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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kuruş 
3 Aylığı 450 

6 " 850 
12 n 1500 
l cnebi memleketler ıçın 
12 aylıtı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Reami makbuz mukabili olma

yan tediyat makbul eğildir 

---------------------------· 

. Perıembe 12 Birincitetrin 1939 

Her gün çıkar iktisadi, mali. ticari ve zirai 
• 

GAZETESİ 

İDAREHANE 
Y oğurtcu hanı 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perıembe Pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüıülür 

Telefon : 49442 

Posta kutusu No. 1261 1 
-

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 
• • 

~UNAKASALAR 
1~ -Tamir.at-Nafıa işleri - Malzeme-Harita - --- --------

Ankara Valiliğinden : 

tt Etlik merkez laboratuvarlarında yapılacak ahır inıa
~ .. ~1. 10. 939 cumartesi günü saat 10 da Vilayet binası 
'~Utfnde Nafıa komisyonunda ihalesi yapılmak üzere açık 

1( llıeye konulmuştur. 
•ıı ~tlf bedeli 6283 lira 79 kuruıtur · Muvakkat teminatı 

·1 liradır· 
tı~ •teklilerin muvakkat teminat mektup veya makbuzu, 
tJ. l'et odası vesikası ve bu it için Nafıa Müdürlüğünden 
~k18:.rı fenni ehliyet vesikalariyle birlikte yukarıda adı 

B ıun ve saate Nafıa Komisyonu reisliğine müracaatları. 
fG.ıd u ·~~ ai~ ketif ve farlnameyi her gün Nafıa Müdürlü· 

e ıorebıleceklerdir. 

Samsun Belediye Reisliğinden : 

~ ~"iazi caddesinde Şükran ıokatına belediyenin mevcut tatla
~ kaldırım yaptırılacaktır. 
~ le .. : 19.10.939 perşembe günü saat 15 de Belediye Daimi 

~enı huzurunda açık eksiltme ile yapılacaktır. 
fıt Ubammen bedel : 753 lira 92 kuruştur. 
l~tlvakkat teminat: 56 lira 55 kuruttur. 
I> •le : 2490 sayılı kanun hükümlerine göre yapılacaktır. 

ti.., llıa_Eazla malumat almak i.teyenler Belediye baı mühendiıli
laıuracaat etmelidirler. 

Samsun Vilayetinden: 

~çık eluiltme müddeti on gün uzatılarak ibaleainin 28.9.939 
'ıııa de yapılacıtı ilan edilen 7007 lira 50 kurut ketif bedelli Sam
'~ l(avak yolunda kışlaya kadar 2 X 500 kilometre yolun 15 
~· t-. ilavesile tose yaptırılması itine talip çıkmadığından iha· 
l'_.. 111 bir ay müddet içinde pazarlıkla yapılması kararlattırılmıştır . 
~lerin bu müddet içinde muvakkat teminatları, Ticaret 
tit&. 1 ~Gviyet ve Nafıa Müdürlütünden alacakları ehliyet vesikala
~~ Vıllyet Daimi Encümenine müracaat ederek pazarlığa iştiraK 

'cekleri ilin olunur. 

Ankara P.T.T. Müdürlütünden: 

)\~nkara merku postaneai gitelerinden kabul olunan müraselatı 
,,, Ya çıkarmak üzere satın alınan vincin montaj işi açık eksilt. 
~ konulmuıtur. Keşif bedeli 7S l lira 75 kurutlur. Şartnamesi 
~lGk kaleminden alınabilir. Muvakkat teminat 55 liradır. istek 
'~ 24.10.39 salı günü saat 15 te bu iti yapabileceklerine dair S.:' nafıa müdüriyetinden veya yapı ve imar itleri reiılitinden 
.. ~lırı ve 2490 No. lu kanunda yazılı veıaikle birlikte PTT mü
"'"t611de müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. 

Çanakkale Mst. Mevki Satınalma Komisyonunda : 

~~ak kale Müstahkem Mevki bölgesinde inşa ettirilecek bet 
~ ı:-"İYon kapalı zarfla eks"ltmesine talip çıkmadıtından pazar
~~· • 10.39 cumartesi günü saat 15 de Çanakkalede Müstahkem 
, •• 

1 Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Bir paviyonun keşif 
~1 

23,999 lira 45 kuruş olup muvakkat teminatı 1799 lira 96 ku· 
~ ~ Diter 4 paviyonun da keşif bedelleri ve muvakkat temimıt· 
' t lı.rıdakinin aynıdır. Taliplerin mezkür tarihte ticaret vesika· 

: tenıinatlarile birlikte Komisyona müracaatları. 
~; • Çanakkale Müstahkem Mevki bölgesinde yaptırılacak beş 
\ ~n, Üç -tavla, üç hangarın inşası pazarlığına talip çıkmadığın· 
)"\ dle.rlığı 14.10.39 cumartesi günü saat 16 da Satınalma Komis
~İttll ' Yapılacaktır. Keşif bedeli 187740 lira l l kuruş olup ilk 
~ •tı 10638 liradır. Taliplerin ihale kanununun 2. 3 cü madde
\t. eki Vesaik ve teminat akçelerile birlikte komisyona müracaat 

İstanbul Belediyeıinden : 
Muhammen 

bedel 
1908,80 Üsküdar dispanser binasının tamiri 

l 160 Bahçeler müdürlüp için alınaııak muhtelif 
l' la cins çiçek soğanı. 

~ ,' illin bedellerile ilk teminat miktarları yakarda yazılı i şler 
~~ ~1 açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 27.10 39 salı günü sa
l.~ ~ d~imi encümende yapılacaktır. Ş.artnameler Zabıt ve Mua
~ İtti Gdurlüiü kaleminde ıörülebilir. Üsküdar Dispanseri tamira
~ tak etmek isteyenlerin buna benzer en az bin liralık iş yap· 
~ Qk dair Nafıa Müdürlüğünden vesika almaları lazımdır. Talip
"' I> t~minat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen 

'1 11ıl encümende_ bulunmaları . 

Uaçlar,Klinik ve lspnçiyari alat, Hastane levz. 
Etlik Veteriner Distofajin Liboratnvarları Müdürlütünden : 

9. 10.939 tarihinde kapalı nrf usuliyle münakasaya konulan 
aşağıda yazılı 4 çeşit kimyevi maddeye talibi çıkmamıştır. 
. 2 nci defa kapalı zarf usuliyle .:?()()() kilo tetre klörör, 2000 kilo 
Je!a~n 500 kilo gliserin, 50 kilo badem yağt 25.10.939 çarşamba 
g.uııu saat 15 de müessesede müteşekkil komisyon huzurunda ek
s.ltmeye konulmuştur. Eksiltmeye girebilmek için 2490 numaralı 
kanun vasıflar111.t haiz olması şarttır. Şartnameler müessese 1e pa
rasız verilir. 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : . 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı muhammen bedeli 5934 lira 50 
kuruş olan 3050 kilo Serezan kapalı zarf usulile eksiltmiye konul
rı_ın.ştur. Taliblerinin 44? lira 9 kuruşluk muvakkat teminat akçele
rını yatırdıklarına daır makbuzlarile veyahud bu miktar teminat 
nıekt~blarile ihale tarihi olan 27.10.939 cuma günü saat 14 de Vila
yet Zı~aat .. Müdür~üğünde müteşekil Komisyona müracaatleri ve şart
naı;neyı gormek uzere bu tarihten evvel mezkur Müdürlüğe gelme· 
lerı. 

Cinsi Miktarı 

Kısa yaş ilaçlamaya 
mahsus Serezan 22 kutu 

,, ,, 22 > 

,, ,, 39 kap 
Kuru ilaçlamaya 
mahsus Serezan 100 kutu 

n ,, 18 > 

Ambalajı Mecmuu 

Kilosu 
5 er kiloluk 110 

12 ı•r buçukluk 275 
25 kiloluk 975 

1 er kiloluk 100 
5 er n 

Yekün 3050 

Elektrik, Havagazı, Klorifer (Tesisat ve Malz.) 

*"'* 

Muhammen 
kıymeti 
Lira K:-. 
30'l 50 
715 

2437 50 

5934 50 

Maltepe Enstitüsü gaz.lama evi kalorifer tesisatı ve kapılarının 
takılması iti. Bak : İnhisarlar lr Müd. ilanlarına. 

"' . • • 
Bakırköy Akliye ve Asabiye haataneıi 28 ci pnyonundaki ka· 

lorifer tesisatı iti· Bak: iıt. Sıhhi Müesseseler A. E. K. ilanlarına. 

Mensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

Türkkuşu Teknik İşleri ihtiyact için 24 bin m2 keten bez ve 
keten şerit , kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 7 bin, muvakkat teminatı 525 liradır. 
İhalesi, 15.10.39 çarşamba günü Türkkuşu Genel Direktörlüğü 

Satmalma Komisyonunda yapılacakhr . 
Şartnameai her gün komisyonda parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve lüzumlu vesikalariyle birlikte 

sahnalma komisyonuna gelmeleri. 

Miktarı 

450-500 
450-50J. 
200 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Beherinin mu· 
Cinsi ham. fiyatı İlk teminatı 

Tane yatak çarşafı 3,85 Kuruş 
Tane battaniye kılıfı 4,40 ,, 
Tane yastık kılıfı 1 1 ,, 32 ) lira 

Siyasal Bilgiler okulu için yukarıda ci rısi ve miktarı yazılı ya
tak çarşafı, battaniye zarfı ve yastık kılıfı açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. Eksiltme 27-10-39 cuma günü ıaat 15 de Ankara mek
tepler muhasebeciliği binasında yapılacaktır. Bunların muhammen fi
yatları ile teminat miktarı yukarıda yazılıdır. Şartname ve nümune· 
ler hergün mektepte görülebilir. 

Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant Mektebi Müdürlüğünden : 

Cinsi 
Miktarı 

Azı Çotu 
Tahmin fiyatı Tutarı İlk teminatı Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Gün S. 
---- ·- - ----- ---- - - --- ----

Elbise takım 60 65 
Palto adet 30 35 

21 
19 

1365 
665 152 2527.l 0.39cu· 

ma saat: 15 
Mekteb t alebelerine açık eluiltme usulile yaptırılacak elbise ve 

paltoların miktar ve sairesi yukarıda yazılmıttır. Kumaş ve malze· 
me nümuneleri ekli şart.tamesi her gün Selimiyede mekteb muha
sebesinde görülebilir. Talib olanların yukarda yazılı gün ve saatte 
İstanbulda Catalotlunda yüksek mektebler muhasebeciliğinde top• 
lanacak komisyona bu gibi işleri yaptığına dair vssika ile Ticaret 

oda11 belgesi ve eksiltme saatinden evvel vezneye yatıracakları te
minat makbuzlarile birlikte gelmeleri. 

Emnİ.)et Umum Müdürlüğünden: 

:abıta memurları için 85 taktm sivil elbise 27.10.939 gününe 
tesaduf eden pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme ile münaka· 
saya konmuştur. 

Beher takımına 23 lira fiyat biçilen elbiselere ait şartname, al
m~k _ku_maş ve mal~eme nümunesini görmek isteyenlerin umum 
mudurluk Satınalma Komisyonuna müracaatları.! 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 146 lira 6j kuruşluk muvakkat 
~-em~nat mak~uz veya banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun 4 
uncu maddesınde yu.ılı belgelerle birlikte eksiltme günü tayin edi-
len saatte Komisyona i"elmeleri. _ 

Edirne Kor Sahnalma Komisyonundan : 

Kor Birlikleri için 40 bin kutu zeytin yatla yaprak dolmaaile 
1500 tane yatak ktlıfı pazarlıkları 16.lU.939 pazartesi günü saat 14 
te yapılacaktır. Konservenin muhammen kıymeti 8596 lira kati te· 
minab 1289 lirad•r. Yatak kılıfların muhammen kıymeti 2J25 lira 
ka!i teminatı 348 liradır. isteklilerin teminat makbuz veya mektub: 
larıle ve kanunda yazılı vesikalarile beraber Edirnede Kor Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

* * • 
Yerli kumaş alınacaktır. Bak: İ t S hht Mü 1 A E K . ı . ı essese er . • • 

ilanlarına. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

_ •• --··wTr~'Pn-Rr'c-'~-~--~~ r • • • 
den Taliplerin salı ve cuma a-ünleri sut 14 de Encümene milracaat
ları ilan olunur. 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merke:1i Satınalma Komiıyonondan : 

Umum müdürlük şubatı ile tatra tetkilatı tçin 96 kalem evrakı 
matbuanın nümunelHine göre tab' ı ve cildiyesi açık eakıilt111e7e 
konulmuttur. 

Bu işin tahmin edilen bedeli 1275 liradır. 

Bu ite aid nümunelerin görülmesi ve para11z olarak verilen 
şartnamelerin alınması için Levazım memurlutuna müracaat edil
melidir. 

Eksiltme 3 ikinciteşrin 939 cuma günü saat 14 de Galatacla Ka
ramustafa paşa ıokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

Bu işe aid muvakkat teminat 95 lira 93 kuruttur. 
Eksiltmeye gireceklerin 939 yılı Ticaret Odall veıika11nı göı· 

termeleri ıarttır . 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 1 11 kalem evrakı matbuanın tab'ı açık ek· 

s:ltmiye konulmuştur. Muhammen bedel 1616,50, muvakkat teminatı 
121,25 lira olup eksiltmesi 28.10.39 cumartesi günü saat 11 de mil
dürlük binasındaki Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. İıteklile
rin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanuni ve
saikile o gün mezkur Komisyona müracaatleri. 

*** 
l adet linotyp veya entertyp yazı dizme makinesi alınacaktır. 

Bak : İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Mobilya. Büro ve ev Eşyası , Muşamba, Hah~ 
Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Siyaaal b' lgiler okulu talebesi için 75-100 tane komodin açık 

eksiltme ile yaptırılacl\klır. Eksiltme 27-10·39 cmna günü .aaat 15 de 
Ankara mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Talımin edilen 
fiat beher komodin için 12 lira, ilk teminat doksan liradır. Fenni 
ve idari tartnamesi ve komodin nümunesi hergün mektepte prü· 
le bilir. 

M. M. Vekaleti Sahnalma Komisyonundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiatı 330 kuruş olan 100,000 adet 
kilim, pazarlık suretile satın alınacaktır. 

İhalesi 13.10.939 cuma günü saat 11 dedir. Katd teminatı 
33.900 liradır. Şartamesi 16 liraya Ankarada M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan alınır. 

Pazarlıta gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen veıaikle 
ve kat'i teminatlarile birlikte ihale aaatinde Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komiıyonuna relmeleri. 

Müteferrik 

Trabzon Belediye Encümeninden : 

Belediye tanzifatı için 50 adet çöp ıepeti ile 33 adet çöp tat•· 



2 / Münakasa Gazeteıi 

Bu gün i ı an olunan 

Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Adi kaldırım ins. 753 92 
7027 50 Samıun·Kava}c yolunun arasında ,ose inş. paz. 

(temd.) 
Çanak. 5 pavyon inş. (temd.) · paz. beh. 23999 45 

n 5 n 3 tavla, 3 hangar ioş. n 187740 11 
Üsküdar dispanser binuıoın tamiri aç. eks. 1908 80 
Vinç montajı (tashih) " 731 75 

56 55 

17!>9 96 
10638 -

143 17 
55 -

Samsun Beled. 

" 
Vilayeti 

Çanak. Mst. Mvk. SAK. 

" " İst. Belediyeıi 
Ank. P. T . T. Müd. 

19-10-39 15 -
1 ay zarfında 

14-10-39 15 -
14-10-39 il -
27-10 39 14 -
24-10-39 15 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alftt, Haslahane Lvz. . 
Tetre klörer: 2 t.-jelatin: 2 t.-gliserin 500 

k.-badem yaj'ı: 50 k. (temd.) 
Serezan: 3050 k. 

kapalı z . 

n 5934 50 445 09 

Etlik Veteriner Distofajın Labora· 25·10·39 15 -
tuvarları Müd. 

İst. Ziraat Müd. 27- 10-39 14 -

Elektrik-Havagazı-Ka 1 orlfer (tesisat ve malzeme!!) 

Maltepe enltitüsü gazlama evi kalorifer 
lesiıalı ve a-u kapılarının takılmaaı 

(temd.) 

• 
paz. - 1336 99 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. __________ .:;_ ______ ..._ __________ -=--------------
Elbise: 60-65 tak.·palto: 30-35 ad. aç. eks. 2030 -

Sivil elbiıe: 5 tak. 
Yatak kılıfı: 1500 ad. paz. 

beh. 23 -
2325 -

Matbaa işleri -Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Tahvil bastırılman: 17750 ad. 
Makbuz bastırılması: 200 cilt 
Linotip veya interlip yazı makinesi: 1 ad. 
Evrakı matbua tabı: 111 kalem 

n ,, ,, ve cildiyesi 96 kal. 

Kereste, tahta ve sair~ 

Ceviz tomrutu: 1000 m 3 (tuhih) 

MUteferrik 

Çöp sepeti: 50 ad.-çöp lafıma el ara-
bası: 33 ad. 

Bef sayılı motörün tenteleri yap. (temd.) 
Demirci ocakları: 5 kalem 
Çiçek soğanı muhtelif cins 
Tevhid semeri iıkeleti: 2000 ad. 
Pülverizatör: 300 ad. 
Kaynakçı ve dökümcü başlık, gozlük ve 

gözlük camları: 9 kalem 
İç lastiği: 395 ad.-dıt lastiği: 395 ad. 
Mibzer: 30 ad. 
Pulluk: 5 diıkli: 15 ad.-6 diskli: 15 ad. 

Diıkkaro: 30 ad. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Sabun: 1 t. (temd.) 
Bulgur: 36 t. 
Buğday kırdırılması: 420 t. 
Kuru üzüa.a: 14,4 t. 
Mercimek: 24,5 t. 
K. üzüm: 6 t· 
Bulgur: 27 t. 
Saman 99 t. 
K. ıotan: 13 t. 
K. fasulye: 4,3 t. 
Sabun ve aoda 
Süt ve yoturt 
Amaay8: elması: 2,5 t.-gümüşane elma11: 

4 t.-lnebolu elması: 1,5 t.·ayva: 3,5 t. 
Un: 690 t. 
Ke.me makarna: 25 t.-çubuk makarna: 25 

t.-arpa şehriye: 5 t.-tel şehriye: 5 t. 

aç. ekı. 
paz. 
kapalı z. 
aç. eks. 

n 

paz. 

paz. 

aç. ekı. 
kapalı z. 
aç. ekı. 
paz. 
aç. eks. 

n 

3800 -

8000 -
1616 50 
1275 -

37000 -

23975 -

325 -
7500 -
1160 -
8000 -
4275 -
1524 25 

kapalı z, 58262 50 
,, 
,, 

" 

aç. eks. 

" 
n 

" 
aç. eks. 

paz. 

" aç. eks. 

kapalı z. 
paz. 

" 

beh. 675 -
beh. 600 -

700 -
beh 350 -

2555 -
3600 -
2520 -
2448 -
3675 -
2100 -
3375 -
1495 -
1300 -
6020 -
217 -
420 -

26250 -
k. o 20 

Zeytinyağlı yaprak dolması: 40000 kutu 
Satır eti: 96,2 t. 
Ekmeklik un: 476,5 t· 

kapalı z. 
8596 -

22126 -
61945 -
8800 -

18050 -

K. fasulye: 55 t. 
Sadeyat: 19 t. 

B. M O 7 a y e d e 1 e r 

Kırzadeler Şirketine mensup Galata vapu· 
ru ve mÜftemilatı ve 199 parça demir
bat alat ve edevatı ile içindelri 150 ton 
kömür 

Muhtelif tarihlerde yapılacağı ilin edilen 
satışlar tehir edilmiştir 

n 

,, 

aç. art. 10449 80 

100 27 

152 25 

147 65 
348-

285 -

600-
121 25 
95 93 

2775 -

1 '~ l.1 

26 -
562 50 
87 -

1200 -
320 62 
114 32 

4163 12 
. 1519 -

ve 675 -
ve 844 -

788 -

191·65 
297-
189 -
184-
273 63 
157 60 
253 13 
111 38 
97 50 

451 50 
16 28 
35 50 
93 -

İnhisarlar U. Müd. 

Hayvan Sağlık Memurları ve Nal
bant Mektebi Müd. 

Emniyet U. Müd. Ank. 
Edirne Tümeni SAK. 

Maliye Vekaleti Ank. 
Trabzon Belediyesi 
İnhisarlar U. Müd. 
İst. Telefon Direk. 
İst. Limanı Sahil Sıhhiye Mrk. 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

~astamonu Alay .SAK. 

27-10 39 11 -

27. 10-39 15 ..: 

27-10-39 15 
16-10-39 14 

12-10-39 11 -
Salı ve Cuma 14 

27-11-39 15 -
28-10-39 1 1 -
3· l 1--39 14 -

16-10-39 14 30 

20-10-39 15 -

Trabzon Belediyesi Salı ve Cuma 14 

Gümr. Muh. Gen. Kom. İst. SAK. 23-I0·39 11 -
~.D.Y. Ank. ve H. pata Sevk Şefliti 20-11-39 15 -
lıt. Belediyesi 27_

10
_
39 14 

_ 

:rophane Lvz. S K. l4-l0-39 l l _ 
lst. Ziraat Müd. Z7-I0-39 14 _ 
D. D.:JY. Haydarpafa 27·10-39 10 30 

Ank. Belediyesi 
Ziraat Vekaleti Ank. 

" " 

" " 

Samsun Tümen SAK. 

" n 

" " Manisa Tümen SAK. 
Kastamonu Ask. SAK. 

" n 

n n 

n " ,, n 
n 

İıt. Belediyesi " 
n 

Galatasaray Lise1i SAK. 

28-11-39 11 -
1-4-12-39 15 -
14-12 39 15 -

14-12·39 15 -

16-I0-39 15 -
16.10.39 ıo _ 
16-10-39 16 -
25- I0-39 1 o -
20.1039 15 -
20.10.39 15 -
20.10-39 15 -
20-10-39 15 -
20-10-39 15 -
20-10.39 15 -
17-10·39 14 -
17-1039 14 -
30 I0-39 15 -

6468 75 
1800 -

Eskitehir Ank. ve İst. Lvz. SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 

17-10-39 15 -
19·10·39 14 3o 

1289 -
1259 45 
4685 50 
660 -

1353 75 

Edirne Kor. ,, 
Bayramiç Aık. ,, 

n 

" 
" 

" 
" " " 

Karadeniz Eretlisi İcra Mem, 

İst. Gümrükleri Bafınüd. 

16-10-39 
3-J 1-39 
6-11-39 
1.1 J.39 
8-11-39 

14 -
15 -
15 -
15 -
15 -

10,25.11.39 14-16 
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ma el arabası pazarlıkla yaphrılacağından taliplerin salı 
günleri saat 14 de Encümene müracaatları ilan olunur. 

ııı• ve cıı 

Gu .. mru"k M h f G l K l . A. ınirlİ u a a:.ra ene omutan ığı lıtııobul Levanı:n 
Satınalma Komisyonundan : 

te~· 
Muhafaza deniz teşkilatından 5 sayılı motörün yaptırılacak 5,,ı 

telerinin müteahhidi namı hesabına 23. 10.939 pa7arlesi giirıii 
11 de açık eksiltmeı>i yapılacaktır. rı~ 

Tasarlanmış tutarı 325 lira ve ilk teminatı da 26 liradır. 
mune bez ve şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. . c;•· 

isteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuıları~ ııııe 
lata Rıhtım caddesi Alemdar han ikinci kattaki Komisyona ge 
eri. 

Devlet Demiryollrrı İşletme Ummm İdaresinden : 
"0 t I 

Muhammen bedeli 7500 lira 5 kalem demirci ocakları - bİ 
pazartesi günü saat 15 te kopalı zarf usulü İl..! Ankara.la idııre 
nasında satın alınacaktır. 1 e 

· at Bu iş~ girmek istiyenlerin 562,50 liralık muvakkat te[l]ın 14 6t 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
kadar Komisyon reislitine vermeleri lazımdır. . dt-

d • esıt1 
Şartnameler parasız. olarak Ankarada malzeme aır 

Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

• • • Muhammen bedeli L52t lira 2j kuruş olan muhtelif gO 
ve eb'atta 9 kalem kaynakçı ve dökümcü başlık, gözlük ,.e f' 
lük camları 27.10.939 cuma günü se&t on buçukta HaydarP

1
\ 1ti 

Gar binaaı dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme 
115 

satın alınacaktır. ı 1 
Bu işe girmek isteyenlerin 114 lira 32 kurnşluk aıuvııkk: s' 

minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gii
00 

tine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. lıJl' 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıl• 

tadır. 

Ziraat Vekaletinden : ~fı 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapalı zarf usulile 30 ade~ ~b• 
zer, 15 adet 5 Diskli, 15 aded 6 Diskli pullukla 3 ) aded Dı5 

satın alınacaktır . pi.!~ 
Mibzerin beberine 675,5 Diskli pulluğun beherine 600,6 1'•>'? 

pulluğun beherine 750 ve Diskharonun beherine 350 lira 
tahmin edilmiştir . . biıı' 

İhale H. \2.39 per~embe günü saat 15 de Ziraat vekalet• 
sında müteşekkil Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. k 

30 aded Mibzer için 1519 lira, 15 aded 5 Diskli pulltı 
675, 15 aded 6 Diskli pulluk için 8:14 ve 3') aded DiskharO 
788 lira muvakkat teminat verilecektir. bİ"' 

Bu makinelere aid idari ve fenni şartnameler Zırai l{ott
1 

Müdürlü~ünden parasız olarak verilir. 14 
İsteklilerin kapalı zarflarını 14 12.39 per.şembe günü sa'~,. 

kadar Komisyona vermeleri ve saat 15 de 2490 sayılı kanuıı 
zılı vesikalarla birlikte lwmisyonda hazır bulunmaları 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 
4285 lira muhammen bedelli 3 )0 adet vermeleri veya bllo 

~uadıli pülverizatör açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerİll b 
lıra 62 kuruşluk muvakkat teminatlarını yatırdıklarına dair p:ıll~ 
ları veyahut bu miktar teminat mektupları ile ihale tarihi ol•~ 
il1'teşrin 939 cuma günü s-aat 14 de vilayet Ziraat Müdürlü~üııdt .. 
teş~kkil Komisyona müracaatları ve şartnameyi görmek nıere 
tarıhten evvel me:.rkur müdürlüte gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden : 

Otobüs idoresile diğer belediye vesaiti için alınacak 
lira kıymeti muhammeneli 393 adet iç ve 395 aded dış 
45 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur· 1 

ihalesi 28.11 39 salı günü saat 11 de Belediye Encüıneııiııdt 
pılacaktır. 

Muvakkat. t~mi~~at 41~3,~2,5 liradır. e; 
• Şart~a~esını gormek ıshyenlerin her gün Encümen 1'81 ~11' 

ve ısteklılerın de 28. 11.39 salı günü saat 1 O a kadar teklif ıtle 
larını Encümene vermeleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundaıı : 

• 2 bin adet tevhid semeri iskeleti alınacaktır. Pazarlıkla e~,, 
~es.ı ~4: 10.939 cumartesi günü saat 11 de Tophanede istaııbı•1 Jefı 
Amırlığı Sahnalwa Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bt, -
bin lira, kati te?Jinatı 1200 liradır. Nümune ve ,artnaaıesi ~o, 
yonda görülür. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli " 
Komisyona gelmeleri. 

*; • • 

Ç. k 1 k a-ted· 
1 

ıç~ soj'anı a ıııaca hr : Bak inşaat sütununda İst. ... 
nına. 

--~~-----=-----...... ==--~'---.;==--~-~k~-~,..._----..-.---
Erzak, Zahire. et ve Sebze 

Çanakkale Daimi E - .. i d ncumun n en : 
1
.,, 

Mevaddın cin i 

Tavuk eti 
Balık 

Asgari M. bedeli ~M· t~~ ~ 
kilo Lira ı.,ıt 

9 
200 120 6 
200 80 64 

Koyun eti 2000 860 
6
1 

Kuzu eti 2000 
Birinci nevi ekmek 7000 

9oo 5Z 
K . l k'" - - 700 15 rıp e omuru 50000 1000 " · 
Sömi kok kömürü 50000 1500 tl-"011" 

Çanakkale memleket hastanesinin 939 yılı thtiYfl'~J&e 
yukarıda cins ve miktarı yazılı mevaddın münakasa f11. ~ 
3. 10. ~39 tarihinden itibaren 10 gün müddetle teJ11ciıt ~ı 
mi§tir. ihale 13. 10. 939 cuma günü saat 15 de yapıla'" ~ 
is~~klileri~ §artna~eyi görmek ve pey sürmek rıze:ı~ıt 
muddet içınde encumen kalemine müracatları ilan 
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Caı.iant G . S l Ga . ep arnızonu atına ına Komisyonu Batkanlağından : 

llıGııak tnıı.on kıtatının ihtiyacı için 4 ilktetrin 939 çarşamba güuü 
Gııcte ~saya konulmuş olan 33 bin kilo kuru fasulyaya mezkfir 
Ü~ttfr. ıstekli zuhur etmediğinden on gün uzatılarak münakasa11 14 

llı939c t • -- d t.f h umar esı gunu saat on a yapılacaktır. 

Ş.:t amme? bedel.~ 3465 lira ve muvakkat temioab da 260 liradır. 
l.ıt n~ınesı her gun Komisyonda görülebilir. 

tt..u eklıle · b 11' •• • ~rı rın e ı gun ve saatte vesaık ve teminatlarile müra-

~ı~~alatasaray Lisoai Alım Satım Komisyonu Ba,kanlığından : 
~lo rı Muh. fi. İlk te . Cinsi 
'-... kurut lira 
'IOo- --- ---,, - ------
~ 65 Tavuk eti 
C-ıa 50 529 Hindi eti 

~t •e tasaray lisesinin Mayıs 940 sonuna kadar ihtiyacı olan mik-
"l ınuha f' t"l 'lk · ~ ~İtıirı mmen ıa ı e. ı temmatı yukarıda yazılı tavuk ve hin· 

1ilkse~ap~lı_ z~~! _usulıle yapılan eksiltmesinde teklif olunan fiat
t~.3() da B goruld~g~ııd_en pazar~ıkla ihalesi 24.10.39 salı a-ünü saat 

'tiııd eyoğlu l stıklal caddesı 349 numarada liseler muhasebe-
~l:k:~planaca.k okul komisyonunda yapılacaktır. 

~ bırlıkteer te~ıı~_at makbu7~U ve ticaret odasının yeni yıl veıika
~ Qıek ?ellı gun ve saatte komisyona gelmeleri. Şartnameyi 
~tıiıı· ve lıseler muhasebeciliği veznesine yatırılacak teminat tez· 

1 alın k · · G l a ıçın a atasaray lisesine müracaatları. 

t- Edremit Tümen Satınalma Komiıyonundan : 
.. «:.dr .. · 'il' "'ınıt ga · b" }'ki · · 'h · l · l•lih rnıı;onu ır ı erının ı tıyacları olan be' yüz on ton 

11175 )· ~ıkmadığından pazaı lığa konulmuştur. Tahmin bedeli 
~.ıs ~:·· ılk te.miuah _4304 liradır. Pazarlık 27.10.939 cuma• günü 
~if inek Edremıdde Tum Salınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
ttıı•ıtıe • luhla~ı saat 15 te Komisyona te.Iim edilmit olacaktır. 

sı Komısyonda görülür. 

Askeri Sahnalma Komisyonundan : Mersin 

ttİıı,· Miktarı 
~dt 1 

K ilo 
Muh. bedel İlk temiaat İhale 

Yat 14 400 
L. Kr. L. Kr. Gün saat Şekli 

1382J 1036 80 25. 10.93Q 11 k. zarf 

~ lferain . . Çartamba 

'

' tııı.ıL gar11110on•ındakı kıtaatıo ihtiyacı olan yukarda cinı 'k 
q•nı b d l • ' mı • 

tı rnen e e ve muvakkat teminatile eluiltme a-ün ve 
ı-, Yaı.ıle . dd . k 1 ''"lt•iJtıne· ıaşe .ma esı apa ı zarf usulile eksiltm~ye konnldu. 
1(0ıni · Mersın As. Şb. üst katında As. Mahfelde Aı. Satın· 

l. 'J. :.· •yon tarafından yapılacaktır, 
~~ara . .. d 1 ~İlir. ym gun e açı •t saatından bir aaat evveline kadar ka-

' •tla h'l . c! "da ın ı gı • inmek isteyen istekliler ukeri Satınalma Komiı· 
evcud olan şartnameleri her zaman görülebilir. ' -~ lf.t. S.7yar Jandarma PivAtf,. A ),.,,. ~ ....... ima V --!-. • 

1 larfy Sy. j. piyade alayı hayvanatı için 130-150 ton yulaf ka-
~114- uaulile 19·10.39 perşembe günü ıaat 16 da Antakya kıt· 
' •1-y karargahındaki 1atınalma komiayonunca .. tın alınacak· 

t l' .,. 
~"-• 1Plerin şartnameyi görmek ve almak için mezkur alay leva· 
le)

011 
ve ihale günü 394 l i ralık muvalıkat teminat makbuzile ko· 
l müracaatları . 

ı4İ'tarıhul Levazım Am' rliği Satınalma Komiıyonunclan : 
~Ilı~ ton bulgur alınacaktır. Kapalı zarfla ekıiltmesi 26. 10.939 
~İe, e ıiioü saat 14,30 da İst. Topanede Lev. Amirliti Sa~ınalma 
1ı...t.11ı?11unda yapılacaktır. Tahmin bedeli on yedi bin yüz elli lira, 
~ ~•h. hin iki yüz seksen altı lira yirmi beş kuruttur. lıteklL 

"-t tını vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale ıa.atinclen 
~ ,• evvel Komisyona vermeleri. 
~ıo~190 ton kuru fasulye alınacak.hr. Kapalı :ıarfla ekıiltmHi 
:ı."""•I Perşembe a-ünü saat 15 te lst. Tophane Lev. Amirliti 

"ııı~' Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 24700 lira, 
~ •:atı 1852 lira 50 kuruttur. Şartname ve nilmune1i Komia· 
114at

1
: ~ülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek· 

1 •hale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

l,t '1 a.nbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

~httelif birlikler için 50,000 kutu sebze konservesi 
ı\ı,ttl lİ •atın alınacaktır. T alipl~r evsaf ve ıartnameıini 
lftlt.n l ıtanbul Komutanlığı Satınalma Koniıyonunda gö· 
\"') halesi 14 b.irinciteırin 939 cumartesi günü ıaat 

~o llpılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte Fındık· 
• \ l,nıutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 
~ı t,~a.nbul Komutanlığı birlikleri için 15000 kilo zeytin· 
t ~, ın alınacaktr. Pazarlığa 13 birinci teırin 939 cuma 
~dıkh;t 15 de yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte 

a komutanlık ıatınalma komisyonuna gelmeleri· 
1 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma 
~ Komisyonundan : 

~ ~~e garnizonu için pazarlıkla satın alınacak 30 ton 
.. ~ , "1e 30. 9. 939 cumartesi günü talip çıkm,.dıtmdan 
~ .. ,,;Yılı kanunun 4:-S üncü maddesine göre uzatılarak 
'-~~~ bırakılmııtır. 
,,._. rlığı 14.10.939 cumartesi günü saat 10 da Mıt. Mv. 

\ ~ ,
1 
~ ~o~isyonunda yapılacaktır· 

~lttUıumun beher kilosu 10 kuruıtan 30000 lira kıy· 
ı. ı~l~k~r edilmittir muvakkat teminatı 225 liradır· 

'lotl\
1 

ilerin muayyen gün ve saat.le teminatlartle birlik· 
•)ona müracaatları ilan olunur. 

Münaka1a Gazeteıi 

pazartesi ıaat 15 de tümen binasındaki komisyonda yapıla
caktır. İateklilerin vesika ve teminatlarile birlikte komisyona 
gelmeleri· 

. *** Samsun garnizonunun senelik ihtiyacı olan 36000 
k~lo" b~g~r açık eksiltme konulmuı ve verilen ftat pahalı 
gorulduğunden 10 gün uzatılmııtır· Parası 3600 ve ilk temi· 
~atı 297. liradır. İhalesi 16. 10. 939 pazartesi saat 10 da 
tumen ~ınaıındaki komisyonda yapılacaktır. Şartnamesinde 
değitiklık yoktur. İsteklilerin vesika ve teminatlarile birlikte 
komisyona gelmeleri. 

• *• Samsun garnizonunu senelik ihtiyacı olan 420,000 
kilo buday kırdırması açık esiltmeye konulmuı ve istekli 
çıkmadığından 10 giln uzatılmııtır. Parası 2520 ve ilk temi
natı 189 liradır· Şartnamesinde değiıiklik yoktur· Eksiltmesi 
16. 10. 939 pazartesi ıaat 16 da tümen binasındaki ko
~fıyonda yapılacaktır. İsteklilerin vesika ve teminatlarile 
bırlikte komisyona gelmeleri. 

Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma Komisyonundan : 

Cinıi Miktarı Tahmin 0 /0 7,5 Sureti İhalenin 
edilen teminatı ihale ıüoü 1aati 

Kilo 

Odun 978000 

Arpa 595200 

Lira Lira 

24450 1834 

17856 1340 

kapalı zarf 25.10.39 9,30 
çartamba 

kapalı zarf 26.10.39 9,30 
pertembe 

_ Yukarıda yazılı dokuz yüz yetmit aekiz bin kilo odunla bet 
y~z d?kaan beş bin iki yüz kilo arpa Urfada gilmrük taburu karar
yih bınaaıoda kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Talihler ihale saatinden bir saat ev•el fi .. zar arını Komiıyona 

vermit bulunacaklardır. 
. Şartnameleri okumak · iıtiyenler A. fıkra1ıoda ıazü geçen bina· 

dakı. ~atınalma Komisyonunda her rün okuyup ve bedelsiz olarak 
alabılırler. 

İatekliler girmek istedikleri kalemin hizuında ao"ıter'l t · n t k • · o ı en emı· 
a a çesını U~a gümrük vezneaine yahrıp vezne makbuzu veya 

banka mektubıle tartnamenin dördüncü maddeıin 'o k d'I · d 
iıtenilen veıikalarla birlikte geleceklerdir en ı erın en , . 

• • • 
Yaprak dolması alınacaktır. Bak : Erzak sütununda Edirne Kor 

Satınalma Komiıyonu ilinına. 

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

Bu11a Yenitehir Belediye Riyuetinden : 
Yenitehir belediyeainde mevcut tahminen 150-200 b' k'l 1 

tik 4. 10 39 gününden itibaren 21 gün müddetle açık art::mayı : t:: 
oulmustur . ... ı. .... ~ .............. v.vv ..... guuu•.u.u. & aup uuıuuıarııı .oeıeaıye t.n 
cümenin• müracaatları. 

AnkaraBelediye İmar Müdürlü~ünden: 

Kurtulut iıta1yonu civarında kadutronun 1310 uncu aduınm· 
5 num1ralı panelindeki hanenin tlli lira muhammen bedelli enkaz. 
açık müzayedeye konmuttur. İhaleıi 20-10-939 tarihinde müsadif 
cuma günü saat 15 de İmar Mildürlütünde yapılacaktır. Taliplerin 
°!o 7,5 teminatlariyle müracaatları ilin olunur. 

lıtanbul Gümrükleri Batmüdürlütün~n : 
Batmüdürlütümüzde 1 l kalemde 13 lira 90 kurut muhammen 

kıymetinde hurda elektrik levazımı, levazım Tetkik Memurlutunda 
129 kalemde 60 lira 32 kurut muhammen kıymetinde hurda demir. 
bat etya, aaht Gümrük Müdürlüğünde 9 kalemde 29 lira 10 kuruş 
muhammen kıymetinde hurda demirbat eşya, Haydarpaşa Gümrük 
Müdürlüğünde 64 kalemde 24 lira 35 kuruş muhammen kıymetinde 
hurda demirba, e'yalar ayrı ayrı 23.10.39 pazarteıi günü .. at onda 
2490 1ayılı kanun hükumleri dairesinde satılacatından istekliler ma· 
hallerinde etyaları ıörerek sözü a-eçen gün ve saatte yüzde 7,5 pey 
akçalerile birlikte Başmüdürlük bina11ndaki Satıt Komts yon una 
gelmeleri ilin olunnur. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Cuma 13.10.939 

Kalamoz (Ank. Beled.) No 1165 
Sotuk bava mahzenleri tesiıatı (Trabzon Beled.) No 1166 
Muşamba linoleum, amyant ve klingerit malzeme1i (O O. Y.) No 1179 
Sert ve yumutak butday (Edirne Tümeni) No U86 
Kırmızı ve mor av kovanı (inhiaarlar U. Müd.) No 1189 
Yol int· (Ank. Valiliti) No 1189 
Makkap tezgihı (M. M. V.) No 1191 
Profil saç ke1me ve delme makioaaı (M.M.V.) No 1191 
Elbiıe ve ka1ket (Ankara Beled.) No 1191 
Sadeyat (Adana TGmeni) No 119'l 
Zeytin yağı (Konya Lvz.) No 119'l 
Kuru ot (Edirne Tümeni) No 119'l 
Sadeyat, ııtır eti ve saman (lıparta TOmeni) No 119'l 
Ham tat ihzarı (Çanak. Nafıa Müd.) No 1193 
Mufettiflik yolları ikmali int· tDiyarbakır Nafıa Müd .) No 1193 
Hükumet konağı in,. (Mutia Vil.) No 1193 
Madeni etya tedavi itleri için (İ.t. Sıhhi MüeHeMler) No 1193 
çme ıuyu teıiaatı (O.D.Y. Balıke1ir) No 1194 
Tahta el arabası ( ,, ) No 1194 
Muhtelif erzak (izmir Gümrük Mabafaza Taburu) No 1195 

~ Sa.maun Tümen Satınalma Komisyonundan : 

~~nıdaki alay eratının senelik ihtiyacı olan 7000 kilo 
~t!~tl Çık eksiltmeye konulmuı ve istekli çıkmadıiından 
~ l1., Uı~tılmııtır . Şartnamesinde değitiklik yoktur. Paraı 

'· ılk teminatı 191 lira 65 kuruıtur. ihalesi 16.10.939 

• Çetlik (Karacabey Beled.) No 1195 
Döküaia koku (Aık. Fabrikalar) No 1195 
Gemeci feneri (lıt. Komut.) No 1205 
Depboy inti (M. M. V.) No 1205 

Devamı 4 üncü ıayfada 

3 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artltrma 
ve Eksiltme Komisyonundan 

Ba.kırköy Akliye ve Asabiye hastaneıine lazım olan 2650 met· 
re yerlı .kumat kapalı zarfla eksiltmey~ konulmuştur. 

. Eksıltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
bıoasında kurulu komisyonda 18.10.39 çartamba günü saat 15 30 da 
yapılacaktır. • 

... ~ubammeo fiyat:. Beher metreai 250 kuruş muvakkat teminat 
491. l.ıra 88 kuruştur. istekliler tartnameyi her gün komisyonda gö
rebıhrler . 

İstekliler cari seneye aid Ticaret odası lvesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz 
v~ya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarfları ihale saatinden 
hır saat evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. (7921) 

Cinıi Mikdarı Muh. be. 0
10 7,5 te. Eksiltme 

lira lira krş. şekli saati 
-------------- -----
Baskül 1000 kg. lık 6 adet 

" 500 " 30 " 
" 300 " 3 " 

Terazi 10 k. çekerinde 20 ,, 
Dirhem 5 kg. 20 ,, : 

"2,, 20,,. 
" l " 20 " : 
" 1,2 " 20 " Seri gram !O kutu: 

894 
3900 
390 
170 

110 

67 05 
29'l 50 
29 25 
12 75 

8 25 

paz. 14 
aç. ekı. 14,30 
paz. 15-
,, 16 

" 
16 

l - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve mikdarları yazıla 

malzeme hizalarında göıterilen usullerle 18tın alınacaktır . 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme sa· 

atleri hizalarında yazılıdır. ' 
111 - Ekailtme. 18.X:939 çartamba günü Kabatatda Levazım 

ve Mubayaat Şubesındekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
. . iV - Şartnameler her gün aözü geçen Şubeden para1ız alına· 

bılır . 

': - İıteklilerin. eksil~m~ için tayi.n edilen gün ve saatlerde % 
7,5 guvenme paralarıyle bırlıkte mezkur Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (7978) 3-4 

• • • 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 40.000 tabaka Aleminyum 

kağıdı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli sif itibarile 394.38 lira muvakkat teminatı 

29.57 liradır. Gümrüklü de olabilir. 
111 - Eksiltme 27. 10.939 cuma günü saat 14 de Kabata~ta Leva· 

zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonanda yapılacaktır . 

l~. - Şartname ve nilmune her gün sözü geçen Şubeden parasız 
alınabılır. 
güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilaıı olunur. 

(8160) 2-4 

•• • 
1 - Detiştirilen şartnamesi mucibince 1 acet Linolyp veya İn· 

tertype yazı dizme makineii kapalı zarf uıulile ekliltmeye konmut· 

tur. 
il - Muhammen bedeli ıif 8000 lira muvakkat teminatı "600,, li· 

radır. 
ili - Ekıiltme 27. XJ.939 pazartesi günü aaat 15 de Kaba taşta 

Levaz.ım ve Mübayaat Şübeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paraeız alına-

bilir. 
V- Fiyatsız teklif ve kataloklar ihale gününden en az bir 

hafta evvel t etkik edilmek üzere Tütün Fabrikalar Şübeaioe verile-

cektir. 
VI- Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka-

nuol vel8ikle 0 
0 

7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir ıaat 
evvel mezkur Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verme· 
leri ilan olunur. (8330) 1-4 

* •• 
1- Keşif ve şartname planı mucibince idaremizin Maltepe 

Enstitüsü gazlama evi kalorifer teıisatı ve gaz kapılarının takılma
aı iti yeniden pazarlıkla eksitmeye konmuttur. 

11- Muhammen bedeli (1336.99) lira muvakkat teminatı 100.27 

lirıadır. 
lll - Pazarlık 27.X.939 cuma günü 1aat 11 de Kabatatda Leva-

zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler bergün levazım Şubesi vezneıinden 8 kurut 

mukabilinde alınabilir. 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 1aatte of 7,5 

gü veome paralarile birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri ilin olunur. 
(8331) 1-4 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artltrma 
ve Eksiltme Komisyonundan 

Eksiltmeye konulan iş : Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi 
pavyonundaki kalörifer tesisatı işi 

28 inci 

: 2117 lira 94 kuruş 
: 159 lira 

Keşif bedeli 
lık teminat 

Bakıricöy Akliye ve Asabiye hastanesiain 28 inci pavyonunun ka
löı ifer tesisatı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18·10·39 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacak-
tır. 

İstekliler şartname, keşif, mukavele ve buna bağlı diter evrakı her 

ğün komiıyonda görebilirler. 
İstekliler cari ıeneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanun· 

da yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat temi~at makbuz veya ban· 
ka mektubu ile eksiltme tarihinden sekiz gilo evvel lstanbul Vilayetinden 
almış oldukları ehliyet veıikalarile birlikte belli gün ve aaatte komisyona 
gelmeleri. (7920) 
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A) Adjudications au Rab_ais 
-=---...:.--------------------Constructions .ffeparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

-------------------------------.....;=---------
Conı-.t. pave 753 92 56 55 Municip. Samsun 19-10-39 15 -

Danı l mois 
14-10-39 15 -
14-10-39 11 -

» chaussee s route Samsun-Kavak (aj) 
Comt. de 5 pavillons a Çanakkale (ai) 

Gre i. gre 7027 50 Vil. n 
,, la p. 23999 45 

" " 
5 " 3 etables et 3 hangars n 187740 11 

a Çanakkale 

1799 96 
10638 -

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 
:t 

Rcp . bat. dispensaire Üsküdar Publique 1908 80 143 17 Com. Perm. Mun. lst. 27-10-39 14 -
Montage grue (rectif.) > 731 75 55 - Dir. P.T.T. Ank. 24-10-39 15 -
Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopit•ux 
~...;;:..~.:.;;.;.:__;:;;....~..-:~~~--~~~------.:.-

Chlorure de tartre: 2 t.-gelatine: 2 t.·rlyceri- Pli cach Dir. Laboratoires de Veter. i. Etlik 25-10-39 15 -
ne: 500 k .-huile d'amande: 50 k. 

Serezan: ~ 050 k. » 5934 50 445 09 Dir. Agriculture lst. 27-10-39 14 -

Electrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstall. chauffage central et montage portes a Gre a gre 1336 99 
l'lnstitut de Maltepe (aj) 

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 
Habits: 60·65 complets-paletots: 30-35 p. Publique 2030 -
Habits civilı: 85 complets » le cos. 23 -
Housse pr. lits: 1500 p. Gre i. gre 2325 -

Travaux d'lmprimerie • Papeterie 
ımpression obligationı: 17750 p. Publique 3800 -

,, quittances: 200 volumes Gre a ıre 
Linotype ou intertype: 1 p. 
Imprimes: 111 lots 
lmprcssion et reliure registre: 96 lots 

Pli cach 
Publique 

:t 

8000 -
1616 50 
1275 -

ıronc de noyer: 1000 m3 (rectif.) Gre a gre 37000 -

Combustible - Carburant-Hulles 

Bois: 137 t. (aj) 
Dlvers 

23975 -

Panier a ordureı: 50 p.·brouette pr. transpor· Gre a gre 
ter: des ordures: 33 p. 

Tentcs pr. moteur No 5 (aj) 
Foyers de forge: 5 lots 

Pulverisateur: 300 p. 
Capuchonı pr. fondeurs et ıoudeurs , luııettes 

et verres pr. lunettcı : 9 lots 
Chambre a air: 395 p.·pneux: 395 p. 
Charrue·5emoir: 30 p. 

Publique 
Pli cach 

Publique 
,, 

Pli cach 

Charrue a 5 disques: 15 p.·id. a 6 disqucs: ' 5 p. 
Disque·harrow: 30 p. 

• 
) 

Publique 
Gre a gre 

Oiff erentes sortes de bulbes 
Squelettcs d'harnais: 2000 p. 

Provisi ons 

Avoinc: 150 t . 
Farine pr. pain: 250 t. 

Pli cach 
,, 

325 -
7500 -

4275 -
1524 25 

58262 50 
lap. 675 50 

" 6,06-7,50 
" 350 -

1160 -
8000 -

32500 -
Avoine: 1209 ı. (aj) Gre a gre 
Legumcs: 31 lots (aj) Publiquc 
Pois-chiche: 140 t. Pli cach 14000 -
Orge: 595,2 t. Pli cach 17856 -
Viande de boeuf: 84 t. :t 16800 -
Beurrc: 7 t . (aj) Pli cach 8575 -
Avoine: 350 t. (aj) Gre iı. rre 21000 -
Ble eoncasse: 117,7 t. (aj) :t 14712 50 
Viande de poule: 200 k. Pnblique 120 -
Poissons: 200 k. 80 -,, 
Viande de mouton: 2 t. 860 -n 
Viande d'aıneau: 2 t. 

" 900 -
Pain: 7 t. 

" 700 -
Sucrc: 20 t. Pli cacb 5400 -
Lentilles: 26 t. Publique 3640 -
Paillc: 23 t . 

n 402 50 
Pois-chiche: 24 t. 

" 2-COO -
Paille: 100 t. 

" 1750 -
Raisin frais: 30 t. (aj) Gre a gre 3000 -
Savon, soude, !ait et yoghourt 

n 637 -
Pomme et coing Publique 
Farine: 690 t. Pli cach 26250 -
Macaronis et vermicelle Gre a gre 
Boite de dolma: 40000 p. 8596 - . 
Viande de bocuf: 96.2 t. Pli cach 22126 -
Farine: 476,5 t. :t 61445 -

100 27 Com. Ach. Econ. Mon. Kabatache 27 -10-39 11 -

152 25 Dir. Ecole Marechal Ferrants 
146 65 Dir. Gen. Surete An k. 

27-10-39 15 -
27-10.39 15 -
16- 10 39 14 -348 - Com. Ach. Corps Armee Edirne 

285 -

600 -
121 25 
95 93 

2775 -

1798 13 

26 -
562 50 

320 62 
114 32 

4163 12 
1519 -
675-844 
788 -
87 -

1200 -

394 -
2437 50 
387 50 
225 -

1050 -
1340 -
1260 -

643 13 
1575 -
1103 96 

9-
6-

64 50 
67 50 
52 50 

405 -
213 -
30 20 

180 -
131 25 
225 -

Ministere Finances Ank. 12-10-39 11 -
Municip. Trabzon Mardi et vendredi 14 
Com. Ach · Econ · Monop. Kabatache 27-11-39 15 -
Dir. Telephones Ist. 28-10-39 11 -
C· A . Office Sanit. Litt. Port lst • 3-11-39 14 _ 

C. A . Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 16-10-39 H 30 

Com. Ach. Mil. Kastamonu 20·10-39 15 _ 

Municip . Trabzon Mardi et vendredi 14 

C. A · Comm. G. Surv. Douan. Ist· 23-10-19 11 -
Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. W-11·39 15 -

Bur. Eıı:ped. H pa~a 
Dir. Agriculture lst. 27-10-39 14 -
1 er Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 27-10-39 10 30 

Municip. Ank. 28.11-39 11 -
Minis. Agriculture Ank. 14-12-39 15 -,, ,, 14-12·39 15 -

n 14-12-39 15 -" Com. Perm. Mun. lst. 27-10-39 14 -
Com. Acb. lnt. Tophane 14-10-39 11 -

C.A. Reg. d'Inf. de la Gen. Amb. Hatay 19-10-39 16 -
Mameki 18-10-3' n 

" 15 -
Com. Ach. Div. Izmit 
C. A. Lyoee J. Filles Erenköy 

13-10-39 16 -

Com. A.:h. lnt. Tophane 
16-10·39 16 -
25-10-39 15 -C . A. Bat: Surv. Deuan. Urfa 26-10-39 9 30 ) Div. Isparta 2-11-39 11 -

l> Mil. Kastamonu 26-10-39 14 -
:t Mil. Mufla 23-10-39 16 -
:t Div. lzmit 13-10 89 15 -

Vilayet Çanakkale 13.10.39 15 -,, 
" 13·10-39 15 -

" " 13-10-39 15 -
" " 13-10-39 15 -
n 13-10-39 15 -n 

C. A. 2 me Bat. Gendr. Çanakkale 27-10-39 15 -
n n 27·10-39 15 -
n " 27-10-19 15 -
n " 28-10-39 10 -
n 28-10-39 10 -" C· A. Placc Forte Çanakkale 14-10-39 10 -41 78 Com.' Perm. Mun.r lıt. 17-10°39 14 -

93 - C. A. Lycee Galata.saray 30-10-39 (15 -
6468 75 lnt· Eskişehir Ank. et lst. > 17-10-39 15 -
1800 - Com. Ach. lnt. Tophane 19-10-39 14 30 

1289 - Corps Armee Edirne 16·10-39 14 -" 1259 45 Mil. Bayramiç 3-11-39 15 -" 4685 50 
" " 6-11-39 15 -

______________________ ,,,,,,,_,/ 

(3 üncü sayfadan devam) 

Kuzu eli ve ekmek (Çanak. Vil.) No 1206 
Bulgur ve yulaf (lzmir Tümeni) Na 1!06 
Erzak ve mahrukat (Çaoak. Vil.) No 1206 
Çivi (Tophane Lvz .) No 1:206 
Su işleri için malzeme, kamyon ve şasesi (Ankara Beled·) 
Dekovil yolu lnş . (Eskişehir Lvz.) Na 1206 
Kaputluk ve elbiselik kumaş (M.M.V.) No 1206 
Pijamalık bez (Tophane Lv:ı..) No 1206 
Sariyer Jandarma binası tamiri (Sariyer Kazası J. 
Yatak ve yastık kılıflığı bez (M.M.V.) No 1207 
Kilim ,, ,, No 1207 
Yün ve pamuk çorap ipliği ,, ,, No 1207 
Mıahtelif erzak (İsparta Tümeni) No 1207 
Kok kömürü (Vakıflar U. Müd.) 1195 

1 • 

Gaz yağı (hmir Gümrük Muhafau Taburu) No 1195 il~ 
Elektrik tesisatı için malzeme (Afyonkarahisar Beled.) No 
Erzak ve mahrukat (Polis Okulu Dir.) No 1(97 
Spor sahası tesviyesi (Beden Terbiyesi Bahkesir Böla-eıi 

No l J97 
Garaj santral atelyesi inı . (İ7.ınir Beled.) No 1197 
Un (Isparta Tümeni) No 1198 
Patates ve kuru soğan (Mersin Ask. SAK) No 1200 ızaJ ~ 
Evi çam ve paraçol (D. Limanları İtletme U. Müd.) No 
Muytabiye malzemesi tİst. Komut ) No 1204 
Kazan kalay, niıadır ve pamuk (İst. Komut.) !"'o 1204 ~D 
Arpa eLme makinesi ve füller marka motör (lst. Komut.) 

Memento des Fournisseurs 

Vendredi 13. 10.939 

Calamos (Muoicip. Ank.) No ll65 
lnstall. depôts frigorifiques (Municip. Trabzon) No JI66 1 
Linoleum, amiante et article chinguerite (Ch. Fer Etat) filo 

Ô~uiİleı rouge 
1

;t b~~- d~.ı:h~;~e 11.(Ôi~:o~en. Monop.) No ııs9 
Coostr. roııte (Vil. Ank. No 1189 
Machine outil a perforer (Min. Def. Nat.) No 1191 
Machine outil a faire , des profils, iı couper, la t6le ete. 

Nat.) No 1191 
Habits et casquettes (Municip. Ank ) No 1191 
Beurre (Div. Adaoa) No 1192 
Huile d'olives (lnt. Konya) No 1192 
Foin (Div. Edirne) No 1192 
Beurre, viande de ba:uf et paille (Div. Isparta) No IJ92 
Four.1iture pierrei brutcs (Dir. Trav. Pub. Çaoak.) No 1(93 
Achev. constr. routes lospect. Gen . (Dir. Trav. Pub. Di1''"' 

No 1193 
Constr. konak, gouvern . (Vil. Muala) No 1193 
Objets metalliques pr. maisons lraitemenb (Etabli11eı:JJ•ll11 

gien• lst.) 1193 
Install. eau potable (Ch. Fer Etat Balıkesir) No 1194 
Brouetteı en hois (Ch. Fer Etat) No 1194 
Diverses provisiııs (Bataillon Surv. Douao. lzmir) No 1195 
Cokc de fonderie (Fab. Mil.) No 1195 
Cokc (Dir. Gen. Vakoufs) No 1195 
Petrole (Batailloı ı Surv. Douao. lzmir.) No 1195 
Materiel pr. install. clectr. {Municip. Afyon) No 1195 
Provisiona et combustiblcı (Dir. Ecole Police) No 1197 
Trav. terrasaement place sport (Presid, Club, Sport lalık••irl 
Constr. atelier au garage central (Municip. Izmir) No 119'1 
Farine (Div. Isparta) No 1198 
Pommc de terre et oignons {Com. Ach. Mil. Menin) No ızO ı 
Bois de sapin et poteaux (Dir. Gen . Exploit. Porta Etat) r.Jo 
Articleı de .se~lerie (Commaı~d Mil. Iat.) No 1204 ~ı 
Chaudron, etaın, sel ammonıac et coton ,Command. Mil. Jıt.) d 
Macbine iı bro7er l'orge et moteur marque Fuller (CoıJJo:ı•11 

lst.) No 1205 
Lanterneı de matin (Commaod. Mil. lat.) No 1205 
Conıtr. depôt munition (Miıı. Def. Nat.) No 1205 
Viande d'agneau et pain (Vil. Çanak.) No 1206 
8le concasse et avoine (Div. lzmir) No 1206 
Proviıionı et combustible (Vil. Çanak.) No 1206 
Clous (lnt. Tophane) No 1 ~06 ~· 
Materiel pr. trav, hydrauliquea, camion et chauis (MunicİP• ft 

No 1206 
Constr. voie Decauville (lnt. Eski~ehir) No 1206 
Etoffe pr. capotes et babits (Min. Def. Nat.) No 1206 
T~ile pr •• ~ijamas (lut. Tophane} No 1206 r-o 
Repar. batısae gendarmerie Sarıyer (Comand. Gendr. Sarıyer) (JO 
Fil en laine et en coton pr. chaussetteı (Min. Def. Nat.) ~o 
Houue pr. lit et ore iller ,, ,, ,, 1

0 
Tapiı (Kilim) ,, t' 

" n 
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