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a) MUNAKASALAR 
bŞaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi-Harita 

Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 18957 lira 68 kuruştan ib:ıret bulunan Edik 
erkez lihoratuvarlarında alitı baytariye deposu inşaatı 23.8.39 
ltşaınba günü seat 15 de vilAyet binası(lda Nafıa Komisyo

nda ihnlesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
karılmıştır. 

Muvakkat teminatı 1421 iira 88 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat makhuz 

Ya tnektubu, Ticaret Odası vesikası ve eksiltmenin yap1laca· 
1 günden en az 8 gün Pvvel referans ve diğer vesikalarını 
Ptederek Ankara vilayetine istida ile müracaat ederek bll işe 
t olarak alacakları ehliyet vesikalarile birlikte yukarırla adı 
e;de~ günde saat 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine 

1 etmeleri . 
.. Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlü
nde görebilecekleri. 

Çorlu Kor Satınatma Komisyonundan : 

k LUleburgazda bir adet garaj kapalı zarfla yaptırıla
br. 

e İbaleıi 24.8.39 perşembe günü saat 16,30 da olup ilk 
y Parası 3783 lira 25 kuruıtur. 
d Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çor 

n. ~ Kor Satanalma komisyonuna müracaatla 253 kuruş 
u abilinde alınabilir. 

duvarları mev
kapah zarf u-

tarlık sahanın halihazır haritasının alımı işi ve bunu çev
releyen 60 hektarlık kısmile 32 l hektara varan sahanın 
1/4000 mikyash takeometrelik münhanili umumi haritası
nın alımı işi eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 600 ) liradır. 
Eksiltme 25 ağustos 939 günü saat 15 te Yozgat Be

lediye dairesinde toplanacak eksiltme Komisyonu tarifa
sından yapılacaktır 

Muvakkat teminat 410 liradır . 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vaktinde Belediyeler 

İmar heyetinden iştirak vesikası alarak teklif mektupla· 

rına koymaları lazımdır. 
Şartnameler Zozgat Belediyesinden ve Ankarada Be

lediyeler İ. heyetinden parasız alınabilir. Tekliflerin tayin 
edilen günde saat 14 e kadar Yozgat Belediye Reisliğine 
verilmesi, veyahud posta ile bu saate kadar gönderilme

leri lazımdır. 

Afyon Askni Satınalma Komisyonundan : 

Uşakta yaptırılacak bir pavyon ile iki top hangarının be· 
del keşif muvakkat teminatlarile ihale f!Ün ve saatleri aşuğıda 
yazılmıştır. Pavyonun fenrıi krşif VP. pruje~i 213 kuruşla -.e 
iki han?,arın 303 kuruş mubbilindt- Afyonrla inşaat şubesin

den alınabilir. Bir pavyon ve iki hangar in~aatı ile tediye şart· 
ları hakkında mufassal malumat edinmek istiyenlerle keşif ve 
§arlnameyi okumak ve projeleri görmt;k istiyenla her gün ve 
hteklilerin de arttırnıa eksiltme kanunun 2,3 cü maddelerinde· 
ki belj?derilf~ teminatlı tP.klii mektuplarının ihaledP.n bir saat 
ev\'el Afyonda Askt>ri Sat:naf ma Komisyonuna \lermelerı. 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

-----
İlle teminatı 

Lira Kr. 
İhale günü 
ve saatı • • • Edirnede Saray içinde harici taş 

t 4 tavanın yeniden tamiri miinaka1ası 
lile 25.8.39 cuma günü saat 16,30 da 

1tktır. 
Çorluda yapıla- U~akta bir pavyon 42,34 t 61 3L 76 6 l 

4232 95 
22.8.39 salı 1 L 

,, " " " 15 
İlk pey parası 12, 195 lira 95 kuruştur. 
Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün Çor

da kor ıatmalma komisyonuna müracvatla tO lira 95 
ruş mukabilinde alabilirler. 

• * • Çorluda iki adet hangar kapalı zarf usuliJe yap
llrılacakbr. 

İhalesi 22.8.39 salı günü saat 16,30 da olup ilk pey 
atası 10,502 lira 95 kuruştur. 

Şartnamesini görmek ve almak istiyenler 926 kuruş 
b~kabilinde her gün Çorluda Kor satınalma komi~yonuna 
llluracaatla alabilirler. 

• • * Lüleburgaz' da bir adet garaj kapalı zarf usulile 
1Phrılacaktır. 

İhalesi 23 8.39 çarşamba günü saat 16,30 da olup ilk 
ey Parası 4208 lira 58 kuruştur. 

Şartnamesini iÖrmek ve almak istiyenler her gün Çor
Uda Kor Satınalma Komisyonuna müracaatla 295 kuruş 
~1llcabilinde alabilirler. 

llk 
ecninat 
p7 so 

İstanbul Belediyesinden : 

Muhammen 
bedeli 

" iki hangar 60,659 00 

Karacabey HarasJ Müdürlüğünden : 

Müessese merkezinde 3S674 lira 78 kuruş keşif be
delli yem ambarı inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. Eksiltme 21 ağustos 939 pazartesi günü saat ~n 
beşte Bursa Veteriner Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 2675 lira 60 kuruştur. 
Bu işe aid mali fenni şartname, mukavele, proje ve 

keşif iki lira bedel mukabilinde Hara muhasebesinden ve· 

rilir. 
Taliplerin Bursa Nafıasından alacakları bu İşe aid eh

liyet vesikası, teminat vesair evrakile birlikte 2490 numa
ralı kanunun hükümleri dahilinde teklif mektuplarmı ek
siltme günü saat on dörde kadar Bursa Veteriner Mü
dürlüğünde içtima edecek Hara inşaat Komisyonuna tevdi 
etmeleri şartname ve sair evrakı görmek istiyenlerin Hara 
muhasebesine müracartleri. 

Yozgat Vilayet Daimi Encümeninden : 

1 

f6 82 
900-
757-

İtfaiye için alınacak bir adet projektör. 
Karaağaç müessesatı iç.in alınacak 15 bin 

kilo gürgen odunu ve 15 bin kilo man-

gul kJmürü. 

Sorgun-Mad( n yolunun 35+uao 39+ooo kilomt:treJer~ a· 
r~sı~da ya~ılacak 391 3 lıra ke~ıf luıarlı kırına la~ feı~i ve ::ıiliu
dıraJ amelıyatı 20 gün miıddetle açık eksilrmeyt• vaz olunmuş-

tur. 1 
Eksiltme 15.8 939 salı güeü. saat t4 de Vılayet Uaiwi 

323,85 Kasımpaşadaki Baruthane deresinde yap
tmlacak 25 metrelik duvar inşaatı. 

l Tahmin bedellerile .ilk temi~at miktarları yukarıdıı yazılı 
O er ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. ihale 21.8.939 
P•ıartesi günü saat 14 te Daimi Encümende yapılaı..:aktır. Şart· 
~ı:neler zabıt ve muamelat müdürlüğü ~a~eminde F.Ö~ülebilir. 
. ~karıda yazılı işlerden Baruthape deresımn duvar mşaatma 
•otırak t k · "d" ı··,.,·· d 'b 1 d 8 .. e me isıiyenlerin fen işlen mu ur ucun en ı a e en 
~~: evvel eblıyet vesikası almaları. lizım~ır :. Talihlerin ilk te· 
p . at ı:nakbuz veya mektublarile ıhale gunu muayyen saatte 

aııni Encümende bulunmaları. 

Encümeninde yapılacaktır. ı 
İsteklilerin bu hususa ait laozim kılman fenui, hueusi 

şartname keşif ve müzayedesirıi her gün Daimi enciimene mü· 
racaalla görebilirler. Vr: müracaat vuku unda hecfolsiz v,.rilic. 

Ta!iplerin % 7,5 nıLJv:ıkkal teminatını ihale s;ıatınd:ın 1 
s~at ev~el y~tı~mış hıılunmaları ve aynı zanınnda bu işlerle iş· 
tıgal ettıklerını havi Naf,a Müdiirlüğiiue müracaatla vesika ib
raz ve almaları mcşruuur. 

. Taliplerin tayin edileıı gıin ve saatte Vı lfi.yet Dsimi Encu
menıne müracantları ilan olunur. 

• • • 
Yıldızdaki Teknik Okulunda arka bahç~ dıvar inş. ve 

Dahiliye Ve1'aletindf:n: tedrisat binası tamiri: Bak Nafıa Vekaleti Teknik Okulu Oi-

Yoıgat kaıabaıının meskun ve gayrimeskun 261 hek· rek ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
.. 

l adet ptojf'klör alınacaktır : Bak inş. sütununda let. Be
led. ilanrn a. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. V. Satcnalma Komisyonundan: 

Beher metresine tahmin edilen fiati 37 kuruş olan 
560,000 metr~ yatak kılıflığı bez kapalı zarfla münakasaya 
honulmuştur. ihalesi 25.8.939 cuma günü saat 14 dedir. İlk 
temina~ı. l 1610 liradır. Evsaf ve şartnamesi 10 lira 36 kuruş 
mukabılmde M. M. V. Satuıalma Ko. dan alınabilir. 

• • * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 305 kuruı o• 
lan elli bin metre kaputluk kumaş kapalı zarf usulile müna
kasaya .konulmuştur. İhalesi 4.9.9.19 pazartesi günü saat! 11 
dedir. ilk teminatı 8875 liradır. Evsaf ve şartnamesi 770 
kuruş mukabilinde M. M. V. Satınalma Ko. dan alınabilir. 

• • • Behı:::r metresine tahmin edi en fıyatı 280 kuruş olan 
50.000 metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf uıulile mü· 
rı:ıkasaya konulmuştur. İha\eı;İ 31.8 939 perşembe günü saat 
1 t dedir. İlk ttminatı 8250 liradır. Evsaf ve şartnamesi 700 
kuruş rnukabilincie M. M. V. Satınalma · Komisyonundan ah· 

na bilir. 
* • * Beher metresinP. tahmin edilen fiyatı 37 kuru§ olan 

130000 mttn: ya~tık kıltflı~ı bez kııpalr zaıf usulile münaka
ı:ıaya konulmuştur. İhalesi 25.8.939 cuma günü saat 11 dedir. 
İlk teminat 3607 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şartoame9ini 24l ku· 
rnş mukabilinde M M. V. Satmalma Ko. dan alabilirler. 

=:z ER ZT W;iiiif 

Kereste, tahta ve saire 

Isınrıbul Levazım Amirliği Sntınalma Komisyonundan: 

Adet 
800 0,05 X 0,026 X 2,S kereste 

1000 0,02 x o, 20 x 4 
soo o,o:~ x o, ıo x 4 

5000 Çenber halkası 

" ., 

Sıhhiye transıt depo::ıu içjn yukarıda yazılı kereste ve hal· 
kanın p:ıznl;kla ekısiltmesi I0.8.939 perşembe günü saat 14 de 
Tophırne<le Amirlik Sa1ınahna Ko. da yapılac ıktır. Hepsinin 
ta h miıı bedeli 1099 ~·at 'i temi nalı 164 lira 85 . kuruştur. lstek-
1 ilcri n kanuni vesikalarile berahl'r belli saatte Komisyona gel-
111 el eri. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Balıkesir P. T. T. Müdürlüğünden : 

Muhammen Muvakkat 
Cıheti Nevi bedeli teminatı • 

Lira Lira 
Balıkesir Sındırgı oto 600 45 

,. Kepsüt ,, 400 30 
,, Çanakkale ,, 1800 130 
,, Edremit 

" 
800 60 

,, Avva1ık 
" 

1800 130 
Yukarıda • ihrti, nt>vi, muhammrn bede]i ve muvakkat 

t<'nıirıat mikdarı yazılı posta sürücülüklni 2 8.939 dan itibaren 
1~~8.939 giirı~i saat 15 de ihale5İ yapılmak üzere 15 jlÜn 
rnuddt>tle eksıltmeye çıkarılmıştır. Şartnameler meccanen ve
rilir. İsteklilerin P. T. T. Müdürlüğüne müracaatları. 

J\-1'ahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

. Ankarada ikinci vakıf apartwarı. için 7100·7300 kalo-
rıde kapalı zarf usuliye 4!10 ton kok ko"' 0·· .. l kt m ru a ınaca ır. 

Muhammen bedeli beher tonu 28 liradan 12600 liradır 
Muvakkat teminat 945 lira olup nakit veya banka mek~ 
tubu olacaktır. 

Şartname vakıflar Levazım Memurluğundan parasız 
olarak alınacaktır. 

İh~l~ ~7 . 8.939 tarihine müsadif perşembe gUnü saat 
1 S de ıkı acı vakıf apartmanında inşaat mu" du" rlü ~ .. d .. 

kk
. K · gun e mu· 

teıe ıl omııyonda yapılacaktır. 



Münakasa Gazeteal 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mubın. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

Sorgun-Maden yolunun arasında yap. lur
ma t::ş ferti ve ı"lindiraj ameliyatı 

Yıldızdaki teknik okulunda arka bahçe 
dıvar İt f· ve tedrisat binası tamiratı 

Aç. eks. 

,, 

3913 -

3481 23 

Samsun Halk partisi binası yanında yap. Kapalı z. 146848 56 
yeni bılk~vi binası inş. ve sıhhi elek-
trik ve teshin tesisatı (tart. 735 kr.) 

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

Yozgat Vilayeti 15-8-39 14 -

262 - Nafıa Vekaleti Teknik Okulu Direk. 22-8-39 14 -

8592 43 Samsun C.H.P. İdare Heyeti 28-8-39 15 -

Elektrlk-Havagazı-Kalorlfer ,tesisat ve malzemesi) 

Samsun Halk evi binasında yap. elektrik Kapalı z. 
n teshin tesisatı (Bab. inşaat sütununda) 

Nakllyat Bolşatma - Yükletme 

Buğday n~kli Aç. elu. 
Oto ile posta nakliyatı 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Marinlne kömürü: 75 t. 

MUteferrlk 

Telli sicim: 1,5 t. 
Üzüm 1'.utularıoı çakmak işi 

Parke taşı: 20000 ad 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

Sadeyağı : 8,5 t. 
Yulaf. 110 t. 

,, 1280 t. 
,, 120 t. 
,, 30 t. - k. ot: ,20 t. ·saman: 10 t. 

Koyun eti: 3,5 t. (temd ) 
Dana eti: 1,2 t. llemd.) 

B) Müzayedeler 

Çam ve kökcar atacı 
Kist ve karton kırpıntıl..rı: 350 t. 

Paz. 

Paz. 

Kapalı z. 
,, 
n 
,, 

Paz. 
Aç. eks. 

,, 

Kapalı z. 

n 

3400 -

2250 -

Beh. O 05 

8500 -
5610 -

65280 -
5400 -

k. o 45 
k. o 30 

7000 -

Taliplerin tayin edilen günde gaat 14 de kadar tek
lif mektuplarını 4 üncü fıkradaki Komisyona vermeleri 
lizımdır. 

Selimiye Askeri Sntınalma Komisyonundan : 

Selimiye Tümen Birlikleri ihtiyacı için 75 ton marin
lave kömürü evsaf ve şeraiti dahilinde 8 ağustos 939 salı 
günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

isteklilerin belli czün v~ saatte kati teminat paralarile 
birlikte Selimiyedeki Tümen Satınalma Komisyonunu 
gelmeleri. 

••• 
Benzio, odun 'e mangal kömürü alırıacakiır. Bak. İt:t. Be-

!ed. ilanlarına. • .. "' 
Odurı ve mangal köu .. ürü alınacaktır: Hak ınşaat sütunun· 

da İst. Beled. ilanına. 

Müteferrik 

Yozgat Belediye Başkanlığından : 

Belediye~e yaptırılacak 20 bın adet paı kc ta~mın beher 
adedi beş kuru~tan eksiltmeye koı.ulmuştur. İhale 8.8 939 sa· 
lı günü saat 14 de Belediye encümeninde yapılacaktır. Şerait ve 
evsafını öğrenmek io;teyenlerin Beledıycye müracaatları ilan o
luuur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İıtandul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Gümrük ve İnhisarlar VekAleti için satın alınacak bin 
500 kilo telli sicimin 8.8.939 sah günü saat 11 de pazar
lığı yapılacaktır. 

Tasınlanmış tutarı 2250 liradır. 
İlk teminatı 169 liradır. 
Şartname ve nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbu:ıları ve 

kanuni vesikalarile birlikte Galata rıhtım caddesi veli A
lemdar Han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Edirne Tümen Satınalma Komi8youundan : 

Edirne Tümen birliklcriuio ihtiyacı için 234120 kilo sığır 

169 -
500 -

637 50 
421 -

4514 -

119 
34 -

1178 16 
1050 

Samsuo C.H.P. İdare Heyeti 28-8-39 15 -

Toprak Mahsul. Ofisi Yozgat Ajansı 28-8-39 14 -
Balıkuir P.T.T. Müd. 16-8-39 15 -

Selimiye Ask. SAK. 8-8·39 t 1 -

Gümrük Mu haf. Gen. Komut. İst. SAK. 8-8-39 11 -
İ:ı.m;r İncir ve Ü1.ün Tarım Satış 10-8-39 10 30 

Kooperatifleri Birliği 
Yozgat Beledıyesi 8-8-39 14 -

Yozgat Ask. SA.K. 
ist. Komut. SAK. Fındıklı 

n ,, 
Marmara Ussübahri K. SAK. 
Selimiye Ask. SAK. 
lzmir Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd. 

n 

Çankırı Ormen Çevirge Müd. 
İohisarlar U. Müd. 

,, 

14-8-39 14 30 
22-8-39 14 30 
22-8-39 15 30 
17-8-39 16-
8-8-39 10 -

11-8-39 15 -
l l 8-39" 15 -

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

c ll kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 70236 lira ilk 
tt• ı:ıioatı 5'2.67 hra 70 kuruştur. İhalesı 25.8.939 saat 16 da
dır. Evsaf ve şrraıtmi anlamak ı:ıteyenler her güıı Edirncde Tü 
men Sntuuıloı a Ko. na müracaat edebilirler. İotekfileriu helJı 
gün ve sautte rı bir ı;aat evvel teklıf mektuplarını Ko. na verme
leıi. 

Adana Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Mikdar1 Muh. be. ilk te. İhale tarihi 
lira krş. 

-------·--------- --------
Patlıcan 12000 780 58 SO 
Domates 17::>00 7 oO 52 50 
Ayşe k. fasulya 10000 9UO 67 50 
Kabak 6000 450 33 75 
Bamya ıuooo 500 37 50 
Taze biber 1500 150 1 l 25 
Taze üzüm 10000 450 33 75 
Karpuz 15000 375 28 13 

15.8.939 sa· 
lı saat 15 
de 

Yukarıda cinsi muhammen bedelleri ilk teminatlnrile 
ve miktarlarile ihale tarihi yazılı 8 kalem sebze ve meyva 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

istekliler tayin edilen gün ve saatte Tümen karargahın
daki satmalma komisyonuna ilk teminat makbuzlarile bir
likte müracaat edeceklerdir. 

Şartnameleri tümen satınalma komisyonunda her gün 
görebilirler. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 60 
bin kilo patates açık eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 3900 lira olup muvakkat teminatı 292 
lira 50 kuruştur. 

Eksiltmesi 14.8.939 pazartesi günü saat lt dedir. 

Muğla Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Muğla ve Marmaris garoizooları için 20.000 kilo, Milis, Küllük 
ve Bodrum garni.ıonları için 19000 kilo sade yağına talip çıkmadı
ğından tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. İhalesi 
21.8.939 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Muğla garnizonuna 
ait olanın tutarı 22000 lira ve ilk teminatı 1650 liradır. Milas gar
nizonuna ait olanın tutarı 20900 lira ve ilk teminatı 1568 lira olup 
toplu da verilebilir. Teklif mektupları ihale ıaatinden bir saat evvel 
Komisyona verilmelidir. 

Yozgat Askeıi Satınalrnn Komiı1yonundan : ı 

Yozgat ph n<l. alayının Sf'nelik ihtiyttcı olan sr/J s 
sade yağı kapalı zarf usulıle eksiltmeye konmu§tur. , 

Tnh mi n bedelı 8500 liradır. Muvakkat teminatı 63 f' 
50 kuruştur. ; 

Eksiltme 14.8.939 pazartesi saat 14,30 dadır. s 
Eksiltmeye gircceklerirı 2490 ıayılı kanunun 2ı 1( 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ftJ P 
dan en geç bir saat evveline kaddr teminat ve teklif Jll' lb 
rını alay gazino binasında Satmalınn kornısyonuna verOl Ç 

N 
8 

Ltanbul Komutanlığı Satınıılma Komisyonunda!l: 
8 

Çatalca mtistahk~m mevki birliklerı hayvanatı içiıı l 
kilo yulaf ·atın alınacaktır. İhalesi kapalı zarfla 22.89 
giiniı s 1at 14,30 da v pıhcaKtır. Muhammen tuıarı 56 

dır. ilk ıemiaatı 42 t li adır. Şartnamesi hergün koııı1 
göriih·bilir. 

• • • htanbul komutanl ğına ha~lı hirJikler hıı y\'aıı 
1280 ıon yu af ">atııı alınacaktır. ihalesi kapalı zarfla 11 
salı günü suat iS.~O <la \'ıt pılacaktır. Muhammen ıutarl 
Jir.> d ır. ilk teminat ı 4514 Jıradır. Şartnamesi bedeli 111 

11nde verılebilir. 

İzmir Belediyesinden : 

• Temizlik hayvanlarının senelik iaşeleri için 90 b 
arpa satın alınması başkatiplikteki şartnamesi veçbile 
cuma günü saat 16 ya uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 40)0 liradır. 
İştirak edecekler 304 liralık teminatı öğledeJI 

kapalı bulunmasına binaen öğleden evvel iş baok•5 

tıraı ak makbuziyle encümene gelirler. 

• * * Temizlik hayvanlarının senelik iaşesi içİJJ 
kilo saman satın alınması başkatiplikteki şartoaııı' 
hile l l .8.939 cuma günü saat J6 ya uzatJlmı~tır. 

Muhammen bedeli 875 liradır. 
İştirak edecekler 66 Jira temin tı öğleden soıır• 

bulunmasma binaen öğleden evvel iş bankasına 1' 
makbuziyle encümene gelirler. 

• • * Temizlik hayvanlarının senelik iaşeleri jçİJI 
kilo kepek satın alınması baş kAtipHkteki şartnaıııt~ 
11.8.39 cuma günü saat 16 ya uzatılmıştır. ~ 

Muhammen bedelı 1680 liradır. İştirak edece 
liralık teminatı öğleden sonra kapalı bulunmasııı• 
öğleden evvel iş bankasına yatırarak encümene gelı 

izmlr Sıhhat ve İçtimai Muannet Müdürliltüod•' 
Muhammen ıl 

Azı Çoğu fi ati telll 
Cinai kilo kilo lira kr. tir' 

Koyun eti 2800 3500 45 I~ 
Dana eti 12 O 1500 30 ~ 

Sııığır, dilsiz ve körler müessesesinin 939 mali yılı .,, 
çın 1.8.39 tarihinde açık eksiltmeye konulan yakarıda ela 
tarı y zıh etin talibi zuhur etmediğinden il .8.39 cu111• if 
15 de ihalesi yapılacağından taliplerin bergün tartnaııı'~ 
ve içtimai muavenet müdürlüğücdeki komisyonda g6t' 
ilin olunur. 

Yiik~t' k Mulıendia Mck ttbı Satıııalma Komiı:ı)'01111 

~ Erzııkjn cinsi M ı ktarı Muhammen pey s 
bedeli 

Kaşar pt ynıc 1250 70,00 
Bt:yaz pt}nir 4500 43,00 21 1• 

lhalcsı 21.8 39 saat 15 te açık eksiltme usulıle >9 
Toz ş ı ker l 1500 26,50 22 1 

İhalesi 2 J.8.939 saat 15, 15 ta açık eksiltme u:!ıl 
lacaktır. 

Mtktebiıı '939 mali S"ne i iaşe ihtiyaçlanndaıı Y~ 
zı lı ma<ldelt;rı n eksi l tmderin~ ait ızahn t hiıalarıod' 
nıi~tir. 

Tcılıplc rin şurtnamelerini görmek üzere her giill 
meye girım: k için de belli giın ve saatte Gümüş uyı..ırı 
mühendis mektebi bması içilJde toplaııan Satınaımıı ~ 
ua uıür acautları ı. ~u olunur. 

.. nıı 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsil Rektörlli~ /. 

Kurumumuz talebe ve müst hdeminin ı• ~ 
aşağıda cins ve miktuları yuzıh dört kalem erııt 
siltmeye konulmuştur. .. /. 

21.8.939 tarihine müsadif pazartesi güııil ıl 
Rektörlük binasındaki Komisyon taraf ıodan yıaP',~ 

Daha fazla izahat ve parasız şartname sl1" 
!erin Enstitü Daire Müdürlüğüne mfiracaatlar•· 1İ 
Cins Miktar Fiat Tutarı T.J... 
Reçel 5000 40 2000 f 
Zeytin 2000 35 7->0 
K. Peyniri ısoo 70 ıoso 

Bey. ,, 2000 45 900 
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Tireobolu Ke.yma~amhğından : Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan : 

Cioıi Miktan Muha. F. Tutarı Muyakluıt 
Kr. S. Ura K. Lir K. 

29200 kg. 105 30660 2'l99 50 
19.8 1939 saat 10 da yapılacaktır. 

ru ııotan 36100 kg. 7 2527 
• tuz 10500 " 7 735 

ıde.Yağı 
lhaleıi 

•lırına 530 " 70 371 

Karakaya yatılı okulunun 939 940 ders yılına ait bir 
yıllık yiyeceği 43 çeşit olup muhammen bedeli iki bin 
yirmi üç liradır. Mezkur yiyecekler 1 ağustos 939 tarihin
den itibaren bir ay müddetle aç.ık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin % de 7,5 pey akçeleriyle ka) makomhktaki 
Komi.:ıyona müracaatları. 

lça 3430 
11 

3:J 1200 50 
13500 " 18 2430 ru fasulya 

lateı 36100 " 8 2 88 

• * • Espiye yatılı okulunun 939-940 ders yılına nit bir 
yıllık yiyeceği 43 çeşit olup 270 lira 95 kuruş kıymetindedir. 

Mezkur yiyecekler 1.8 39 tarihinden itibaren 1 ay müd
detle açık eksiltmeye çıkarlmıştır. y 

ohud 

20 " 100 20 
250 " 360 900 

5400 " 17 918 Tclip]erin % 7,5 pey nkçelerile kaymalmmlıktaki ko-
rbıınya fasulya 
lgur 

7300 " 15 1095 
3725 " 12 447 

mısyon.a müracaatları. 

ıtrıilya 

uru ••rtnısak 
•ra biber 
ırttıızı biber 
ara ınercitnek 
ırı:nııı mercimek 
inıyon 
•kao 
;b~e (konserve) 
hır kiloluk 

" ~r~ bamya 
orulc:e 
ft ı· k a 1 onserve 

oda 

490 paket 1 O 49 
514 kg. 30 154 20 
57 " 120 68 40 
31 " 50 15 50 

2080 " 15 312 
1160 n 15 174 

20 kg. 160 32 
gg ,, 140 137 20 

4150 kutu 3l 1286 50 

~so kg. 1 ıo 
880 " 20 

1410 kutu 75 
17860 kg. 9 kr. 

13 ,, 2CO 
18 n 240 
64 ,, ıao 

22 " 250 

385 
176 

1057 50 
1607 40 

26 
43 20 
83 20 
55 
40 

1465 68 

Çorlu Kor Satınttlma Komİs}onunda.n: 

Çorlu Hastarıesı ihtiyacı için 20,000 kilo koyun etine talip 
ç kuıadığından yenidrn kı:ıpalı zarfla alınacaktır. İhale i 21839 
pazartesi günü saat 11 de Çorluda Kor Saıınaloıa komisyonun 
d :ı yapılacakı11. lık pey p 8"'1 675 lira iır. Fvs t v şartıı.1 ı i
ni görınt k ı::ıtıycııl r her gün Çorluda Kor Sııırnalnıa müra
caatla gör<:bilırler. 

(Devamı 4 üncü sayfad ) 

Açı eksi tme ilanı 
Nafıa Vekaleti Teknik Oku~u 

Direktörlüğünden : 
308 75 

40 " 100 
1235 " 25 

19542 35 
İhalesi 19.8.939 saat 10,.30 da yapılacaktır . 
1 · k 'hf miktarı ek11ltme - Yukarıda adları yazılı ) ıyece ı ıyac • . . 

22.8.939 tarih salı günü saat 14 te İstanbulda Gümüşsuyu Yük· 
sek mühendis mekle i eksiltme komisyonu odasında 3~81.'23 lirn ke· 
'if bedelli Yıldızdaki Tekııik Okulunda orka bahçe dıvar inşnnh ve 
tedrisat binası tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

llttnaınesine göre Komisyoomuza bailı okullar namın~ _Partı, ~artı 
Pal f . k ı her partının tewınat 

• 1 zar surehle münakasaya onu muş ve 
ılıtarile ihale tarih ve saatleri karşılarına ya:zılmı,tır. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hülas sıle buna müleferri diğer evrnk 
Teknik Okulunda görülecektir. 

Mavakkat teminat 262 liradır. . 2 - Talibler partiyi teşkil eden erulun her birine ayrı ayrı 
.•t teklif edeceklerdir Heyeti umumiyesi üzerindeo yapılacak ten· 

ılatlı teklifler kabul edilmeyecektir. 
3 - Her madde için teklif edilecek fiat '>ehemehal muhammen 

. İsteklilerin en nz. 20 O liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
lstanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden sekiz gün ev\•el almış ol
duğu müteahhitlik ve 9H9 yılına oit Ticaret Odası vesıkalarıııı ve 

edelden aşağı olacaktır. teminat mokbuzile komisyonumuza gelmeleri. (594ô) 1-4 

4 - Eksiltme Ankarada Bölge San'at Okulunda toplanacak 

omiıyoo huzurunda belli gün ve saatte yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girecekluia 939 yılı Ticaret. Odası ve 2490 18· 

ılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerınde bulunan bel· 
re•e.rl.e ticarethane namına işe gireceklerin i,bu kanunda yazılı 'art-
ar ıçınde noterlikten a'ma vekaletname ile komisyona ba' vurmaları. 

32 
6 - Kapalı zarf eksiltmelerinin yukarıda sayısı yazılı kanunuı1 

ve 33 Üncü maddelerine uygun olması lazımdır. 
7 - Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenler AnkarAda Mek· 

tebler Muhasebeciliğinde Komisyon Katibine başvurabilirler. 

Selimiye Askeri Satınolma Komisyonundan : 
. Selimiye Tümen Birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 30000 

kilo yulaf. 200UO kilo kuru ot, 10000 kilo saman evsaf ve 
Şeraiti dahilinde 8 ağustos 939 salı günü saat 1 O da pazar
lıkla satın alınacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte kati 
tenıirıat paralarile birlikte Selimiyedeki Tümen Scıtınalma 
I<o . 

nıısyonuna gelmeleri. 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalma Komi~y~nunda? : 
Diyarbakırdaki birliklerin hayvanları ıhtıyacı ıçm 

523400 kilo k. ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
. Tahmin bedeli 18319 lira olup muvakkat teminatı 1373 

lıra 92 kuruştur. 
Eksiltmesi 16.8.39 çarşamba günil saat 10 dadır. Şart· 

llanıesi her gün iş zamanında ko. da görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490. •ayıl.ı . ka

?unun 2 ve 3 maddelerinde istenilen belgelerıyle bırhkte 
ıbale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar te· 
tııinat ve teklif mektublarmı Diyarbakır Lv. amirliği Satı· 
llalnıa komisyonuna vermeleri. ---

Siirt Tilmen Satınalma Komisyonundan : 
Siirtteki birliklerin ihtiyacı için kapnh zarfla münaka· 

saya konulan J8 bin kilo sadeyağın ihale günü talip zuhur· 
etnıediğinden 23.8.939 çarşamba günü saat tO da pazarlıkla 
hliinakasası yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 15.300 lira olup ilk leminatı J 147 lira 
50 kuruştur. Şartnameyi görmek isteyenlerin Komisyona 

Dıiiı ucaat etmeleri 

O rünafaka Direktörlüğünd o : 
Cirııi Kilo Cin i Kilo 

Zeytin yat 2500 Pirinç 701 O 
Zeytin tanesi 1500 Bulgur 1500 
Sab\ın 2500 Nohut löOO 
SoA"an ti500 Yumurta 50000 adet 
Faıulye 1500 Şehriye 500 
Barbunya 2500 Makarna 1500 
Patates 500a 

Darünafakanın 1939 mali:ıenemi nihayetin kadıır ihtiyacı olan 
euakın cinı ve miktarı yukardadır. Pazarlık suretile milbayaa olu· 
nııcak itbu c:rz lu itaya talih olanların şeraıti Öğrenmek için Nuru· 
Oımaniyede kurum merke:ılne müracaatleri ve ihalenin de 15 ağu • 
tos 1939 sah güııü eut 10 d nıez.kür mahalde icra kılınacağı ilan 
olunur, 

--------------------------------------~,.,._---------
Taksim Ayazpaşada İstanbul Jandarma 

Satınalma Komisyonundan: 
1 -- Jandarma ihtiyacı için iki bin beş yüz metre demir su bo

ruıu açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 17.8 H39 tarihine 
rastlayan perşembe günü aaal on beş'e Taksim • Ayazpaşadıı on se· 
kizinci Jandarma mıntaka Komutanlığı binasındaki Komisyonumuzda 

yapılacaktır. 
2 - Borularını muhammen bedeli dört bin yü.ı yirmi beş ve 

ilk teminatı üç yüz on lira otuz sekiz kuruştur 
3 - Şart kağıdı her gün Komisyonda görülebılir. Veya parasız. 

alınabilir. 
4 - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliği muhasebcciliğine ya· 

tıracaklon ilk teminat m ktubu veya banim kefalet mektubu ve ort 
kağıdında yazılı sair belgelerle beraber mezkur günün muayyen 

saatinde Komisyon gelmeleri. (5788) 2-4 

DUnyada nam kazanmış meşhur 

JAN MARi ON Tİ 80 ° 0 Kolonyasını ve 
Losyonlarını kullanım1. 

D ğer biıtıiıı /,o/u11y ıltır<lcın us/ün o/<luyunu it'slı111 cclt c /, ~ lll::. 
Her yeı de arayim:. Deposu: İstanbul Malımııipaşa. 

nş t sahip erine 
ve inşaat mütea hidlerine 

L F 
Sultanahmette, Tapu dairesi yanında. 

Umumi Hapishane yıkılıyor - -
Taş, Mar i ya kiremidi, tuğla ve çok kuru 

kereste ucuz fiatlarla satllmaktadır. 

Yııum yerine müracaat ·-·-·-·-· Telefon : 22574 

en 

oış DEPOSU 

M. i B R A H i M B ER K M E N 

Türkiyenin en zengin çeşitlisi 

a s r i D i Ş D e p o s u d u r. 

D n i m i b i r s e r g i y e m a l i k t i r . -

İstanbul, Mııkulyıın Han No. 2, 3, 4, 5 

imtiyaz 1abibı v yaz.ı iolcrl Dir lı.töru : lanıall Gırit 

Bııaıldı)'ı y~r : Mnr ez: B ıımc:Yl. G lntıı 

ı - İdaremizin Cibali tütün ve kutu fabrikasında 
30.VI.939 tarihinden 30.VI 940 tarihine kadar bir sene zar
fın a birikeceği tnhmin olunan 350 ton kaat ve karton kır
pıntıları kopalı zarf usulile satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli (7000} lira % 15 muvakkat 
teminntı l 050 liradır. 

Ill - Artbrma 21.VIll 939 pazartesi günü saat 15 de 
Knbataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım 
Komisyonunda yapılacalctır. 

iV - Nümune ve şartnameler her gün sözü geçen 
Şubeden parasız alınabilir. 

V - isteklilerin arttırma için tayin olunan glio ve sa
atte % l 5 güvenme parasile birlikte mezkür Komisyona 
gelmeleri. (5965) 1-4 

••• 
1 - Keşif şartname ve projesi mucibince idaremizin 

Paşabahçe Müskirat Fabrikasında mevcut taktir kulesinin 
tevsii işı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 121201 16 lira muvakkat teminatı 

909.0 l liradır. 
111 - Eksiltme 14.Vlll.939 pazartesi giinü saat 15 de 

Kabataşda Levazım ve Mub21yaat Şubesindeki Alım Komis· 
yoounda yapılacaktır. 

iV - Ş rtn. meler her güo yukarda sozu geçen Le
vazım Şubesi Müdürlüğü veznesinden (60) kuruş muk bilin
de alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektub
larını kanuni vesailde % 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka temin t mektubunu ve şartnamenin F fıkrasın· 
dn yazılı vesikayı ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale sa
atinden bir saat evvel mezkür Komisyon Bnşkanlığına mak· 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (5653) 3-4 

• • • 
I - Parlayıcı ve p tlayıcı maddeler naklinde kulla

nılmak üzere mün· kasaya konmuş olup 16 Vl.939 tarihinde 
ihale olunamayan ( 1) adet saç telrne yeniden kapalı zarf U· 

suliyle eksiltmeye konmuştur. 
il - Kf.şif bedeli (16.442,64), muvakkat teminatı 

( 1233 19) hrndır. 
111 - Eksiltme 7.VIII.939 pazartesi günü saat 16,30 da 

Kabntnşdn Levazı ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname plan ve keşifnameler (82) kuru mu· 
kabilinde ~nkarn ve İzmir Bnşmüdürlükleriyle lst nbuld 
Le\ azım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğü veznesinden alına
bilir. 

V - İsteklilerin, mühürlü teklif mektubları kanuni ve• 
saikle % 7 ,5 güvenme parası makbuz veya banka temi· 
nat mektubunu ihtivn edecek kapalı zarfların ihale saatin
den bir saat evveline, yaoi ( 15,30 a kadar) mezkür Komis
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri l&zımdır. 

(5374) 4-4 

fık Muhammen 
teminat bedeli 

58,50 780,00 Darulace:r.c için ahnacak kesilmemiş Gürg n 
odunu ve kayık mangal kömürü 

146,25 1950,00 Büyükdere meyva islah istasyon vesaiti için 
lınacak 13 bin litre bentio 

Muhammen bedelleri ilk temınnt miktarlan yukarıda yazılı iş· 
ler ayrı ayrl açık eksıltmeye konulmuştur. İhnle 14.8.939 pnzarleıi 
günü soat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt 
ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin hııal rın· 
da yazılı ilk h:minat makbuz veya mektupları ile ihale günü muay· 
yen saattn Daimi Encümende bulunm ları. (5700) 

Çanakkale jandarma Mektepleri Sahnalma 
Komisyonu Reisliğinden ; 

Tutarı Muvakkat T. 
Cini Kilo Li. Li. Kr. İhale tarihi günü ı ati şekli 

Ekmeklik un 705000 84600 5480 00 14.8.939 pazartesi 15 de kapalı 
Yulof 300000 18000 1350 00 

" """" Odun 1060000 l060Q 795 00 15.8.939 ıalı 
" " " Sade yağı 24000 240 >U 1800 (JO 16.8.939 çarşamba ,, ,, ,, 

SıkJr eti 1020 10 2958') 2218 50 21.8.939 pa:ı:artui ,, ,, ,, 

'4- Çanakkalede Bııtocl J. Alayının l Eylül 939 gününden 31 
A ııstos 9ıQ sonuna kadar bır \'lllık ihtiyacı bulunan yukarda ynıı· 
lı .. 5" kalem erznkın hiuıl nnda gösterilen günlerde Çanakkalede 
ikinci J. taburunda teşekkül eden Satınalma Komisyonunca eksılt· 
mcsi yapılnc Mır. 

2 - Teminat: ve teklif mektuplara ihale günü saat "14n de kadar 
Komisyona teslim edilmiş buluıınc kbr. 

3 - Şartnameler pnrasıı olarak Komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - iç ve dı ır.arflan kırmız.ı mum il sahibi tarafından temhir 

ol caktır. (5409) 2-4 
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Objct d~- l' adjudication 
Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. eatimatif proYiıoire 

A) Adjudications au Rabais 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Chargeı 
Jours 

• 

Heure.ıı 

Constructlon•-=.. R•paratlon• - 7rav. Publlcs-Mat6rlel da Constructlon-Cartographle 

Cooıt. mur. jardin et repar. hatiue iı. l' eco· Publique 3481 23 
le techoique iı. Yıldız 

Conıt. batisac Mai•on du Peuple a Samsuu Pli csch 146848 56 
et inataU. sanit. electr. et chauff age 
central (cah eh 735 P.) 

Poıe pierres casıee& et tr:;v. cyliodrage Publique 3913 -
ı/route Sorgun·Maden 

E16ctrlclt-Gaz-Chauffage Central (fnstallatton et Materlel) 

loıtall. electr. et chauffage ceotral ala ba- Pli cach 
ti11e Maison du Peuple a Samsun 
(Voir Conıtructioo) 

Tr~po,.t :.. chargem!nl~6chargemant 

Tranıport ble 
Tranıportı postaux en auto 

Combustlble - Carburant - Hullea 

Charbon lavemarin: 75 t. 

Dtvere 

Ficelle meb lliqne: 1,5 t. 
Trav. clouage boiterı raisinı 
Pierru parquetı: 20000 p. 

Provlalona 

Viaode de boeuf: 50-60 t. 
Beurre: 6·8 t. 
Beurre: 29,2 t. 
Oigoons, ul, ıauce, baricota ıecı, pomme 

Publique 

Gre a gro 

Gre iı. gre 

Pli cach 

n 
,, 
,, 

de terre et diveraea autru provision• 
Broyage bJe: 1150 t ,, 
Viande de boeuf ou de chevre ou de mouton ,, 
Paille: 300 t.-viande de boeuf: 21,6 t.·pom- Publique 

mea de terre: 72 t. 
F oio: 523,4 t. Pli cach 
Diver1ea proviıionı pr. interoat Karayaka: Publique 

43 lotı 
Diveraea proviıionı ,, ,, 
Diveuea proviıionı: 31 lotı 

Eıkiye: 43 lota ,, 

n 

Viande de mouton: 20 t. (aj) Pl. cach 
Beurre: 20 t (aj) ,, 

• 19 n ., ,, 

Marmclade: 5 t.·olives: 2 t.-fromage kacher: Publique 
1,5 t. id blanc: 2 t. 

Sel, combeaux, beurre, ıavoo, sucre, viao· 
de, pommc de terre et autrea provisioos 

Melon: 8 t 
Paatequeı: 38 t. 
RaisiD1: 20 t. 
Oiwnooı: 6300 k. 

" 
133 t 

Viande de boeuf: 234120 k. 

,, 

,, 

" ,, 
,, 

Pli cach 

n 

Huile d'oliveı: 2,5 t.-olivcrı: 1,5 t.·savon: 2,5 Gre a gre 
t.·oignooı: 6,5 t.-baricoh: 1 ,5 t.-id. bar· 
bunya: 2,5 t.·pomme d~ terre: 5 t.-riz: 
7 t.-ble concHse: 1,5 t.·pois-chicbe: ı ,5 
t.·oeufl: 50000 p.·vermicelleı: 500 k.· 
macareınia: 1,5 t. 

Avoiııe: l 10 t 
,, 1280 ,, 
,, 120 t. 
,, 30 t.-foin: 20 t ·paille: 10 t. 

Pli cach 
J) 

n 
Gre iı. ıre 

3400 -

2250 -

la p. 0 05 

13200 -
8400 -

30660 -
19542 35 

20700 -

18319 -
2023 -

270 95 

22000 -
20900 -

4650 -

240 -
114 -
800 -
283 50 

5985 -
70236 -

5610 -
65280 -

5400 -
--

Viaode de moutoo: 3,5 t. (aj) 
Viande de veau: l,2 t. (.tj) 
Beurre: 8,ö t. 

Publique le k. O 45 
,, 

" 
o 30 

Pıi cacb 8500 -
Orge: 90 t. (aj) 4050 -
Paillo: 70 t. Publique 875 -
Son: 56 t. 1680 -
Fromage kacher: 1250 k.·id. blanc: 4.5 t. 
Sucre en pou re: 11,5 t. 

Publique le k. 0,70-0,43 
,, ,, o 26,50 

(B Adjudications a la surenchere 

Sacı camelote: 45000 k. (aj) 
Tapiı, cadenas1 ete. 
Sacı: 27ı p.·bidonı vides: 1858 p. 
Chevaux: 1 l tetcs 
Decbetı de papiers et de carton•: 350 t. 
Bottes, bottines, fer a cheval ete. 

Publique 
,, 

Publique 
Pli cacb 

92 -

7000 -

262 ·-

8592 43 

169 -
500 -

990 
630 -

2299 !lO 
1465 68 

1152 50 

1373 92 

675 -
1650 -
1568 -
350 -

18 -
8 50 

60 -
21 26 

305 44 
5267 70 

421 -
4514 -

119 -
34 -

637 50 
304 -

66 -
126 -
211 -
229 -

13 80 

1050 -

Dir. Ecole Technique du Miniıtere 
Trav. Pub. 

22-8-39 14 -

Pıcıid. P. R. P. Samsun 28-8-39 15 -

Vil. Yozgat 15-8-39 14 -

Presid. P. R. P. Samsun 288-39 15 -

Offices Cereales Awence Y ozıat 
Dir. P. T. T. Bahkuir 

28-8-39 14 -
16 8-39 15 -

Com. Ach. Mil. Selirniye 8-8-39 11 -

Com. Acb. Comm. G Surv. Douan. ltt. 8·8·39 1 l -
Un. Coop Vent. Raiıin11 et Figues lzmir 10-8-39 · 10 30 
Municip. Yozgat 8-8-39 14 -

Coınm. 6eme Ec. Gendr. Kütahya 2~-8-39 

n " 22-8-39 
Com. Ach. Ecoles Ank. 19-8-39 

,, n 19-8-39 

Com. Acb. lot Ank. (?) . 22-8-39 
Mil. Aydın 21-8 89 

Com. Ach. Milit Söke 21-8-39 

,, lnt. Diyarbakır 16-8-39 
Kaymakamat Tirebolu 1 mois a partir du 

" " .. ,, 
Dir. Lycee Jeunes FiUes Erecıköy 24-8-39 

Beyoğlu, istiklal Caddesi No349 
Com. Ach. Corps Arme Çorlu 21-8-39 

,, Mil. Muğla 21-8-39 
,, ,, 21-8-39 

Recteur lost. Sup. Agricole Aok. 21-8-39 

Vil. Niğde 9-8-.19 

Com. Ach. Mil. Kayseri 16-8-39 
n ,, 16-8-39 

n ,, 16-8-39 
Com. Ach. lnt Tophane 21-8-39 

,, 
" 

21-8 39 
Com. Acb. Oiv. Edirne 25 8-39 
Dir. Ligue lııstruction Turque 15-8-39 

Nuruosmaniye 

Com. Ach. Comm. Milit. Ist. Fındıklı 22-8-39 

n ,. 2?-8-39 

" " 
Base Nav. Marmara 17-8-39 

" 
Mil. Selimiye 8-8-39 

Dır. Hyır. et A11ist. Soc. lzmir 11-8-39 
,, n " 

11-8-39 
Com. Ach. Mil. Yozgat 14-8-39 

Municip. lzmir 1 t-8-39 
,, 11-8-39 

" 
l 1-8-39 

Co~. Ach. Ecole lng. Gümüşıuyu 21-8-39 

" 
21-8-39 

Com. Ach Econ. Monop. Kabataehe 11·8·39 
Dir. Venteı Douanes Ist. 21-8-39 
Com. Ach. lnt. Tophane 9-8-39 

,, Dlv. Lüleb"urgaz 7·8-39 
Com. Ach Econ. Monop. Kabatacbe 21-8-39 

,, Div. Lüleburgaz 7-8-39 

14 -
16 -
10 -
10 30 

IO-
15 -
9-10 

10 -
1-8-39 

1-8-19 
14 -

il -
15 -
15 -
il -

15 -

15 -
15 -
15 -
14 30 
ıs -
16 -
10 -

14 30 
15 30 
16 -
lO-
15 -
15 -
14 30 
16 -
16 -
16 -
10-
15 15 

16 -
13 -
14 -
11 -
15 -
10 -

su o 

(3 üncü sayfadan devam) 

İstanbul LP.vazım .AmirJj~i Satınalma Komisyoııuıı 

Harp a kad~ınisi için 6300 kilo kuru soğan alıuscJ' 
çık f ksiJımesi 21 .8.939 pazartesi günü saat 14.30 da 'fof 
amirlik Satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli.~ 
50 kuruş, Hk teminatı 21 lira '.!. 6 kuruştur. Şartuan:ıesı 
görülebfür. f.sı~klıleı i ıı kanuni w·si ka l11rilc beraber bellı 
Ko. rıa gdmeleri. 

• * • Amirl iğe b'lğ l ı müessP,sat için 133 ton kuru ~ 
nacaktır, Kapalı zarfla eksiltmesi 21 8.lJ39 paıartesi ~ 
15 de Taph.ıııede amirlik Satınalrna Ko. da yapılacaktır; 
nin tn hnıirı bedeli 5985 lira, j)k teminatı Anadolu cı 
143 lira 40 kuruş. RumP-li ciheti için 305 lira 44 kuru;I 
name~ı Ko. da görüiür. hteklilı>rin kanuni ve~ikalarile 
tel· lif mektuphmnı ihale saatindf.n bir saat evvel Ko. 118 

leri . 

b) uz, YE DEL 
Çankırı Orman Çevirğe Müdürlüğünden: 

Çankırı V ılayelinin Çerkez kazası dshiliode k~İJ 
laı ı şartnamede yazılı ,,Çit" DP-vlet ormanından bir.· 
fında ornıanclan çtkArılmak üzere 3308 m3 dikili ça.ı:rr 
dikili ~öknar ağ.ıcı 20 gün müddetle ve kapalı zarf1' 
m:ıya konulm~ştur. 

Arttırma 21.8.939 pazartesi günü sııat 15 te çarı 
man çevirge müdürlüğü hinasında yapılacaktır. 

Çaml ıo beher metre mikabının gayrimamul tJlolı' 
fiatı 460, köknarın 400 kuruştur. 

Muvakkat teminat 1l78 lira 16 kuruştur. 
Aıttırmayn ~ştir:ık edecek İ5teklilPr 24QO sayılı 1''~ 

ktimlerine göre evrakı müspitelerile teminat mektubl8: 

leden hır saat önce komisyona vermi§ hulunmaları . I 
Bu müddet zarfında evrakı müspitelerini vermiyen tsll~ 
raz hakları yoktur. 

İstekliler şartname ve mukavele projelf'!rini görrrıe1', 
leri zaman Çank1n Orman çevirge müdürlüğü ile ~ 
Orman Umum Müdürliiğüre müracaat etmeleri iliP 0 

l 
Lüleburgaz Tümen Satınalma Komiıyonundaı> 

Lüleburgaz Tümen birliklerinden l l baş bine~~ 
hizmetlerine nihayet verilmiş olmasından Lüleburg f 
van pazarında açık arttuma ile !atılacaktır. Satış ·
ağustos 939 pazartesi günii saat l 1 dedir. İsteklile'\ 
gün ve saatte Lüleburgaz pazar yerinde bulunr:Dalıtf 

• • * Tümen birliklerinden kayıdları silinmiş 41
1: 

çizme, 349 adet fotin, 134 l adet nal, 50 adet şııP 
Lüleburgaz pazar yerinde sablacaktır. Satış 7 8:39be 
tesi günü saat 10 da pazar yerindedir. İsteklilerJil 
ve saatte satış yerinde bulunmaları. 

Fatih Kaymakamlığından: 
·~ 

Edirnekapı haricindeki temizlik ahırlarında ~6 
gübreyi her gün kaldırmak şartiyle ve üç aY 1 
müzayedeye ç1karılm1ştır. Talib olanların Fatih ııs%' 
diye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

·-- Oi 
İstanbul Levazım Amirliği Satmılma Komisyontlıı 
Adet 
226 ıeker ve erzak çuvalı 
46 sabun çuvalı 

162~ mtihlelif boş teneke 
235 benzin tenekesi. (, 
M l k • ı· · ·ı ·· · b' · ·ı·•- v11to! a tepe as en ısesı ı e, su varı ınıcı ı .. , pre (1 

asker konağında. mevcut ve yukarıda miktarı yazılı çıl0e 
nekeler 9.8.939 çarşamba günü ıaat 14 de Topb~ııe~ 
lik Satınfl.lma Ko. <la satıJacaktrr Hepsinin tab1ll111 ~ 
lira, kati teminatı 13 lira 80 kuruştur. Çuvallar fffaltlll~ 
Htıesinde görülebilir. İsteklilerin belli saatte Ko. 118 

., . . ıl 
350 t. kAat ve kırpıntıları satılacaktır : Balı 

U. Müd. illnlarına. 


