

Ciusi kilo lira kr . Jira kr· 
Ekmek 37584 3758 40 281 88 c 

Kırıkkale askeıi ~anat lisesi kadro erleriniu ıhliyııc:~ 
37584 kilo ekmek :m.8.939 pazıırte:ıi günü saat 14 d~ 8~ 
siltme ile alınacaktır. ıı 

Kanuni şartları haiz isteklileıin 281 lira 88 kurtı;19brı 
ret ilk teminatlarını Kınkkale askeri fabrikalar muba:ıe 1 

ğine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve saıılle 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• • • Miktarı Muhammen be. ilk ıtıı'' 
Cinsi kiJo lira Jirtı. ı;r; 

Koyun eti 16200 5670 425 ı6 
Kırıkkale askeri sanat lisesi talebesinin ihtiyacı oJaıJ/-~ 

kilo koyun eti 29.8 939 ealı günü saat 14,15 kadar kapa 
1ıı1JO 

alına ca ktır. İsteklilerin 425 lira 25 kuruşlan ibaret ilk ~e e ~ 
]arını Kırıkkale &Fkeri fabrikalar muhasebeciliği vezpe5111 0ı 
buz mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte Mp. 59

'
1 

Komisyonuna gelmsleri. 
I~ 

* • * Miktarı Muhammen bed. ilk ıtııfl 
1. s 

Cinsi kilo Jira ır 

Ekmek 43200 4820 32400~ Kırıkkale askeri lisesi talebesinin ihtiyacı olan 4·3.2 ~t 
ekmek 28.8.939 pazartesi günü saat 13 de açık e~sıll 
alınacaktır. 



., ~luıto1 1939 Munakasa Gazetesi 
--~~~~~~~~~~~----~--~--~~~~~c~~-=~---------

llı iııa~ D\lni ı tl rı haiz isteklilerin 32i lirad n ib:'lrtt ilk te
buı arkını K r ı kale a keri fabrikalar ıı uha~ Lerılıgınc m k

llıtJ b .. 
~oın· a llınde yatıraııık belli güo ve snalle Mp. Satınnlma 

ısyonuna g,,Jmeleri. 

Gaziant~p A&l.eri Satınalma Komi ) onundan : 

llıeıı !08 t?n un k&palı zarfla münakasaya konmuştur. ~ ul anı 
&ası 1 ~"u"lı 24,960 Jira ve ilk temin tı 187, liradır \ "inaka
da @ö~~9·3~ .gı..nü şaat 10 da yapılacaktı~. Şartn. nıe ı KoLoİ ~oı.
'deo l~IJılır. lstrklılrr miinakasa saatrndt n bır saat t vvı>l ıcap 
llıek ~esıkalarıle kanunun tarıf ettiği ~ek1lue haz rlıyacakle.rı 
ııı~ tupıatını Gaziant 1,te A--keıi Satınnlma Komisyonun ver 

olacaklardır. 

-i 1 an 
T. C. İstanbul Belediyesi 

Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürliiğünden 

Sivıl Tramvay Karneleri 
İki sen,denberi satıştan çıkarılwış olan "İııtanbul Tramvay 

Şirketi,, başlıklı 'e J.50, 2.'25, 2.50 ve 2 75 kuruşluk yaprak
ları havi ve bedeli 50 kuruşluk sivil tramvay abonman karne· 
leri görülen lüzum üzerine 19-10 senesinden itibareu tedavül· 
den kaldırılncnktır. 

Sayın yolcular, ellerinde bulunan bu karneleri 1939 senesi 
sonuna kadar kullaoabilirl~r. 

(6664) UMUM MÜDÜRLÜK Tekirdağ Vılayetinden: 

ı.r11~Ygır hayvanatın 30 bin kilodan ibaret olan yulaf pa· 
P • alınacaktır. 

c=wt • miiE!WZla_liil_liııi 

()•i .•zarlık: 9 9.939 tarihine kadardır. Taliplerin Vilayet 
1111 Encüıııenine müracaatları lfızumu ilan olunur. 

• tıa ~ • Aygır hayvanatm 30 bin kilodan ibaret olan ku· 
~ır otu pazarlık suretiyle alınacaktır. 

)et]} ~ıarlık: 9.9.93{) tarihine kadar olup, taliplerin Vilii 
••ıni Encümenine müracaatları !uzumu ilan olunur. 

• '8i1 • * Aygır Deposuna alınacak 20000 kilo yataklık ·sap 
4,1ktıne gününde verilen 1 kuruş 45 santim bedel haddi 
leıtad · i6rülmemiş olduğundan eksiltme IO gün müddetle 

ıt ed"I · · Ptt ı mıştır. 

İb U\1akkat teminatı 22 lira 50 kuruştur. 
illi aleai: 30.8.939 çarşamba günü saat 15 te Vilayet Dai
ı.,.i e~cüoıeninde olacağından taliplerin muvakkat teminat 
'-e:· e birlikte mezkur gün ve saatle Vilayet Daimi Eneli 

111
de haıır ôulunmaları li'ızumu ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliğı S..ıtınalma Komisyonundan : 

'e.lı ~4~. ton yulaf alınacaktır. Kapalı z.ırfla eksilt~esi 12 9.39 
tı111~ nu ... aat 1 S rle Tophanede lstaubul L~vazım A?ıirlıği Sa· 
-iıı a Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedelı 48297 lıra ıJk te
li'>r~tı 3~22 lira 27 kuruştur. Şaıtname ve nümunesi Ko. da 
ltıpL ebılır, isteklilerin kanuni vesikalarıle beraber teklif mek-

ıtrın "h 1 ı ale saatinden bir saat evvel Ko. rıa vermeleri. 

1 - Keşif şartname ve planı mucibince 3 VIIl.939 ta· 
ribiode ihale olunamayan Kayseri ve Sıvas Başmüdürlükle· 
ri kalorHer tesisntı pazarlıkla yeniden eksiltmeye konmuş-
tur. • 

il - Her iki işin keşif bedeH 10.982,66 lira muvakkat 
teminatı 823.66 liradır 

111 - Pazarlık 2.IX.939 cumartesi giinü saat 11 de Ka
bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Kayseri Sıvas Başmüdür
lüklerinden ve İstnnbulda Levazım Şubesi Veznesinden 55 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve 
saatte % 7,5 güvenme parnsite birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri (662.3) 2-4 

. *. 
Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltmenin 

kgr. lira krş. lira krş. şekli saati 

------··· --- -- ----~ 
Benjoin esansı 100 - - - - paz. 14 
Alemiayum kAgıdı 2670 sif 4476 14 3J:l 71 aç. eks. 15 

'Erzincan Askeri Satınalma Komisyonundan : 1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins 

'ıaıı Plüoıer garniıonunun 1 teşrin başından temmu~ 940 so· ve miktarı yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen 
~~ kadar ihtiyacı olan ı 35 bin kilo fabrika unu kapalı usullerle satın alınacaktır. 

' eksiltmeye konulmuştur. 11 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatı eksiltme 
P.tuhammen bedeli 21600 lira ilk teminatı 1620 liradır. şekil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

'•ke ~kıiltmesi 8 .9 39 cuma gunu saat 11 de Erıincanda 111 - Eksiltme 31.VllI 93q günü Kabataşda Levazım ve 
r ••tınalma komisyonunda yapılacaktır. Müb:ıynat Şubesindeki Alım Konıis}onucda yapıJacakt r. 

(Devamı 4 üncü sayfada) iV - Şartnameler ve aleminrum kağıdı nümunesi her 

"'"""~~'!!ii!!i!!!!!!iii!i~ı!!!ııı'!"'!"!':i!!l!!!!'!!!iı!!~i!!ııiiii!Jiii!!!!!ı!!i!!!!!!!iili~iı!!ıı.iii!i!!!!i!i~m gün sözü geçen Şu beden parasıx R lına bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve sa-

atte % 7,5 gliv .. nme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri iltin olunur. (6101) 4-4 Kayseri Vilayetind n : 

• • • 
'la.. ~\llıablnıen bedeli 2390 liradan ibaret olan Kayseri memleket 
t'~i)e '•i11e nıuktezi 150 kalem mualece ile 6 kalem malzemesi cer• 
'4t l& •çık eksiltmeye k<;>nulmuş talipler tarafından yapılacak lenzi- • . • 
ı.., :ık görüldüğü taktirde 6 9.939 çarşamba günü saat 3 de ihalesi Cınsı 
~ ~tlaaıacatından talıpleı in şeraiti anlamak ve listeyi görmek Üze 
~Qbul Sıhhat Müdürlüğüoe ve Kayseride Encümeni Vilayete 

a.tıarı ilin olunur. (6741) 1 4 

Mik- Muh 
darı be. lira 
adet 

% 7,5 
te. lira 
kuruş 

Eksiltmenin 
şekli santı 

'-~--
~ 

~ w 

~1.S.19:•rnmen bedeli 40j lira olan 30 adet Şeytan arabası 
ht biıı Perşembe günü saat ( 10,30) on buçukta Haydarpaşada 
'lı~,lc~•ındaki Komisyon tarafından açık eksiltme uıulile ••tın 

il ır, 

~ : İ•e girmek istiyen1erin 30 lira 38 kuruşluk muvakkat te· 
' ıc_de kanunun tayin ettiği ~eıaikle birlikte eksiltme günü saa
~ ~r Komisyona müracaatları lazımdır. 

"'-~tadır lfe ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl-
• (6060) 3 - 4 

----- - ---- -----
Yazı dizme makinesi l 
Santrifüj tulumba ve 1 
t ~ferrüatı 

sif 8000 600 - kapah z 14 
,, 850 63 75 paz. 15 

Vinç ,, 6500 487 50 kapalı z. 16 
Font loru ve teferrüatı ,, 1866 139 95 Aç eks. 16,30 

1 - Şartnameleri murihiocc yukarda cins ve miktar 
yazılı 4 ka'em malzeme hizalarında gösterilen usullerle ek· 
siltmeye lrnnmuştur. 

JI - Muhammen bedeli muvakkat teminatları eksiltme 
şekil ve saatl ri hizalarında yazılıdır. 

111 Eksiltme 4.IX.939 pazartesi günü hizalarında 

yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve Mubayant Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - Münakasaya girecek talipler fiatsız teklif mektup 

lstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel 
işletmeleri Omum Müdürlüğü 

E:a· ilan 

larını santrifüj tulumbası için 4 gün ve vinç ve font boru-

1 lar için bir hafta evveline kadar Müsldrnt fabrikalar Şu
besine ve yazı dizme makinesi için bir hafta evveline kadar 
Tütün fabrikalar Şubesine vererek ayrıca vesika almaları 
lbımdır .. 

ıe .\t kı Tramvay tirketi tarafından verilmiş olan pasolar 
t.,•~oı 939 tarihinden itibaren meriyetden kalkmıştır. 

t'llıi lia ltı P•ıo hamillerinin, Belediye meclisince tesbit edilen 
tt... te ~eye dahil olup olmadıklarını anlamak ve eski pasola
~ lcrı Vermek üzere idareye müracaatları rica ve eski pa· 
"~ i~1-naldıtı takdirde biletçilerimiz tarafından istirdat edi· 
(~Q olunur. 
-....,,, 2-3 UMUM MÜDÜRLÜK 

-

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya ha 1ka teminat mektubu· 
ou ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatlerinden bi· 
rer saat evveline kadar mezkur Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Vll - Diğer eksiltmelere gi.·ecekler aranılan vesaik 
ve % 7,5 güvenme parasile birlikte eksiltme için tayin edi 
len günde yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan o· 
lunur. (5375) 4-4 

3 
. 

İşin n•v'i v$> cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
adet lira krş. lira krş. şekli saatı 

-------· -----
Şemsipaşa Bakım 'evi 
işleme salonlarının ka· 
ra mozaik ile tefrişi 2208 - 165 60 aç ek.14,30 
Pirı ç etiket 31770 572 - 42 80 ,, ,, 15, 

1 - Keşif ve şartn!Jmesi mucibince İdaremizin Şemsi
P ı [hkımevi işleme salonlarıntn karamozaik ile tefriıi işi 
ve mHCdarı yukarıda yazılı pirinç etiket hizalarında göste· 
rilen usullerle eksiltmeye konulmuştur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ek
siltme saatleri hizalarıoda yazılıdır. 

ili - Eksiltme 12 9.39 salı günil Kabataşda Levazım 
ve Mabayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır 

iV -K aramozaik tefrişi işine aid şaı tnameler Levazım 
Şubesi veznesinden (6) kuruş mukabilinde ve etiket şartna
mesi de parasız alınabileceği gibi nümunesi de her giın sö
zü geçen.Şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
atte % 1,5 güvenme paralariyle ve karamozaik işine gire
cekler de şartnamenin (F) fıkrasında yazılı vesaikle birlikte 
mezkur Komisyona gelmeleri ilan olunur. (6720) 1-4 

••• 
Cinsi Miktarı Muh. B. % 7,5 Tem. Eksiltme 

Lira L. K. ıekli saatı 

Kamyon 3 adet 8700 652 50 kapalı z. 16 
525 - pazarlık 16,30 Muhtelif 50000 kg. 7000 

boy çivi 
1 - 8.VIIl.939 tarihinde miktarı yukarda yazılı muh· 

telif boy çivi ihale olunamadığından yeniden pazarlıkla ve 

yine yukarda yazılı :~ adet kamyon fartnameleri mucibince 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek
siltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 12.IX.939 salı günü Kabadaıda Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

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

V - Kamyon mubayaasına girecekler mühürlü teklif 
mektublarım kanuni vesaikle % 7,5 güvenme paraıı mak· 
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 

zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komis
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

(6721) 1-4 

• • • 
1 - Keşif, şartname ve planı mucibince Kastamonuda 

yaptırılacak İdare binası inşaatına 7.Vlll.939 tarihinde ta
lip zuhur etmediğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon· 
muştur. 

il - Keşif qedeli 23692.45 lira muvakkat teminab 
1776.93 liradır. 

111 - Pazarlık 5.IX.939 salı glinü saat 14 de Kaba
taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonun· 
da yapılacaktır. 

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

V - Münakasaya girecekler pazarlık için tayin edilen 
gün ve saatte % 7,5 güvenme paraleriyle birlikte mezkur 
Komisyona gelmeleri. (6625) 1 -4 

Cinsi Miktarı 

•• i 

Muhamen % 7,5 
bedel teminat Eksiltmenin 
lira kr lira kr. şekli saatı 

------ ---- ---- -- ------
Revolver fişeği 15.000 adet 310.- 23,25 açlk eks. 14.30 

kısa ve uzun 
Külçe kurşun 6.4 O kilo ı 856.- 139,20 ,, ,, 14 
Kalın makine yağı 5.000 

" 
1323.- 99,22 

" 
,, 15 

İnçe 
" " 

2.500 it 600,25 45,01 " " 
15,30 

Gres yağı 2.500 
" 

486,25 36,46 
" "' 

16 
Vakum yağı 4.000 ,, 920,- 69,- " 

,, 16,30 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktar-
1.arı yazılı 5 kalem malzeme açık eksiltme uıulile satın a-

• 
lınacal tır. 

il Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ekıilt· 
me saatleri hizalarında yazılıdır. 

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

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
ıız alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (6411) 2-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd1hui 

Objet dı .. l'adjudication 
Mod Prix Caution. 

d'adjudicat. atimatif proviııoire 

A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudication et du 

Cahiw des Cbarı 
Jourı Heure. 

Conatructlons - R p r tlons - lrav. Publlcs-Met6rl_e_1_d __________ ..::;.._. __ 

Rep. Bain Thermaux Terzıli Publique 1062 22 
Const. baraquc reparatcurı ,, 4478 97 

,. batiue Meteorologie (aj) 7554 -
Repar. bain Publique 1092 35 
Constr. hıılle eentral pr. legumes et fruitı Pli cach 375000 -

i prox. de .Bumabnııe (cah eh 18,75 L.) 
Conatr. bat. municipalc ıi Nevşehir (aj) Gre iı gre " J97 94 
Cooat. en carreaux mosalquu dea salons de Publique l208 -

la maiıoa de manipulatıon de tabac iı 

Şemsipaşa 

Repar. cbauıde iı la saline Çamaltı Pli cach 80198 14 
(oah eh 2 L) 

PW-odult• Chhnl~uea et Ph•rmac!!~~!~ tr~nte 

Ampouleı a..:edicalu: 13 lota Gre a gre 
Produih pbumaccut.: et eau minerale ., 
Dıfferentes sort de medicnments " Medicam.: 150 lota•malt:riel de chirur~ie 6 lotı Pobliquc 

Co&tume pr. d me: 9 p.-eacarpioı pr. dame: Gre a ire 
9 paireı 

Botteı: 20 paireı-impermeable1: 20 p. n 

Pı!pier pr. 1 'imprim rie muoicip. Gre a gre 
Eneıc noire: 25 k. 

" lmpreasioo regiııtres et imprimb n 
Etiquettcı en laitoo. 31710 p. Publique 

Tranıport de foin: 160 t. PubUque 
,, n sel: 500 t. 

" 
Bol• d• Conatructlonf'lanch•• Poteaux ete.,, 

Boiı de eonıtr.: 9 m3 
., ,, ,, : 1,988 m3 

Combuatlble - Carbur nt- Hull • 

Semi-coke: 25 t. 
Bois de aapin: 5 t. 
Motorine: 1000 litre1-vacoum: 80 k. 
Boozine: 1 t. 

Dl9eP 

Bobine eo lin et ruban 
Materiel pr. rep. pave et canaliaation 
Comion: 3 p. 
Clouı de dıff. grırndeura: 50 t. 
Machine·presse carreau-ciment: 1 P· 

Provlalon 

F arine: 208 t. 
Paille: 528,4 t. 
Paille: 5 t.-foio: 5 t. 
Orge: 500 k.-avoine: 1800 k. 
Viande de boeuf: 140 t. 
Riı.: 9400 k. 
Poiı-cbicbe: 11 t. 
Oignoaa: 22,5 t. 
Haricob aecı: 36 t. 
Ble conca11e 
Lenlillea 
Pomme de terr : 31 t. 
Savon: 12 t. 
Avoine: 70-80 t. (aj) 

,, 30 t. 

Gre • gre 
,, 

Publique 

" Gre a gre 

" 

Gre ;,ı gre 

" Pli crach 
Gr~ iı gre 
Publique 

Pli cach 
,, 

Gre iı gr6 

" Pli cach 
Publique 

n 

n 

" Pli cach 
Publique 

,, 
Pli cach 
Publique 
Gre iı gre 

n 

280 30 
361 66 
324 15 

2390 -

180 -

480 -

498 15 
37 50 
97 50 

572 -

2400 -

495 11 
84 62 

825 -
125-
89 -

192 50 

70 -
279 53 

8700 -
7000 -

800 -

24960 -

275 -
331 -

28000 -
2726 -
1210 -
1406 25 
4320 -
6930 -
2415 -
1550 -
5280 -
3600 -

Herbe & t'he de prairie: 30 t . 
Tiıea pr. matelaa: 20 t . (aj) le k. O 01,45 

(B Adjudications a la surenchere 

Boiı de aapin aec: 5213 quintaux 
Radio marque Vioerva Mod. 939: 1 p. 

Machine locoaıobile de 10 C. V. 

Publique 

" 

625 56 

491 55 

18750 -

lti57 34 
165 60 

52j9 90 

21 03 
27 13 
24 32 

14 -

36 -

37 37 
2 82 
7 32 

42 80 

180 -
319 -

37 14 
6 35 

61 88 
9 38 
6 68 

14 44 

5 25 
20 97 

652 50 
525 -
60 -

1872 -
944 t5 
20 ti3 
24 83 

2l00 -
204 50 

91 -
105 50 
324 -
520 -
181 50 
116 50 
396 -
270 -

22 50 

Vil. Yozınt 
,, 

Dır. Trav. Pub. Siv ı 
Dır. Vakoufs Sivaı 
Municip. iz.mir 

4-9-39 14 -
7.9.39 14 

Juıqu'au I0-9-39 
9-~39 11 -

13-9·39 14 -

,, Nevşehir 1 mois a partir du 16-8-39 
Com. Ach. Eeon. Monop. Kabntache 12-9-39 14 30 

" " 

Com. Perm. Municip Iat. 1-9-39 14 -

" " .. 1-9-39 14 -
,, 

" " 1·9-39 14 -
Vıl. Kayı ri 6-S-39 15 -

Com. Acb. Comm. G. Surv. Douan. lıt. 28-8-39 14 -

Com. Perm. Munlcip. lst. 1-9-39 14 -

Com. Pcrm. Muoicip. İst. 1-9-39 14 -

" " J-9-39 14 -

" " 
1.9.39 14 --

Com. Ach. Econ. Monop. Kabataebe 12-9""39 15 -

Dir. Oep. Taureaux Uzuoyayla d Sivas 4-9-39 10 -
Dir. Mooop. Sivas 1-9·39 14 -

Com. Perm. Municip. lat 
,, . 

Dir Ecole Second. Sivas 

" . 
Com Perm. Municip. lıt. 

" ,, 

Com. Perm. Municip. lat. 

" " Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

" " Muni cip. Sivnı 

Com. Acb. Milit. Gaziantep 
,, Div. iz.mit 

Com. Perm. Mun. lst. 

,, " 
Coın. Ach. Div. Sivaa 

,, 
.. 
" ,, 

" 
• 

,, 
n 
,, 

" 
" ,, 
" ,, .. 

Dir. D~p. Tııureax inanlı 
Vıl. T•kirdağ' 

n 

n 

1-9-39 14 -
1-9-39 14 -

28-8-39 
28-8-39 

1-9-39 14 -
1-9-39 14 -

1-9-39 14 -
1-9-39 14 -

12-9-39 16 -
12-9-39 16 30 
2-9-39 10 -

15-9-39 IO -
12-9-39 16 -

1-9·39 14 -
1-9-39 14 -

13-9 39 15 -
1-9-39 10 -
1-9-39 14 -
2-9-39 10 -
4-9-39 15 -
5-9-39 15 -
6-9-39 14 -
7-9-39 14 -
g.9.39 15 -

28-8-39 15 -
jU1qu·au 9-9-39 

" 9-9-39 
30-8-39 15 -

46 92 Dir. Foreta Seyhan 7-9-39 11 -
4eme Bur. Edculif Ist. F tib, Rue l, 6·9-39 9 30 

Malta Tram. No 65 
Municip. Sivaı --

-

{ 8 nctl sayfadan dvam) 

Şartname ve evsafı kolordunun tekmil garni.1oııları# 
mevcuttur. Ve aynıdır. 

Her yerde her gUn aörülebilir. 

* * * Erzincan garnizonunun ağustos baıından tedl~ 
sonuna kadar ihtiyacı olan 720 bin kilo yulaf 6 kur&Jf 

9 santimden pahalı görülmüştür. Kapalı zarfla ekıiltmeti 9. 
cumartesi günü saat 11 de Erzincanda askeri ıatııı• 
komisyonunda yapılacaktır. • 

Muhammen bedeli 52920 lira ilk teminatı 3896 Jit• 
Şartname ve evsafı kolordunun tekmil garnizonl•' 

mevcuttur ve aynıdır. 
Her yerde her gün görülebiliı. 
İsteklilere 263 kuruş mukabilinde posta ile göode~ 

bilir. 

• • * Erzincan garnizonunun l teşrin başından eyıatf 
sonuna kadar ihtiyacı olan 720 bin kilo fabrika unu ~· 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bed li 104400 lira ilk teminatı 
dır. 

Eksiltmesi 8.9.39 cuma günü saat l 6 da 
askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve evsafı kolordunun tekmil garnizool• 
mevcuttur ve &ynıdır. 

Her yerde her gün görülebilir. 
İsteyenlere 622 kuruş mukabilinde satınalma 

nundau gönderilcbilecektir. 

İzmit Tümen Sahnalma Komi.ıyonundan : 

Aıağıdn y8zıh 528,400 kilo saman kapalı zarfla alı~ 
ttr. Eksiltnıı ı:;İ 12.9.39 sah günü saat 16 da lzmitte TiiıJ' 
tmalma Komis} onunda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul ~
ru, E~ki~ehir Lev Zlm Amirlikleri ve lzmitte Tümen Satıll 
Konııısyoniarında görülebir. Her uıevkiio ihtiyacı ayrı af'1 

teahhitlere de ıhale edılebilir. Ve teminatları da ayrı ayr•, 
nabilecektir. İsteklilerin belli gün ve saatinden bir sa•' 
ilk teminatlarını ihtiva eden kapalı zarflarını lzmitte 1~ 
Satınalmn Komisyonuna vermeleri. 
Mevki Miktarı Fiat 

---
İzmit 
Hastahane 
Ada pazar 
Bolu 
'fuzla 
Gebze 

Kilo Kr. Sa. 

---
50,000 

5,400 
47,500 
47,500 

285.000 
93,000 

528,400 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

25 
26 

50 
50 

ilk teıni11'1 

Lira gr. ___ .......,.,_ / 

84 38 
9 ıj 

71 25 
71 26 

534 s1,5 
174 31,S __ / 
944 15 

İslahiye Tuğay 
Cinsi Miktarı 

Satınalma Komiıyonundao : •1' 
Mubam. bedeli ilk teO'~tf 

kilo Lira L. 

~ 
Akbez için un 165000 18, 150 1361 ,1 
Kilis ,, ,, 337000 37,070 2780 ~ı 

Yukarda miktarı yazılı iki kalem un kapalı ııt 0 
siltmeye konulmuştur. İhalesi l t.9.939 pazartesi gOJJ~ 
16 da islahiyede Tuğay Satınalma Komisyonuod• bİ' 
pılacaktır. Teklif mektuplaaının ihale saatinden ~sJ 
evveline kadar İslahiyede Komisyona verilmesi. ~ t~ 
ye iştirak edeceklerin 2490 kanuna tevfikan ibraJ e 
lazım gelen vesaiki beraberlerinde bulundurmalar1• 

Edremit Tttınen Satınalma KomiıyonundatJ : ' 

Edremit unu 510 bin kilo muhammen bedeli 5~ 
ra muvakkat teminatı 4304 liradır. Bera-ama uuo rJfJ 
kilo muhammen bedeli 48 bin muvakkat teminatı ~ 0~ 
dır. Eksiltme Edremitte Tümen satınalma koill1~J 
kapalı zarfla 13.9.39 çarşamba günü aat 16 da t• 
tuplarını komisyonıı teslim edec klerdir. 

Gir" 
lmtiy ı ı blbi 'H yazı itleri Direkt6r0 : ı.mall 

B ııldıtı y r : Merkcı Baıımevi, Galata 


