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~ÜN AK ASALA 13_ 
~t-Tamirat-Nafıa isleri - Malzeme-Harita ---------· 

ı,. Kırklareli Vakıflar Müdürlügünden 
't.'f ~ 11 bedeli 327 lira 85 kuruştan ibaret Hızırbey Vakfından 
ıu~'nııu erkekler kısmı kubbelerinin tamiri 5 . 10 939 günün
~ ~trı 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
ltr •te ait Vakıflar idaresinde bulunan ke,if ve fenni şartname 
lıt tarafından her gün görülebil"r. 
~~killerin eksiltmeye i ştirak ederek pey sürebilmeleri için 

\\~tarının 0 
17,5 u nisbetinde olan 24 lira 59 kuru:ftan ibaret 

~ t tcninatı ihale gününden evvel vermeleri lazımdır. Kat'i 
l ·I0,939 perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. İsteklerin 
~d~a~buzlarını ve ticeret odasından musaddak vesika ile Na-

. ~luğünün fenni ehliyet vesikasını hamil oldukları halde 
ııı:ı.ııı ve saatte V akıfJar idaresinde toplanacak olan kom is· 

l'llcaıı.tları. 

r-. 8a.lıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
'~tı 

1t~~l Merkez Üçüncü Okul pavyonunun ikmali inıaatı 
,~ b ltneye konulmuıtur. 
~ ltı tdeli keıfi 2517 lira 24 kuruıtur. 
~l laata ait evrak ıunlardır: Mesaha cetveli, keıif hü· 

~~li.. Nafıa yapı itleri fe_nni v_e umumi ıartnamesi, 
•tı k ııleri genel ıartnamesı, eksıltme ıartnamesi ve 
ti~ ~rneği olup isteyenler bu evrakı .. her gün Vilayet 
L'ııl tunıeninde görebilirler. 
."tf~ ~e 2.11.939 tarihine raslayan perıembe günü saat 
ltıı~ k airni Encümen huzurunda yapılacağından istekli
'iı~i Cır Encümene müracaatleri· 
l ~trın bu ite aid 188.74 lirahk muvakkat teminatını 
~"hasebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya 
i~11 tayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en az 
tt ~ evvel Balıkesir Valiliğine müracaatla alacakları 
>,q\ kası ve Ticaret Odası vesikası ile birlikte yuka
~~ün ve saatte mezkur Encümene müracaatları 

~'llt Isparta Emniyet Amirliğinden: 
'~~eye konulan it : 
~ tlıerkezinde yaptırılacak 5195 lira 6 kuruı keıif 

\ ~~"&.kol binası inıaatı. 
\ ll flit evrak ve ıartnameler ~ 
, \' ~Ylndırlık itleri a-enel ıartnamesi. 

~Pı itleri umumi ve fenni ıartnameai . 
' t~Usi ve fenni tartname. 

t ~ •iltme tartnamesi· 
~ l\ Ukavele projesi· 

~t~f ve vahidi kıyasi Hatlar. 
tııt OJeler' 

l~.93er bu evrakı emniyet dairesinde görebilirler. 
~ ~ 9 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açıl< ek
A.0tıulan bu it 2.11 .939 perıembe a-ünü saat 15 de 

~ ~irliğinde teıekkül edecek Komisyonca ihale olu· 

~ ~ b 
~~deli 5195 lira 6 kuruı olan bu itin 3500 liraıı 
~~,~~~eaı 940 yılında verilecektir. 
~~li &.t teminat miktarı 389 lira 63 kuruıtur. 
\l~ tı ınuayyen gününde yukarıda yazılı komisyona 

tı llan olunur. 

~~ b 
~ ul Komutaolağı Satınalma Komisyonundan: 

t 'lıı.ııı~ talibi çıkmayan fen tatbi!.at okulunda şerait ve ke
''iııt:~ıbiııce tadılen tamirat yaptırılacatmdan pazarlıkla iha· 
il lı.ıt•trin 939 per,embe iÜnÜ saat 11 de yapılacaktır. 
~.lCtif bedeli 6687 lira 24 kuruıtur. İlk teminatı 501 

lil ı.ı~ Şartnamesi hergün komisyonda ıörülebilir. lstekli
\Sıı.ııunden en az sekiL ıün evvel naf111. ibti.ııaı komisyo

~~411•rı veıikalarile beraber belli srün ve saatte Fındık
•k •altnalma komiıyonuna ıelmeleri. 

Silifke Belediyesi Riyasetinden: 
\ ~f•ıında yaptırılması mukarrer 4000 metre mu
lqitqd dırırn döıemesi 16.10 939 tarihinden itibaren 

tUe eksiltmeye konulmUf tur. 
bedeü 1520 ve ilk teminat U 4 liradır. 

~~ 'ttt!1 Ve keıifnameyi iÖrmek iatiyenler her gün 
'ljJ;-41tı-1 Ura.caat edebilirler· 
~~): 31.10.939 tarihine müsadif salı iÜnÜ saat 15 

"ta ll iıUrak etmek üzere Beledive Encümenine 
ln olunur· 

içel Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Mersinde yeni yapılan ileri okulu ihata dıvarı ikmali inşaata 
1040 lira bedeli keşif üzerinden İçel Vilayeti Daimi Encümeıı nce 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 6 ikinciteşrin 939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
15 de icra edileceğinden, isteklilerin muvaklıat teminat tutan 76 li
rayı hususi idare veznesine yatırıp mukabili makbuzu veya banka 
mektubunu işi başarabileceğine dair Nafıa Müdürlüğünden verilme 
ehliyet vesikasını hamil bulunmaları la:nmdır 

Fazla malumat almak isteyenlerin her gün Daimi Eacüıııen 
kalemine uğramaları ve ihale günü belli saatte de sÖ7Ü geçen Dai . 
mi Encümene baş vurmaları ilan olunur. 

* •"' Mersinde yeni yapılan Hastane binasının zemin katında na 
temam kalan 629 lira 90 kuruş bedeli keşifli d•ı ş ve etüv dairesi 
in,aatı, 6 ikinciteşrin ü!l9 tllrihiııe rastlayan panır i esi günü .s .. at 15 
de ihale edilmek üzere İçel Daimi Encümenince açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltmeye konulan bu in,aatın muvakkat teminatı 47 liradır. 
İsteklilerin bu miktar parayı hususi idare veznesine yatırıp mulrn
bili makbulu · veya btnka mektubunu ve işi başarabileceklerine 
dair Nafıa Müdürlütündeo verilme ehliyet vesikasını hamil bulun· 
maları lazımdır. 

Fazla malumat almak keşif ve şartnamesini görmek a rı:ıı eden· 
lerin her gün Daimi Encümen kalemine uğramalıırı ve ihale günü 
belli saatta da sözü geçeıı encümeni daiıniye baş vurmaları ilan o· 
lunur. 

• • • Mersinde yapılacak olan 79·. lira 80 kuru ş bedeli keş' fli 
vilayet hizmet <. tomobili garajı inşaatı 6 ikinciteşriıı 939 tarih :ne 
rastlıyan pazartesi gnü saat 15 de ıhale edilmek üzere İçel Daimi 
Encümenince açık eksiltmeye konulmuştur. . 

Eksiltmeye konulan inşaatın muvakkat teminatı 60 liradır. 1 · 
teklilerin bu miktar parııyı hususi idare veznesine ydhrıp mukabili 
makbuzu veya banka mektubunu ve işi başarabileceklerine doir 
Nafıa Müdürlüğünden verilme ehliyet vesikasını hamil bulunmaları 
lazımdır. 

Fazla malamat ve keşif, resim ve şartnamesini görmek arzu 
edenlerin her ıün Encümeni Daimi kalemine uğramaları ve ihale 
günü belli saatta da sözü geçen Encümeni Daimiye baş vurmaları 
ilan olunur. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden : 

Eksiltmiye konan iş : 
Bursa San'at Okuluna ilaveten inşa olunacak 19,261 lira o:> ku

ru' keşif bedelli tesvıyc atölyesinden 15 bin liralık miktarı ohp 
kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 

Bu işe aid ~eşif, fenni, eksiltme şartnameleri, proje ve muka 
vele örneği, bayındırlık iıleri genel şartnamesi, Nafıa dairesinde 
ıörülebilir. 

Eksiltme 10, I l.39 cuma ıünü saat 16 da nafıa dairesinde mü
teşekkil eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat te
minat vermeleri, Yukarıda yazılı evrakı kabul ve İmza etmeleri ve 
inşaatı yapacaklarına dair Bursa Vilayeti makamına yan ile müra· 
caatle nafıa dairesinden ehliyet vesikası almış olmaları ve 939 yıh 
Ticaret Odası vesikası göstermeleri lazımdır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun mucibince ek.siltme evrakını ha
zırlayıp 10. 1 I.39 cuma günü saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri İcab eder. Postada vuku bulacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

Çorlu Kor Satınalma komisyonundan : 

Çorluda tayyare meydanında bir nöbetçi karakol binasile nakil 
vasıtaları için bir aded garajın pazarlıkla münakasası yapılac"tkhr. 

İhalesi 27. I0.39 cuma günü saat 16 dadır. Şartname, keşif ve pro· 
jelerini görmek iıti;:enler her gün Çorluda Kor sahnalma komisyo
nuna müracaatleri, ilk pey parası nöbetçi karakol binası için 462 
lira 90 kuruş, garaj için 14~4 lira 50 kuruştur. İstekliler kanunun 
2 ve 3 Üncü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatte 
Çorluda Kor Satınalma komisyonunda bulunmaları. 

lıaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levz. 
İzmir Memleket Hastahanesi Bathekimliğinden: 

İzmir memleket hastahanesinin 939 yılı ihtiyacını karşı
layacak olan 10781 liralık ilaç kapalı zarf usuliyle 22.10.939 
tarihinden 6.U.939 tarihine kadar 15 gün müddetle yeniden 
eksiltmeye çıkarılmtıtır. İsteklilerin eksiltme şartnamesini 
görmek iıtiyenler her gün memleket hastaneı;i Baotababetine 
müracaatları· 

Eksiltmeye ittirak edeceklerin eksiltmenin icrasından ev
vel bedeli muhamminin yüzde yedi buçuk nisbetinde temi
natı muvakkatası olan 809 liralık mektup veya makbuzun 
liir zarf içine diğer bir zarf içine de teklifnamesini ve üze· 
rlne ıarih adreılnin yazılması ve bu iki zarf m bir zarf içine 

konularak üstü mühürlenerek zarfın üzerine hangi it için 
eksiltmeye i~tirak edeceğinin derci ve ihale günü olan 6 .11. 
939 tarihine ra stlayan pazartesi günü saat 11 de İzmir Vila
yet Daimi Encümenine müracaatları· 

Urfa Vilaye ti Daimi Encümeninden: 
İhalesinin 20. 10-939 tarihinde yapılacağı ilan edilmit bu

lunan MemL ket Hast mesi için alınacak 607 lira 20 kuruı 
t nhmin b edelli 48 knlem alatı tıbbiyeye aid eksiltme müd
deti ll · l 0-939 dan itibaren on gün uzatılmııtır. ihalenin 31. 
10 939 sah gtlnü saat dokuzda yapılacaği ilan olunur. 

• • • 
16 ton a.seton alınacak t ır. Bak: Kereste sütununda Türkkuşu 

Genel Direk. ilanına . 

---~-...--... ------
N.ensucat -Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 

İzmir Memleket Hastahanesi Baştabiplitinden : 

İzmir memle!<et hnstahaneiinin 939 yılı ihtiyacını kar,ılıyaoak 
olan 9 00 metre yerli kaput bezi ve 7500 kilo toz şeker 2ıU0.939 
tarihinden 6.11 939 tarihe kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Eksiltme şartnamesini görmek isti7enler her gün mem
leket ha.stahanesi baş tababetine müracaatları. 

E ksiltmeye iş t irak edeceklerin eksiltmenin icrasından evvel be
deli nıııh ı mmiııin yüzd~ yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkata· 
sı olan kaput bezi için 16;) lira 37 kuruş şeker için 154 lira 72 
kuruşlıık makbuz veya mektubu ile 6.11.939 tarihine rastlıyan pa
nrlesi g ünü saat 9 dan 12 ye kadar Vilayet Daimi Encümenine 
müracaatlcsrı. 

13000 
4000 
3ô~O 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonundan : 

desimetre murabbaı Amerikan vidala.sı 
kilo kösele 
k :lo vaketa 

1040 
7:?00 
7920 

16160 
Cins, miktar ve tahmin bedeli yukarıda ya:nlı üç kalem eşya· 

nın :!u teşrinievvel 939 tarihine rastlıyan perıembe günü saat 14,30 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Kat'i teminatı ~424 liret olup ş rtnamesi Komisyondan her giin 
alınabilir . 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komis:r.o· 
na ıoüracaatleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher adedine ta hmin edilen fiatı 8 lira olan 2500 adet 
battaniye 31.10.939 salı günü saat 11 de Ankarada M. M . 
V. Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. is
t eklilerin 3000 lira teminatile birlikte pazarlık gün ve a!la
tinde Ankarada M M. V . S tınalma Komisyonunda bulun 
maları-

• • • 
Keten bezi ile şerit alınacaktır. Bak . Kereste sütununda Türk~ 

kuşu Gen. Direktörl ügü ilanına . 

Kara s ie, tahta va saira 
~-~~--------------..----=·--·----

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden ,: 

15.1 1.9:33 tarihine rastlıyan çar4amba günü muhtelif saatleriie 
ihalelerin k ra edileceğ i il 'in edilen : 
Muhaıncneıı bedeli 14 ,450 lira olan 6900 m2 kontrplakın 

,, ., l 1,000 ,, .. 3000 m:? konlrplakın 
,, ., 9,500 ,, , , 21 m3 Amerikan çam ka-

.. " 

" " 

lasın 

i ,000 ,, ., 60 lO m2 keten bez ile muhte· 
l f genişlik l e 1800 ı m. şeritin 

..:, O ı ,. .. 4 OU beyaı , ıooo kilo yeşil 

germe laki cEmait in 
,, ., 1, 00 ,, ,, 1500 kilo Aseton un . 
Ankara gümrüğfüı de teslim ş& rtile ihaleleri 17.11.939 cuaıa gü

nü saat 9. ll\ 11, 14, 1 .'."ı ve il) ya tehir edilmiştir. 

İsteyeııler" n muvakkat te minat \'e lüzumlu vesikalarile birlil.te 
muayyen gün \'e saatlerde Türkkuşu Genci Dlrektörlütü Salınalma 
Komisyonuna gelmeleri . 

-~ ..................... 
Mobilya. Büro ve ev :-ışyası. Muşamba. Halı .!..:!: 

Ankara Levazım Amirliği Satınnlma Komisyonundan : 

l.25 genişlik, 2,25 yükseklikte nhşnp :)cı adet dolabın paı.arlıkla 
eksiltmesi 25.10.39 saat 1.j de Ankara LVL. aıoirliti Sahnalma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin pazarlık için belli 
gün ve saatte kati teminatlariyle Komisyonda bulunmaları. 



Mtlnakaa Gaı:eteai 

Bu gün i ı an olunan 

MU akasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Mu hm. bed. T emtnat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Ganen Mrk. 3 cü okul pavyonunun ikma-
li inşaatı 

Fen tatbikat okulunda yap. tamirat 
Karakol binası int· 
Duf ve etüv dairesi inş. 
heri okulu ihata davarı ikmali i nı. 
Otomobil sıarajı inş. 
Kaldırım döşemesi: 4000 m 2 
Bursa Sanat okulunda yap . tesviye atölyesi 
Çorluda tayyare meydanında röbetçi ka-

rakol binası ile nakil vuıtaları _için 
raraj inş. 

lamel la önü cad. su deposu arasında bu
lunan Topraklık yolunda yap. hafriyat 

Slvribiıar kazasında ilk okul bina11 İnf. 
Adanada yap. iki garajın ik ay zarfındaki 

pazarlıklı ekailtmesine istekli çıkmadı-
fından ihalesinde aarfına:ı.ar edildi 

aç. eka. 

paz. 
aç. eks. 

" ,, 

kapah z 
paz. 

aç. elu. 

kapalı z . 

2517 24 

6687 24 
5195 06 
629 90 

1040 -
795 80 

1520 -
15000 -

972 -

20934 ıo 

188 74 

501 54 
:389 63 
47 -
76 -
60 -

114 -
11 25 -
462 90 

ve 1424 50 

72 90 

1570 05 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyarT aUlt,~astahane Lvz. 

fllç (temd.) kapalı z. 10781 -
Aıeton: 1,5 t . (temd.) 
Alitı tıbbiye: 48 kalem (temd.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kaput bezi: 9800 m. 
Dat kundurası: 200 çift aç. eks. 
Keten bez: 60 O m 2 şerit mubtelif genif-

Jikte: 18<1()() m. (temd.) 
Amerikan vidalası: 130u0 dam 2 kösele: 4 paz. 

t.·vaketa: 3 6 t . 
Battaniye: 2500 ad. ,, 

1800 -
607 20 

7000 -

16160 -

beh 8 -

Matb•a işleri -Kırtasi~e Yazıhane Levazımı 

Gümrük tarife repertuvarının Ankarada aç. eka. 1360 -
butıralması: 20 forma 

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Muşam~a_!'t_ah, v. s. 

Sandalye: .f() ad. 
Dolap: 50 ad. 

Kereste, tahta ve s•ire 

Kontrplak: 6900 m 2 (temd.) 
,, 3000 m 2 ,, 

---
Amerikan Çam kalaı: 2 1 m 3 (temd.) 

paz. 
,, 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Maden kömürü 0,10: 1000 t. 
Odun: 435 t. 
Lln)İt kömüril: 2W t . 
Odun: 2L0,5 t . 
Sömikok: 65,4 t. (temd.) 
Odun: 100 t. 
Rekompoze maden kömürü: 1000 t. 
Lavemarin kömürü: 200-300 t.·kok kömü-

ril: 70·121 t. (temd.) 

Müteferrik 

Kıl fırça11: 1130 ad. 
Sicim: 1000 k. 
Demir tel palanga ip: 20000 ad -bakır tol 

palanp ipi: 0000 ad. 
Kaynak: 200 ad . 

Germe liki, emait beyaz: 4 t.-yetil: 1 t. 
(temd.) 

Renkli kemik düj'me: 2501 00 ad. 
Balya tokaaı: 15000 ad. 
Soba borusu: 2500 ad.-alaturka dirsek: 250 

ad.-alafranga dirıek: 250 ad. 
Manranez: 17 t. 

Erz•k, Zahire, et, Sebze v.s. 

Toz fek.er: 7,5 t. 
Beyu peynir: 6 t. 
Çay: 210 k. 
Zeytin yatı: 10~ t . (tashih) 
Yulaf: Jl6 t. 
Yaı üzüm: :ıo t. (temd.) 
Koyun eti: 18 t, ,, 
UD: 200 t . 

kapalı z. 
paz. 
aç. eka. 
paz. 
,, 
kapalı z. 
paz 
paz, 

paz. 
aç. eks. 

,, 

" 

aç. elu. 
paz. 

" 
aç. eka. 

aç. eks. 
,, 
" kapalı z. 

paz. 

paz. 

280 

14450 -
11000-
9500 -

11000 -

7500 -
25000 -

6775 -

847 50 
825 ·-

2800 -

4800 -

975 -

1347 50 

4930 -

2700 -
840 -

4725 -
9720 -
3UOO -
8100 -
24000 -

809 -

161} 37 
120 -

2424 -

3000 -

102 -

825 -
489 38 
210 94 
315 75 

562 50 
3750 -

.>09 -

64-
61 88 

2IO -

135 -

73 13 

202 li 

369 75 

154 72 
202 fıO 

63 -
350 50 
729 -
225 -
607-
1800 -

Kuru ot: 645.960 k . (temd.) 
Yataklık ıap: 20 t. 

n k o 04 75 

Salça: 9 t . 
Sıtır eti: 10'.> t. 
Pirinç 38 t. 
Bulrr: 55 t. 
Ot: 180 t. {temd.) 
Arpa: 158 t . 
Yulaf: 2 L6 t. 
K. faaulye: 18,8 t. 
Pirinç: 6 t . 
Sadeyat: 4 t . 
Sabun: 2,6 t. 

" 
" kapalı z. 

" 
" paz. 

Paz. 
) 

, 
,, 
,, 
> 

2700 -
21000 -
10260 -
8~50 -

- -

--

202 50 
1575 -
769 80 
618 75 

474 -
8IO -
169 20 
130 50 
270 -
70 20 

------~--~ 

Balıkesir Vilayeti 

İst. Komut. SAK. Fındıkla 
İsparta Emniyet Müd. 
İçel Vilayeti 

" 
" Silifke Belediyesi 

Bursa Nafıa Müd. 
Çorlu Kor. SA K. 

Ank. Belediyeıi 

Eskişehir Nafıa Müd. 
Adana Ask. SAK. 

İzmir Memleket Hast. &,hekim. 
Türkkuşu Genel Direk. 
Urfa Vilayeti 

fzmir Memleket Hast. Baftabip. 
İsparta Aık. SAK. 
Türkkuşu Genel Direk. Ank. 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

M. M. V. SAK. 

Güm. ve inhisarlar Vekaleti Aok. 

İst. Gümrükleri Başmüd. 
Ank. Lvz. SAK. 

· TilrkkufU Genel Direk. Ank. 
,, 
" 

İzmir Belediyesi 
İsparta Aık. SAK. 

n " 

" " Adana Ask. SAK. 
Bayramiç Ask. SAK. 
Edirne ,, ,, 
İst. Telefon Direk. 

" 
" 

Gümr. Mub. Gen. Kum. İst. SAK 
lst. P. T. T. Müd. 

,, 

İsparta Ask. SAK. 
Türkkufu Gen. Direk. Ank. 
1 

2-11 -39 15 -

9- 1-39 ı 1 -
2- l .39 15 -
6-11-39 15 -
6-11-39 15 -
6 11-39 15 -

3 1 -10 33 15 -
10 11 -39 16 -
i7-IO-:m 16 -

27· 10-39 10 30 

20 1 1-89 14 :j0 

6-11-39 a kadar 
17-11-39 16 -
31-10-39 9 -

6-11-39 9 - • 
3· 1139 15 -

17-11·39 14 -

26-1 11 :~9 14 30 

31- 10-39 il -

H 11-39 14 -

30-I0-39 10 -
2:;. 10-89 15 -

17-11-39 9 -
17-11-39 10 -
17-11-39 11 -

6-11-39 17 -
26- I0-39 11 -
8- ı 1-39 15 -
6-11-39 11 30 

1 ay zarfında 
22-11-39 15 -
2 · -10-39 14 30 

20-11-39 a kadar 

25-10-39 11 -
8-11-39 15 30 
1-11-39 16 -

3-11-39 15 -
17-11-39 15 -

at. Jandr. SAK Takıim-Aya:ı.patada 9-11-39 
Tophane Lvz. SAK. 25-10-39 

l :l -
14 -
15 -n " 

fıt . P. T. T. U. MOd. 

izmir Memleket Hast. Baftabip. 
Çanak. J. 2 ci Taburu SAK. 

" " 
Balıkeair Ask. SAK. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 

" " 
" " Edremit Aık. SAK. 

Edirne Sanayi Kışlası SAK. 
T ophaoe Lvz. SAK. 

" " İılahiye Tutay SAK. 
Bayramiç Aak. SAK. 

,, " 
Adana Aık. SAK. 
Isparta Tümen SAK 

" " 
n > 

" 
> 

,, > 

n " 

31-I0-39 

12-12-39 16 -

6-11-39 
10.u.:39 
I0-11-39 
2 11-39 
6-11-39 

27-10-39 
27-I0-39 

:?-11 -39 
6·tl-39 
3-11-39 
2-11-39 
8·11-39 

20· 11-39 
21-11-19 

9 -
15 -
15 -
11 -
JJ -
9 30 

10 -
10 -

14 -
14 30 
15 -
15 -
15 -

l ay zarfında 
31-10-39 11 -
31-10-39 15 30 
31 -10-39 ıo 10 
31-10-39 10 -
31-10-39 11 -
31-10-39 15 -

: , J i ı i ı, : tıı ı I~ 

Matbaa işleri, k1rtasiye ve yazıhane Lvz. -
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : t-

:?O forma tahmin edilen gümrük tarife repertuvarının velı~ııde 
-o\I 

ten verilecek numuneye uygun olmak ve en çok 25.5.940 f11 ıı.oO' 
teslim edilmek f&rtiyle Ankarada bastırılması açık eksiltmeye 
muftur. •rtlt 

İşin tahmin edilen bedeli 1360 lira olup muvakkat teı:;,dl 
102 liradır. ı\çık eksiltme 8.1 ı.9:19 ıününde ıaat 14 de Ank ,f.t· 
Gümrük ve İnhisarlar Vekile ti Alım Satım Komisyonunda. y•P ,tr 
cağmdan is te ~dilerio te ıninat makbuzlarını vekalet vezneııoe ~,-· 
rarak alacakları makbuzlarla belli rün ve ıaatte Komiayoo• Ol 

caatları . .,,n· 
Bu işe ait örnek ve şartnameler her ıün vekalet levaııııı 

dürlüpode görülebilir, 

-----~--

~ahrukat, Benzirı , Maki na yağları v. s. 
İzmir Belediyesinden: . ıl> 

Hava gazı fabrikası ihtiyacı için bin ton Zonguldak :ıerod~ (t' 

ve n. ıo miden kömürü satın alınması bafkatiplikteki ıartnaııı:e•0{) o 
çhile kapah zarflı eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedelı ,af~ 
lira olup ihalesi 6.1 1.939 pazarteıi günü aaat 17 dedir. 2490 f'' 
kanunun tarifatı dalihiode hazırlanmıf teklif mektuplan ihale tt~ 
azami saat 16 ya kadar encümende r iyaset verilir. Muvakkat 
nah 82 :J liradır . 

Adana Askeri Satınalma Komisyonu Riyaıettnden : ~ 
İslahiye garnizonu ihtiyacı için eksiltmeye konulan 6'1. 

kilo sömikok kömürüne talip çıkmadığından on gün l~ f' 
edilerek 19°10.939 pazartesi arünü saat onda ekatltnıe•1 ~' 
pılacağt ilan edilmioti · Belli günde talip çıkmadığtndıt~tl~ 
nunun 43 üncü maddesine tevfikan bir ay zarfındıt fP 
edilmek üzre pazarlıkla alınacağı ve isteklilerin hel 
müracaat edebileceği ilan olunur. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : .A 
•ter· 

Bin ton rekompoze maden kömürü pazarhlda 25 biriııc' 
939 çartamba günü saat 14.3U ihalesi yapılacaktır. ,rt/ 

Muhammen tutarı 23 bin l!radır. Teminatı 37511 liradır· Ş rP' 
mesi Komisyonda görülebiler. isteklilerin teminat makbuz "'Y'f)lif1' 
tuplariyle kanunda yazılı ve kanuni ikametkib vesikalariyle 
müfiriyet dairesindeki Satınalma Komisyona gelmeleri. 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: ıı 'I' 
20.10.939 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapılaoı~f~ 

ila 300 ton marinlave ile 70 ila 121 ton kok köınürı.J 1e 
lıkla mubayaa edilecektir. Muhammen bedeli 6775 ~b 
teminatı 509 liradır. İstekliler muvakkat teminat ~; ~ 
veya banka mektubu ve kanuni veıikalarile 20.11·9 1,r 
hine kadar Komisyona müracaatleri. Şartnamesi J..t 

~mi~:!i:izde:ı:______ ~ 

M ü t e f e r r i k . ~ aı~ 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık lstanbul Levazun A 

1 
Satınalma Koıniıyonundan : ~; 'il 

Satın alınacak 112\J adet kıl fırçanm 25.10.939 çar~osb• > 
ıaat 11 de pazarlıj'ı yapılacaktır. . dı'' ' 

Tahmin bedeli 8:!7 lira 50 kuruf ve ilk teminatı 64 Iır' /. 
Nümunesi Komiıyondadır. Görülebilir. ~'' ~ t 
İ ı;teklilerin gün ve ıaatinde ilk teminat makbuzları ~e~,~-~ ~it 

vesikalarile Galata Rıbtım caddesi Veli Alemdar Han ikiııc• 
Komiıyona ıelmeleri. 

- 1 

fstanbul Levazım Amirliti Sabnalma Komiayonuı:ıd•" ,~ 
ııtıtıjl 

15 bin aded balya tokası alınacaktır. Pazarhkla. elıJ ııl . f 
ilkteşrin 9:~9 çarşamba ıünü aaat 14 t.e Tophanede lıtaııb P,P / 
zım Amirliti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. NüıPıı b'Jli 
misyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber f 

atte Komisyona ıelmeleri. • 

• • * 2500 adet soba borusu, 250 aded alatarka dir•e~0.g.j'.J 
ded alafransıa dirsek alınaca~br. Pazarlıkla ekıiltmeıi 31' ı'D~ 
günü saat 15 te Tophanede lst. Lvz. amirliti Satın alın• ti t',t6 
nunda yapılacaktır. Tabmin bedeli 1347 lira 50 kurut• 1'• f" 
i02 lira 12 kurutlur. Şartname ve nümuoesi Komiıyorıd• 
İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

P. T. T. Umum Müdürlüfünden : (trı'ef' 
İdare ihtiyacı için 1 7 ton manganez açık ek•1 ~ 

karılmıotır. 36'),1 6 
Muhammen bedel 4930, muvakkat temina~ ,t 1.~ 

olup eksiltmesi 12 Birincikanun 939 aalı günu ııt5,tııı 
Ankarada p. T. T. Umum Müdürlük binaaındakl 

1 
Komisyonunda yapılacaktır . ıılc' 

İstekliler . muvakkat teminat makbuz veya b~r gaıı 
nal mektubile kanuni vesik 1l:ırını hamilen ıneık ı&' 
aaatte o komisyona müracaat edec~klerdir . l tll11bıJ J 

Şartnameler. Ankarada P . T. T. Levazım. 6 ıı be 
T. T Levazım Ayniyat oubesi müdürlüklerinde 
olarak verilecektir. 

* * * 
5 ton emayit alınacaktır. Bak : Kereste 

Genel Direktörlütü ilanına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze 
• daıl : ~ 
lılihiye Tuğay Satınalın a Ko:nisyonurı . trııefe 

ıo:ı,000 kilo satır veya keçi eti kapalı zarfla ek~'1ıeri '~ 
. · b • · rlı ·' IY muftur. Şartnamesı lstan ul, Ankara Levazım aııı• b•"'"' 

yede Tutay sabnalına komiıyonlarında sıörülür· Mu g39 f f 
21,000 lira, ilk teminatı 1575 liradır. Ekıiltmeai ~· 1 ~0.ııı~',;ı 
günü saat 15 te İılahiyede Tuğay ıatınalma koını•Y j,ı;Jı•f 
caktır . İstekliler teklif mektublarını ıut 14 e kadar 

miıyooa vermeleri. 



~ Birincit.,..tn 19.19 

~· faıulye: 6 t. 
"'lbaıı· '>.,~ t 
)\ • '-J\J • 

S · faaulye: 12 t . 
'i'lr efr 29 t Pi. . . 

l(lriııç: 18,4 t. 
u' ot: 285 t. 

il: 270 t. 
~obut: 5 t. 
p.'. faaulye: 12 t. 
•ttııç: 5,5 t. 

lı1ı: 71,5 t. 
N~ 129 t. 
?.tohut: 5,5 t. 
j);~tiııyatı: :ı,6 t. 
lıiııç: 6 t 

~· 18 t. 
~ bud: 13 t. 
~.'tiııyatı: l t. 

1••ulya: 9,n t. 
.. ,, 27 t. 
~P.: ~4 t. 
S. ltı•n: 20 t. 
a deyat: 9,5 t. 

~U 'l' ay e_d e 1 er 

CGb,, h' - - ru· -ve te ır ıuprun su 

Paz. 
aç. eks. 

) 

,, 
,, 
,, 

Paz. 
aç. ekı. 

,, 
,, 

paz. 
,, 

paz. 

n 

n 

n 

n 

.. 
" ,, 
" 
n 

,, 

aç. art. 100 -

lıtanbul Levazım Amirliğı Sahnalma Komisyonundan : 

ilk 
1'\ıtarı teminatı Miktarı Cinai 
lira Lira Kr. Kilo 
13.) ı 1 Ol ,25 3000 ieytin yağı 
1750 ıa ı ,25 7000 Pilavlık pirine 
1330 99,75 9500 Kuru fasulye 
l 045 78,37 9500 Nohud 
l \40 85,50 950:) Bulgur 
60o 45,00 3000 Kuru üzüm 
300 2~.50 3000 Kırmızı mercimek 

136() 102,' O 425U Sabun 
~ lfarb Akadeınisi için yukanda miktarı yazılı 8 kalem erzaka 
"- Çtkınadıtından pazarhkla e~siltmesi 2.11 .9J9 pertembe günü 
t'rl~ 4 te Tophanede İst. Lv. Am_irli~i Sa~ınalma ~omis!onun~a 
~ l.cak ve ayrı ayrı verilebilecekbr. lıteklıler kanunı vesıkalarıle 

'be, belli saatte Komisyona ielmeleri. 

\ Yüksek Milhendis Mektebi Satınalma Komisyonundan : 
haııın cinsi Mikdarı Muh. be. İlk temin. Eksiltmenin 

l kilo kuruş lira tarihi saati 

~ 400 24) 
~ tkıiz uzum 400 22 ) 
~) Ya eriği 300 i9 ) 11,1 1.ll.939 15 
~,,, Çekirdekli t:-0 1 44 ) 

~>. (GG111. Amaı.) 12 ıO 29 ) 
~~~ 7l)() 14 ) 
,~ içi 250 44 ) 

650 24 ) 

)" ~ktebimiz için 939 mal~ yılı zarfında mübayaa .edile~ek olan 
"lı .11ru nı eyvalarm cins, mıktarı, muhammen bedelı ve ılk temi· 

~e. ekıiltmenin tarih. ".e •.~ati yuk~rıda göster~lmiştir . . 
tit •lıplerin şartnamesını gormek uzere her gün ve eksıltmeye 
~lt~tit için de belli gün ve saatte Gümüşsuyunda yüksek mühen· 
\ıi::ktebi binaaı içinde toplanan Satınalma Komisyonuna müra-

1 ilan olunur. 

Balıkeıir Askeri Satınalma K?miıyonundan : 

\jıt!-1•keıir birliklerini ihtiyacları olan 10,5 ton zeytin yatı açık 
l' •ye ko::ıulmuştur. 

~ ~ ''-tnin edilen bedeli 472:> lira ve muvakkat teminatı 350 lira 
J~'uştur. 

'ı. 'l• 2.11.939 perşembe günü ıaat 11 de Balıkeıir Satıoalma 
~ Yonunda yapılacaktır. 

. l' ~';'f ve tartlar her pn Komisyonda gör~lebili~. 
'''> llıpterin belli belgeler ve muvakkat temınatlarıle birlikte Ko

l)"' uıüracaatları lüzumu ilan olunur. 

<;.tıak. Mat. Mvk. Satın•lma Komiıyonu Ba,kanlığından 
~~akkale Mıt. Mvk. hastanesi ihtiyacı olan ve kapalı zarftan 
• ~ h bırakılan 18 ton koyun etine 12.10.39 perfembe günü ta· 
l ~ lbadıtından kanunun 40 ıncl maddesi mucibince UZı.tılmıştır. 
"~'~rlıaı 27.ıu.J9 cuma günü saat lU da Mst. Mvk. aatınalma 
\ lt~0t:ıunda yapılacaktır: _ . 

'clij Y~n etinin beher kiloıu 4.., kuruftan 8100 lıra kıymet tak· 
l' "''ttir. Muvakkat teminatı da 607 lira 50 kuruıtur. 
:lip&erin mezkur tarihte komiıyooa müracaatları ilan olunur 

\; • Çanakkale Mıt. Mvk. Kilitbahir garnizonu kıt'ab için 116 
\ı. ~f kapalı zarfla ekıiltmeye konulmu11tur. 
'1 •i 6. 11.3g puarteai iÜnÜ ıaat 11 de Çanakkale Mat. Mvk. 
~ y ~, komiıyonunda yapılacaktır. 
ıillb~~hn beher kiloıu dört krf. 50 santimden 9720 lira kıymet 

\' 'fltr. 

't~~fın teminata muvakkateıi 729 liradır. 
~ ,, 1

1>lerin mezkur tarihte komisyona müracaatları ilan olunur. 
~ .,:ıine garnizonu için pazarlıkla ıatın alınacak ol~n 30 ton 
~ U 14. l0.39 cumarleıi günü talip çıkmadıtından kanunuq 

l ~, ltl•ddesine göre uzatılarak pazarlıia bırakılmıştır. 
"~o latı 27. 10.39 cuma i'Ünü Hat 9,30 da Mıt. Mvk. ıatınalrua 
''(" ı:ı~llda yapılacaktır. 

'i..t. \lı6nıün beher kilosu ıO kuruştan 3 bin lira kıymet taktir 
~"'it, 

l ~~~ka.t teminatı 225 liradır. • 
"~o ılerın mezkur tarihte muvakkat temınat akçaıı ile birlikte 

ı:ı, llıÜracaatları ilin olunur. 

54-
218 44 

81 -
435 -
414 -
966 94 

2.561 24 
33 75 
ı ııs _ 

119 63 
670 31 

1451 2.5 
24 75 

105 30 
135-
276 -
78 -
43 
57 75 

202 50 
90-
22 50 

712 50 

Münakaıa Gazetesi 

lıparta Tümen SAK 
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26.10-39 
16-11-39 
16-11-39 
9-11-39 
9.11-39 
9-11-39 
8-11-39 
8-11 39 
s.ı 1.39 
8-1 1-39 
1-11-39 
1 l l-D9 
6-11-39 
6-11-39 
6- 1 1-39 
6-11-39 
6-11-39 
6-11-39 
6-11-39 
:!-11-39 
:!-11-39 
1-11-39 
1-11-39 

ti 30 
15 -
16 -
1:5 30 
10 30 
16 -
16 -
11 30 
lO 45 
10 30 
14 30 
15 30 
14 45 
14 45 
l • -

10 30 
11 -
16 15 
15 -
11 -
1:; 
15 30 
15 -

7 50 Çanak. Belediyesi 26· I 0-39 15 -

-------~------------------------

Adana Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Cinai Miktarı Muham. bedeli İlk teminatı 
kilo Lira Lira kr· 

Pirinç 20000 4800 360 
Kuru faaulya 33000 4290 321 75 

Adana garnizonu ihtiyacı için cinai ve miktarlarile mu
hammen bedelleri ve ilk teminatları yukarıdadır. 

Bu maddeler Adanada askeri Satınalma Ko~isyonunda 
6.11 .939 pazartesi günü saat 9 da pirincin ve saat 11 de ku 
ru faaulyanın eksiltmesi yapılacaktır· 

İstekliler ıartnameaini her gün Komisyonda görebilirler 
ve belli günde ve saatlarda teminatlarile birlikte müracaat· 
Iarı ilan olunur 

Edremit Askeri Satıoalma Komisyonunda 

200,000 kilo un pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
:!4,000 lira, Muvakakt teminatı 1800 liradır. Pazarlık 2 11.939 per
ıembe günü ıaat 10 da Edremidde Hkeri aahnalma komisyoııunda 
olacaktır. Evsaf fartları komiıyonda her gün görülür. 

Edirne Sanayi Kışlası Satınalma Komiııyo nuııdan: 

Aşatıdaki miktarı yazılı kuru otlar kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuş ise de talih çıkmadığından yeniden pazarlıkla satın alm
acaktır. Bir kiloııunun tahmin edileo fiatı 4 kuruş 75 santimdir. 
istekliler terıaitini komL.yonda iÖrebilirler. Talihlerin kanunun İı;· 
tediji vesei!' ve ilk teminatlarile 6.11.939 pazartesi günü Ediıı.e · 

de Sanayi kışlasıodaki satıoalma komisyonuna müracaatleri . 
Kilo Kilo 

45,120 93,240 
21l5; 60 118,080 
205.260 

;stanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda : 

Hayvanat için 20 ton yataklık sap alınacaktır. Pazarlıkla ek
ıiltmesi :U '.39 cnma günü saat 14 te Tophanede amirlik Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte 
komiıyona gelmeleri. 

• 9 bin kilo ıalça alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2.1 1:939 . . . -
perşembe günü ıaat 14.31J da Tophanede lst. Lvz. Amirliti Satın · 
alma Komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2700 lira, _ilk te
minatı 202 lira :10 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. istekli
lerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komiıyona gelmeleri. 

* • • 
7,5 ton toz fekeri alınacaktır. Bak: Mensucat sütununda İzmir 

Memleket Hutaııesi Baştabipliti ilanına. 

• • * 
Arpa ve kuru ot alınacaktır. Bak : Mameki Seyyar Jandarma 

Piyade Alayı SAK. ilanlarına. 

MÜZAYEDELER 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlütil Merkez Satm Alma 

Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 25 lira olan 500 adet boş yağ tenekesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Koıııi1'yo· 
nunca 7 . 11 .1939 ıalı günü saat 14 de pazarlıkla satılacaktır Şartııa· 
me parasız olarak Komiıyendan verilir. Taliplerin muvakkat temi 
nah olan l lira 88 kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki veaaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları. ----------~ ... ...____......_...___ 

Müteahhit 1 erin Tak v i mi 

Çarfamba 25.10.939 

Validebatında talebe ve Öğretmen sanatoryomu olarak yap. olan 
binanın ikmali inş. (İst. Defterdarlıtı) No 1194 

Zımpara taşı (İnhisarlar U. Müd ) No 1201 
Onlu tevzi kutusu (P. T. T. U. Müd.) No llOI 
SıQn eti (Edremit Tümeni) No 1201 
Yulaf ve arpa (Konya Lvz.) No 1202 
Keıtane telgraf diretl (ist. P. T. T. Müd.) No 1203 
Üıküdar P.T.T. Mrk. binası tamiri (iıt. P.T.T. Müd.) No 1203 

Devamı 4 ilncil sayfada 

Cinsi 
% 7,5 

Miktarı Mubam. be. teminat 
lira krş. lira krf . 

Sud Kostik 5000 kgr. 1150 - 86, 2.5 
Hamiı:i Kibrit 300 ,, 150 - 11, 2.5 
Form aldelit 100 ,, 135 - 10, 13 
Amonyak 1000 ,, 400 - 30, 00 

3 

Ekıilmenio 
şekli ıaab 

açık eksiltme 14 
pazarlık 14,30 

,, 

" Kireç kaymağı 200 ,, 30 - 2, 2.5 ,, 

15 
15,30 
16 

I - Yukarıda yazılı 5 kalem ecza, hizalannda göıterilen usul
lerle satrn alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekailtme aa· 
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili Eksiltme 2.5.X.939 çarf&mba günü Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubes:ııdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - İsteklilerin eksiltme i.;in tayin edilen gün ve ıaatlerde 
0 

0 7,5 güvenme paralarile birli~te mezkur Komi~yona gelmeleri 
ilin olunur. (8570) 4-4 

• • • 
Cinsi Mikdarı Günü Ekıiltmenio 

şekli 

Anidrit sülfürü 1200 Kgr. 25.10.39 Pazarlık 
Tan en alkol 400 ,, ,, ,, 
Permeng11.nat dö yotu 15 ,, ,, 

" Sakız 1500 n ,, ,, 
Terden Füzuar 100 ,, ,, ,, 
Metabi Sulf at dö potas 50 ,, 26 " 

" Jelatin 450 ,, n ,, 
fiIBd 150 ,, ,, 

" Çember kavalyesi 1000 ,, n ,, 
Siklop çemberi 39000 n ,, ,, 

» » raptiyesi 1000 " 
" ,, 

Rakı, Kanyak, Sarap, Likör: 
Galon sandıkları için : 2i72 M3 

" ,, 
kereste 

Saati 

14,30 
15 
15,30 
16 
16,30 
14 
14,30 
15 
15, 15 
15,30 
16 

16,30 

l - Şartname, nümune ve eb'at listeleri mucibince yukarda cinı 
ve mikdarı y.uılı 12 kalem malLeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

il Pazarlık, yukarda yazılı gün ve saatlerde Kabata,ta Leva
zım ve Mübayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden pa
rdSIL alınabilir. 

iV - Anidrit sülfürü tüpleri İdare tarafından verilecektir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin ediLn gün ve saatlerde 0 1

0 
7 .5 güvenme paralariyle birlikte mezkür Komiıyona gelmeleri ilin 
olunur. (8247) 4 - 4 

••• 
l - Eb'at listesi mucibince 19 M3 kereste açık eksiltme uıu· 

lile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli (74.5) lira muvakkat teminatı (55,88) 

liradır. 

ili - Eksiltme 26.X.939 perşembe günü saat 10 da Kabadaşda 
Levnı:ıı ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak-
tır. 

iV - Eb'at listesi her gün sözü geçen Şubeden parasız' ahoa
bilir. 

v· iııteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte °lu 
7,5 güvenme paralarıle birlikle mezkür Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. (8554) 4-4 

Mamekı Seyyar Jandarma Piyade Alayı Satınalma 
Komisyonu Başkanhğından : 

Miktarı Tahmin ' 0 7,5 M. İhale tarihi günü saat cinai 
bedeli Teminat 

Kilo Lira Lira Krş. 
------- ------ ------------------

450,000 24750 ı s:-lG 25 18.11.939 cumartesi 10 Arpa 
300,000 19.>00 1462 50 ,, ,, n Kuru ot 

Evvelce tayin olunan günde talip zuhur etmemesinden dolayı bu 
kerre yeniden 

1 - Tunceli vilayeti Kalan kazasındaki jandarma birlikleri bay 
vaııatınııı bir senelik ihtiyacı için kapalı zarf uıulile eksiltmeye ko
nulan iki kalem yem maddesine ait malumat yukarda göıterilmittir . 

2 - Tahmin bedeli ile 01
0 7,':ı muvakkat teminat miktarları ke· 

za yukarda gösterilmiştir 
j ~ Şartnameler de Kalanda Satınalma Komisyonunda her za

man hazır görülebilir. 
4 Teklif mektuplarının yukarda yazılı günde tayin olunan 

saatten bir saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabiliaıde tevdi 
edilmiş olması lb.ıındır. 

5 Bu saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmex. 
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 İıo tddi olanların mezkür günde tayin olunan saatte kadar 
makbu t ile Ticaret Odasından alınmış müteahhitlik veıikalarını ka· 
palı zarfa koy naları lazımdır. (8742) 1-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Mektebimiz yenıe1< salonu masaları için (90 X 90) ebadında 

ve 6 milimetre kalmlığıoda kenarları ronajlı (150) adet simili cam 
şartnamesi ınuc bince ve açık eksiltme surdile satın alınacaktır. 
Beher camın muhammen bedeli (7 J lira olup ilk timin atı (79) lira· 
dır. Şartnamesini görmek isteyenler her gün v~ eksiltmeye iire
cekler de 1.Il.939 tarihine raslayan çarşanba günü saat (15.15) de 
Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi binası içinde topl~nan 
Satınalma komisyonuna müracaatları ilin olunur. (8442) 3-4 

_.._.... _________ .._. ____ ~-----------
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : lımail Girit 

Baııldığı yeri : Akın Baıımevl, İstanbul 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de ...'adjudication 

Mode Prix 
d' adjudicat. eatimatif 

A) Adjudications au Rab~ 
Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel 
Acbev. constr. pavillon 3 eme ecole Gönen Publique 25 J 7 24 
Rep. a I' ecole d·appllcation techniq·ue Gre iı gre 6687 24 
Constr:. bat. corps de garde Publique 5195 06 
Const. local pr. douche et etuve > 629 90 
Achev. const. mur alentour ecole ileri > 1040 -
Const. g-arage pr. automobiles > 79S 80 
Con~t~ pave: 4000 m2 1520 -
Atelier d'ajustage a const. a l'ecole de me- Pli cach · 50CO -

tiers a Buna 
Conıt. bat. corps de garde et garare a la Gre a gre 

place d' aviation İl Çorlu 
Trav. creusemenb entre route ismet lnönü et Publique 972 -

le reservoir İl eau 
Const. bat ecole prim. iı Sivrihisar Pli cach 209 !4 10 
Faute sommissionnııire l'adjudication concer-

naot la const 2 garages a Adana a ete 
aonulee 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cabier des Charges Jours Het.Jres 

. -·- ---

de Construction-Cartographie 
188 74 Vil. Balıkesir 
501 54 Com t eh. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
389 63 Dir. SOrete Isparta 

47 - ViL lçel 
76 -
60 -

1 4 -
1125 -

" 
Municip. Silıfke 
Dir Trn. Pub. Burı.a 

462 90 Com. Ach. Corps Armee Çorlu 
et 14~4 50 

72 90 Municip Ank. 

1570 05 Dir. Trav. Pub Eskişehir 
Com . Ach. Mil. Adana 

2-1 l-39 15 -
9-11-39 11 -
2·11 ·39 15 -
6-11.39 15 -
6-11-39 15 
6 11 39 15 -

31.10.39 15 -
10- 1-39 16 -

27-10 39 16 -

27-10·39 ıı ı 30 

20-11.39 14 30 

Produits Chimiquas et Ph_a~~aceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicameots (aj) Pli cach 10781 - 809 - Med. en Chef Höp. Regional lzmir Jusqu'au 6-11-39 
Acetone: 1,5 t. (aj) 1800 - Dir. Gen. Türkkuşu Ank. 17 11-39 l6 _ 
lnstruments medicaux: 48 lots (aj) 607 :·o Vil. Urfa 3 l · ı o 39 9 _ 
Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Toile pr. capotes: 9300 m. 
Cbaunures pr. montagne: 200 pairea Publique 
Toilc en Jin: 60 O m2·raban de diff largeurs: 7000 -

18000 m. (aj) 
Peau do veau americain: 13000 dcm2-cuir: 4 Gre iı grc 16160 -

t.-vachette: 3,6 t. 

165 37 
120 -

2424 -

Couverturc en laine: 2500 p. ,, la p. 8 - 3000 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Cbaiseı: 40 p. Gre a gre 280 -
Armoire: 50 p » 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 
lınpreaıion a Ank. reparatoire tarif douanier: Pu blique 1360 -

20 formats 

Bois de Construction, Planches, Charpente 
Contre-plaque: 6900 m2 (aj) 

" 3000 " " 
Madrier en aapin Americain: 21 m3 (aj) 

Combustible - Carburant-Huiles 

14450 -
11000 -

9500 -

Cbarbon de terre 0,10: 1000 t. Pli cacb 11000 -
Bois: 435 t. Gre a gre 
Charbon lignite: 250 t. Publique 
Bolı: 210,5 t. Gre a gre 
Semi·coke: ~5. 4 t. (aj) " 
Cbarbon de terre: recompose: 1 000 ı . ,, 2SOOO -

6775 -
7500 -

,, lavemarin: 200-300 t.·coke: 70- 121 t. (aj) ,, 
Boiı: 100 t. Pli cach 

Dlvers 

Broa.,e ea erin: 1 l 30 p. Gre a gre 847 s ı 
825 -

2800 -
Ficelle: 1000 k. Publique 
Fil en fil de fer pr · pal&D: 20000 p.·fil en fil " 

de cuivre pr. palan: 6000 p. 
Boutonı en os colore: 25oroo p. 
E111aiUite blanc: 4 t.·id. vert: 1 t · (aj) 
Bouclu pr. balles: 15( 00 p. 
Tuyaux pr. poele: 2500 p.-coude ala turque: 

250 p.·id. a la franque: 250 p. 
Manganeseı 17 t. 
Provisi ons 

Ble, ıon, orge, foin et paille 
Viande de boeuf: 110 t. 
Ri&: 100 t. 
Viande de boeuf: 40 t. (aj) 

,. ,. ,, 64,5 t. (aj) 
Sucre en poudre: 70 t. 
Avoiae: 979080 it. (ai) 
Riz: 20 t. 
Haricota secı: 33 t. 
Pain: 4,5·5 t. 
Huıle d'oliveı: 3 t. (aj) 
Riz pr. pilaf: 7 t. :. 
Haricob Hcs: 9,5 t. (ajl 
Poiı-chiche: 9,5 t. (aj) 
Blc concaue: 9,5 t. (aj) 
•Mitin aec: 3 t. (aj) 

" 
975 -

4800 -
Gre a gre 

" 
1347 so 

Publique 4930 -

Publique 680 -
Pli cach 280511 -

JI 22000 -
Gre a gre 10000 -

" 16125 -
Pli cach 19S58 -
Gre a gre le k. o 06 

4800 -
4290 -

le k. O 09,75 
Gre iı gre 1350 -

J 1750 -
:D 1330 -
;J 1045 -
, 1140 -
> 600 -

102 -

825 -;-
489 38 
210 94 
315 75 

37SO -
509 
562 50 

64 -
61 88 

210 -

73 13 

202 12 

369 75 

51 -
2103 -
1650 -
750 -

1209 -
1466 85 

360 -
321 75 
365 62 
101 25 
131 2S 
99 75 
78 7S 
85 50 
45 -

Med. en Chef Hôp. Regional lımir 
Com Ach Mil. Isparta 
Dir. Gen. Türklcuşu Ank. 

Com Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 

C. A. Min. Def Nat. Ank.. 

Dir. Pr. Douanes Jst. 
Com. Ach. lnt. Ank.. 

Minis Douan. et Monop. Ank . 

Oir. Gen . Tfükkuşu Ank. 

" 
" " 

Municip. lzmir 
Com. Acb. Milit. Isparta 

" " 
" " , Mil. Adana 
,, ,, Edirne 

Dir. Telephones lst. 
Com. Ach. Mil. Bayramiç 

6-11-39 9-
3·11-39 ıs -

17-11-39 14 -

26-10-39 14 30 

31-10-39 11 -

30-10-39 10 -
25-10-39 15 -

8-11-~9 14 -

17-11-39 9 -
17-I0-39 10 -
17- 11 -39 ı 1 -

6-11 39 17 -
:l6-10.39 11 -
~11-39 15 -
6-11-39 ıı 30 

Dans 1 mois 
25-10-39 14 30 

Jusqu'aa 20·11-39 
22-11-39 15 -

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 25-10·39 11 
Dir. P. T. T. lst. 8-11-39 15 30 

l> > 1-11-39 16 -

C. A. Gendr. lst. Taxim·Ayazpaşa 
Dir. Gen. Türkkuşu Anlc. 
Com. Ach. lnt. Tophane 

) JJ 

Dir · Gen. P.T.T. Anlt. et Ist 

Com. Ach. Üniversite lst. 
Mıl. Lüleburgaz " ,, " Ank 

" Place Forte Çanakkale 

" " Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 
,, Mil. Edirne 
" ,, Adana 

" " " Faculte Droit Ank. 
Com. Ach· lnt. Tophane 

" " 
" " J ) 

" " 
" " 

9-11-39 
] 7-11-39 
:!5-10-39 
31.10 39 

12- !~ 39 

6-11-39 
6-l t-39 
6· 11-39 

27- 10-39 
27-10-39 

2-11-39 
2-11-39 
6-11-39 
6-11-39 
6-11-39 
2-11..39 
2-11-39 
2-11-39 
2-11-39 
2-11-39 
2-11-39 

ıs -
15 -
14 
ıs -

16 -

14 -
' 6 -
15 -
1 o 30 
11 30 
11 -

14 -
9-

Ll -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

(3 Uncü ıayfadan devam) 

Drenaj tesisata (Eskitehir Lvz.) No 1203 
Evrak çantası diktirilmesi (İst. P. T. T. MQd.) No 1203 
lngiliz sicimi ( ,, ,. ) No 1203 
Dizel elektrik grupu tesisi (Mardin Beled.) No 1204 
Nohud (Tophane Lvz.) No 1206 
Kamyon (D. D. Y.) No 1206 
Karabük koku (Jandr. Gen. Komut. Ank.) No 1206 
içme suyu tesisatı (Uçhiııar Beled.) No 1206 
Odun (Urfa Gümrük Muhafaza Taburu) No 1206 
Deniz mavi toz boya (D.D.Y.) No 1207 
Hasta sedyesi ( ,, ) No 1207 
K. fasulya ve nohud (Marmara Üsıübabri) No 1207 
Su tesisab malzemesi (İıt. Komut.) No l~CY7 
Sadeyağ (Mersin Ask. SAK.) No 1207 pi•' 
Tetr~, klörer, jelatin, gliserin ve badem yatı (Etlik Veteriner 

tofejin Laboratuvarı Müd.) No 12 8 
K. üzüm (Manisa Tümeni) No 1208 
Ekmek (Adana Erkek Lisesi Direk.) No 1210 
E:vrak ambarı odaısı tamiri (Seyhan Defterdarlıtı) 1210 
Cami tamiri (Çorum Vakıflar Müd} No 1212 
Su havuzu inş. \Urfa Tabaffuzbanesi) No 1:212 
Sud kostik, bamızı kibrit, form aldelit amonyak ve kireç lıt•Y-1

1 

(İnhisarlar U. Müd.) No 1215 
Muhtelif erzak (Manisa Kültür Direk.) No 1213 
Erzak ve mahrukat (Antakya Hastanesi Battab.) No 1213 
Nöbetçi mutambası (Tophane Lvz.) No 1215 
Tevhit semeri iskeleti ( ,. " ) No 1216 
Odun (Lülehurıaz Tümeni) No 1216 
Mıtkarna, tebriye, sabun ve zeytin tanesi {iıt. Komut.) No 1217 
Ekmek (Samsun C. Müddeium.) 1217 
Arpa ve rekompoze kömürü (Edirne Aık. SAK.) No 12t7 
Sadeyağ meşe kömüril ve odun ( ,, ,, ) No 1219 j,ı 
Komple silindir ve piston (Gi1mrük Muhafaza Gen. Kemul· 

SAK.) No 1219 
Kok (Çank. Mst. Mvk.) No 1219 
Haki kumaş (M. M. V·) No 1219 

Memento des Fournisseurs 
--~--~--~~~~~~~~~~~~--._.-/' 

Mcrcredi 25.10.939 

r• ; 
Ach~vement conıtr. batiss• 1anatorium ecoliorı et profedG11 

Validebağ (Defterdarat lıt.) No 1194 
Pierre a aiıuiser (Dir. Gen. Mon.) No 1201 
Boite de diıtribution (Oir. Gen. PTT.) No 120l 
Viande de iareuf (Div. Edrem t) No 120l 
Avoine et orge (lnt. Konya) No 1202 
Poteaux teleıraphiqueı en chataignier (Dir. PTI. 
Repar. bitisse PTI. Üsküdar ,, ,, 
lnstall. drainaıe (lnt. Eskitehir) No 1203 

lıt.) No 1203 
,, No 120J 

Confection ıacs pr. archiveı (Dir. PTT. lıt.) No 1203 
Ficelle anılaiıe ,, ,. ,, No 1203 
lnstall. groupe electr· Diesel (Municip. Mardin) No 1204 
Pois-cbicbe (lnt. Tophane) No 1206 
Camion \Ch. Fer Etat) No 1206 ..,vr 

Coke de Karabük (Command. Gen. Gendarmerie Ank.) No l~"' 
lostall. eau potable (Municip. Uçhiıar) No 1206 
&is (Bataille Surv. Douan. Urfa) No 1206 
Peinture en voudre couleur a:ı.ure (Cb. Fer Etat) No 1207 
Brancards pr. maladea ,, ,. ,, No 1207 rtJ1 
Haricota ıecı et pois-chice (Command. lase Navale Marmara) rıl0 
Materiel pr. inıtall. eau (Command. Mil. lıt.) No 1207 
Bcurre {Com. Ach. Mil. Mirsin.) N• 1207 • v"°' 
Chlorure de tartre, gelatine, ılycerine et huile d'amande (Dır· 

ratoire de veterinaire a Etlik) No 1208 
Raisin ıec (Div. Manisa) No 1208 
Pain (Dir. Lycee J. Filleı Adana) No 12 O 
Repar. cbambre arcbives (Defterdarat Seyban) No 1210 

, , mosquee (Dir. Vakoufs Çorum) J\ o 1212 
Constr. reıervoir a eau (Lazaret Urla) No 1212 .,c ,ı 
Sourle coustique, acide sulfurique, form• aldellyde, aınıı>0111 

chlorure de chaux (Dir. Gen. Monop.) No 1!15 
Diveraeı provisions (Dir. Culture Maniu) No l2t~ ıtt3 
Proviıions et combustible (Med. en chef h )d. Antakya) No 
Impermeables de sentinelle (Int. Tophane) ~o 1215 
Squelette de ıelle ,, ,, No 1:!16 
Boiı (Div. Lülehurıaz) No a2l6 
Macaroniı, vermicdles, ıavon et oliveı (Cowand. Mil. lat.) 
Pain (Procureur Gen. Samsun) No 1217 •ı1 9 
Orıe et dıarbon recompose (Com. Acb. Mil. Edirne) No f.,ll'D ıt' 
Bois et chubon de boiı de ebene (Cem. Ach. Mil. Eairne) ı;t.) 
Cylindre et piston complet (Command. Gen. Surv. oou•11

• 

No 1219 
Coke (Place Forte Çanak.) No 1219 
Etoffe haki (Min . Def. Nat.) No 1219 


