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İLAN ŞARTLARI 

İd arebanemizde ....... , -
f.C.1 quı \lr 

Telefon : 49442 

Poıta kutuıu No. 1261 

-------------------------------· 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin · mesleki Organıdır 

ÜNAKASALAR 

Kayaeri Endlİieııi Villyetinden : 

ketfi 882 lira 45 kurut olan nümune fidanhtındaki ha. 
'6 ı...utı açık ekıiltmeye konulmuş ve yapılacak tenzi-
1ık förillditü taktirde 11. IO 39 çartamba günü ibalesi

.. ukarrer bulunmuı olmakla keyfiyet ilin olunur. 

Urla T ahaffuzhaneai Müdilrlütilnden : 

laanedeki paviyonlaran harici ııva tamiri yapılacakhr. 
llaen fiat: 4561 lira 52 kuruttur. 

tL_,. teminat: 342 lira 11 kuruştur. 
ıııı..a.."!':1'taıe 16.10.39 pazarteıi günD aaat 1 1 de tabaffuzba· 
.. ~ı komiıyonda yapılacaktır. 

fU'tnameyi ve ketifnamey i giirmek için her gün 
e nılracaatları ilin olunur. 

kısmının 

....__ lzmir lnhiarlar BatmGdDrlDtünden: 
~ )'aprak tiitün merkez bakım evinin d~teme tadilatı 
.;'it '-ıİ • koaalmuttur. S .~ -&İ 1589.87 muvakkat teminata 119.24 liradır. 
~ fartnamesi Levazım Şubemizde görillebilir. 

1ıa 17.10-939 pnü saat 15 de 8af1DüdirlGtGmüzdeki 
' teloıeleri ilin olunur. 

~J lzmir Beledi1eainden: 
"ntralda yapılacak depo b&fmilhendiıliktek.i keşif ve 
·~ 13. 10.939 cuma gilnG ıaat 16 ya uzablmııtar. 
-.aeti 1800 liradır. lpirak. edecekler 139 lira 50 kurut· 

lı Banlr.uına yatırarak makbuz.ile Encümene gelirler. 

~ ManyH Belediye Riyasetinden : 

!'\, :;- inıa edilecek mezbaha binaamm mevcut ketif raporu 
'-= t.ı7İbince 1850 liralık kıımınan infBll eksiltmiye çıkarıl
'-' ~4 olanların ehliyet veıikası ve % 7,5 niıbetinde temi

' birincitetrin 939 cumartesi günü Manyas belediyesi-
• ilin olunur. 

\'°·'18 ~rkiSy inhiıarlar Memurlutundan : 

'it t.nbinde ihale edileceti ilin olunan Şarköy lnbiaarlar 
ıe. I ltitGn ambarının ihale'ai on beş gün müddetle temdit 
~939 tarihinde ihalesi yapılacağından taliplerin Şarköy 

'1-, Iİne müracaatlara ve praiti anlamak iateyenlerin Te· 
ltay inhisarlar idıtreıine milracaatları ilin olunur. 

~ iıparta Emniye-;-Amirlitinden : S -~rltez karakolu infBatına ait ihale işi 6.9.39 günilne 
.... ~lıur etmeditinden intaç olunamamış ve bu müddetin 
lQ 1'e kadar temdidine komiıyonca karar verilmif tir. 

IGnlük müddet içinde dahi münakua için talip zuhur 
llib 249o aayıh kanunun 7 inci maddeaine tevfikan 16.10.39 

• aren bir ay mGddetle mezkür itin pazarlak suretile i-
1 illa olunur. 

~-rlar Mildürlütüyle-Çorlu İnhisarlar Memurlutundan : 
t., i•hiaarlar idaresi binuının tamir İfİ pazarhk ıuretiy-

~ :ıss lira 38 kuruttur. . • 
lerınde Tekirdat ve Çorlu lnbuular ldaruinden her 
~ep edilebilir ve keşif varakası gCSrillebilir. 

4.10.39 cumartesi ıHt il de Tekirdat ve Çorlu lnbi-

•arlar binaaında mütetekkil Komisyonda yapılacaktır. 
Pazarlıta girebilmek için yatırılacak muvakkat teminat miktarı 

36 lira 63 kuruıtur. 
Bu İf kat'i ihale tarihinden itibaren azami 20 gün zarfmda ik

mal edilerek nokaanıız bir halde İhiarlar İdaruine teslim edile
cektir. 

lıtanbul P. T. T. Müdürlütündeo: 
4. J0.939 çarfBmba 1&at 15 le açık ekıiltmesi yapılacağı ilan e

dilen Eyüb P. T. T. Merkezi binaııoın bir kısım tamiratı işi için 
muayyen pn ve saatte toplannııı Komisyona herhangi bir talib 
müracaat etmeditiuden bu babdaki

1
::1luiltme 10 gün müddetle uza· 

tı~ışbr. Ekıiltme 18.10.39 çarf•mfA aaat 15 te B. Postane binuı 
birinci katta P. T. T. Müdürlüiü odaiıianda toplanacak Alam Satım 
Komiıyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 617 lira 54 kuruş, muvakkat teminat 47 liradır. 

isteklilerin olbabdaki ketif ve t@rtnamelerini görmek ve mu· 
vakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde meı.kür Mü
dürlük İdari Levazım kısmma, ekıiltme gün ve saatinde de en az. 
8 gi1ıı evvel 500 liralık bu işe benzer yaptaklarma dair idarelerin
den almıt oldukları vesikalara iatinaden İstanbul Vilayetinden ek 
ıiltme tarihinden 8 gün evvel almmıı ehliyet vesikuı, 93~ yılına 
aid Ticaret Odaaı veıikaıı, muvakkat teminat makbuz.ile birlikte 
Komiıyona müracaatleri. 

Devlet Demiryolları İtletme U. Müdürlüpnden : 
23 metre uzunlutunda ve 9 metre genitlitinde ve 2,70 metre 

yükıeklitinde ahpp bir çift yeni dubanm inf&ll ve bu dubaJarm 
birbirine batlanmuı ve 150 günde Devlet Demiryolları Haydarpaf& 
Limauanda teslimi kapalı zarf uıulile ek11ltmeye konmuştur. Mu
hammen bedeli 3560'..! liradır. Ekılltıne Haydarpaşadıt gar binası 
dahilinde Birinci İşletme Komiıyonu tarafından 27.10.39 tarihine 
mü1adif cuma günü saat 11 de icra edilecektir. Bu gibi deniz. ~· e· 

ıaitini evvelce büınü auretle yaptıklarma dair bir ehliyet vesikasile 
birlikte teklif mektublarmı wazrufen ayni gün aaat ona kadar Ko
miıyon reialitine vermeleri lazımdır. Poıta ile gönderilecek teklif· 
ler için poıtada vaki olabilecek teabbürler kabul edilmez. 

Muvakkat teminat 2670 lira 15 kuruştur. Fenni ve eksiltme 
fBrtnamelerile mukavelename esaslan ve planları idaremizin Hay
darpafB, Ankara, ve İzmir veznelerinden 179 kuruf mukab;Iinde 
alınır. 

İıtanbul Belediyeıinden: 
Vali Konatı ve Şişhane mevkilerinde yeniden t .. is edilecek 

çocub bahçeleri inf8at ve teıisah 29893 lira 90 kurut tahmin edilen 
bedel üzerinden kapalı zarf uıulile açılan eksiltmeye talip çıkma
maaına mebni 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin ıon fik
raıına göre pazarlıta çıkarılmıfbr. 

Evrakı ketfiye ve prtname 150 kuruı mukabilinde İıtanbul l:je

lediyesi Fen heyetinde alınabilir. Taliplerin 2'l42 lira 5 kuruıluk ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile Fen itleri müdürlüğünden ala· 
cakları fenni ehliyet vesikası ve kanunun tadat eylediti diğer vesa· 
ikle 9.10.939 pazartesi güuü saat 14 de Daimi Encümene müracutları. 

ilaçlar ,Klinik ve ispençiyari alat, Hastane ~V_!. 
İzmir Ziraat Müdürlüğünden : 

Ziraat vekiıleti için 1&hn alınacak on ton göz l&fıoln ıueteler· 
le ilin edilen 28.9.39 tarihinde ziraat müdürliitünde toplanan alam 
komiıyonunca münakasa ve ihale kanununun 47 inci maddesi hük
mGne tevfikan ihale müddetinin on giln uzatılması ve 9.10.39 günü 
ayni kom..,oaıda ihale edilmesi kararlaıtırılmıı oldutu ilin olunur. 

Manisa V alilitinden : 
Manisa Memleket Haataneainin 939 mali yılı ihtiyacı bulunan 

134 kalemden ibaret 3214 lira 70 kurut muhammen bedeli muale 
ce ve malzemeıi açık ekıillmiye konulmuttur. 

Mualecenin cinı, miktar ve fiat f&rtlarını göıterir liıte iıtanbul 
Sıhhat Müdürlüpnde görülebilir. 

İhale 19. J0.939 perıembe pnil ••t 11 de Manisa Daimi En· 
cümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 23.1 lira 53 kuruftur. 
Mektubla yapılacak tekliflere muvakkat teminata aid bir ban· 

ka mektubunun veya makbuzunun ilittirilmesi lazımdır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer(Tesisatve Malz.) 
izmir Telefon MOdürlütünden: 

29.9.939 tarihinde ihaleai yapılamayan 382 lira muhammen be
delli 538 p1trça akü plik ıeparatCSrlerinin ıt. J0.939 tarihine raslayan 
pazarteıi pnü ıaat 15 de açık ekıiltme suretiyle ihalesi yapılacak· 
tır. İlk teminatı 28 lira 69 kuruflur. Şartnameler lzmir Telefon Mü
dilriyetinden pu'UllZ olarak verilecektir. Talıplerin yukarıda sözü 
pçen pn ve ıaatta ilk teminat makbuzu veya banka mektubu ve• 
ya diter vesaikle iz.mir Telefon Müdüriyetine müracaatları ilin 

olunur. 

• • * 1 - 27.9.939 tarihinde ihalesi yapılamayan 1755 lira mu 
hammen bedelli 18 kalem ceman 28.50 metre muhtelif cinı telefon 
kordonları 9 ilkteşrin 1939 tarihine r&1h7an pazartesi gilnD aaat 11-
de açık eksiltme aureliyle ihale edilecektir. 

2 - İlk temianah 131 lira 63 kuruıtur. 
3 - Şartnamelei her gün lzmir ve lıtaobul Telefon MildUrlilk 

lerinde para11z. verilecektir. 
4 - İıteklilerin yukarıda sözü geçen gün ve saatte ilk teminat 

makbuzu veya banka mektubu ve diğer kanuni ve1&ikle l~mir Te· 
lefon Müdürlüğünde müteşekkil Sabnalma Komiıyonuna mlracaat· 
ları ilin olunur. 

Mardin Belediyesinden : 
Belediyenin mevcud elektrik aantrahna 120 ili 130 beyfir ve 

1 IO kilovat takatta bir Dizel elektrık grupunun teıiı ve iliveai 2490 
ıayılı urtbrnıa, ekıiltme ve ihale kanunu mucibince 12061 lira 50 
kurut bedeli ke1ifle ve kapalı zarf usulile ekıiltmiye konulmUftur. 

Ekıiltme 2j.10 39 çarpmba günü saat 10 da Belediye dairesinde 
toplanacak Belediye Encümeni tarafmdan yapılacakbr • 

Bu ite girmek isteyenler 904 lira 61 kuruş, muva,kkat teminat
la kanunun tayin ettiği ve fBrtnamede yazılı vesikaları ayni jiln· 
saat 9 a kadar Beletiiye Reisliğine vermeleri lizımdar. 

İstekliler eksiltme şartnameıi ve projeleri Mardin Belediyeain• 
de görebilecekleri gibi para11ı. olarak ıuretlerini de alabilirler. 

İbale günü saat 9 dan ıonra gelecek teklifler poata gecikmeai 
olsa dahi kabul edilmez. 

tiaziantep Belediyeıinden : 

Belediyenin bir senelik muhtelif vatlık ampül ihtiyacı münaka
saya. konulmuflur. Muhammen bedeli 1226 lira 50 kuruştur. 

lhalei katiyesi 11. IO 939 çarşamba günG saat 14 de beledi1e 
salonunda yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler Belediye muhuebesine milracaat 
edebilirler. 

İstanbul Komutanlıtı Satınalma Komiıyonundan: 

Komutanlık birlikleri ihtiyacı için galvanizli demir tel ve 3 
No lı pors.len izolatör satm alınacaktır. Fenni tarlnameıi ve mik· 
tarlara hergün Komiıyonumuzda görülebilir. lbaleıi 10 blrincitqrin 
939 sah günü saat 16 da yapılacaktır. İsteklilerin belli giln ve ıaat
te Fındıklıda Komutanlık Sahnalma Komiıyonuna aelmeleri . 

-----------------------------------------------------Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s . 
Gaziantep Belediyesinden : 

Ekıiltmeye konulan Belediyenin zabıta ve diğer memurlarına 
diktirilecek 64 takım elbise olup muhammen bedeli 973 liradır. 

Ekıiltme 11.10.839 çarfBmba günü saat 14 de Belediye Klonun· 
da açık olarak yapılacaktır. 

Bu işe ait fartname Belediye muhasebesine müracaatla garü· 
le bilir. 

Ekıiltmeye girebilmek için İlleklilerin 72 lira 98 kurut muvak· 
kat teminat vermeleri lizımdar. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : 

İstanbul Komutanlıaı birlikleri ihtiyacı için 50000 liralık yat.k• 
lık bez. pazarlıkla satm ahnacakbr. lhaleıi 9 birinciteırin 939 pa· 
zartesi günü aaat 11.30 da yapılacaktır. İıteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanhk Satanalma Komisyonuna gelmeleri. 

Arkeoloji Müzeleri Arttırma ve Eksiltme Komiıyonu Riyasetinden: 

Cinsi 

Elbise 
Elbise 

Evsafı 

sivil ve yelekli 
Yeleksiz ve ceket-

Miktarı 

17 tak. 

lerinin önü kapalı 52 ,, 
Kasket Gri renkli serj 75 ,, 

kumaşındab..._ 

Muhammen Muvakkat 
bedeli tem. miktan 

lira kr. lira kr. 
340 34 25 53 

972 40 
112 50 

72 93 
8 44 

Eksiltme 23.10.39 paz.artesi günü saat 15 te Yilkaek Mektebler 
muhuebecilitinde yapılacaktır. 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Umum Müdürlü~üne batlı müze ve 
müesaeııelerin müıtahdemini için imal ettirilecek olan elbiıe ve llaa· 
ketler açık ekıiltmiye konmuıtur. İsteklilerin fBrlname ve elbiae 
nümunelerini görmek için her gün ekıiltmiye girecek olanların da 
ib '.lle gününde Ticaret Oda11ndan almıt veı"ka ve temİ•at makbaz
larile Arkeoloji Müı.eleri Umum Mildürlütilne müracaat 1elemeleri • 

Kereste, tahta ve saire 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlqı lıtanbul Levaz• Aaıirliti 

Sahnalma Komisyonundan : 
GGmrük Muhafaza deniz teşkilatı Huköy at<Slyesi için ıatın ala

nacak 7 kalem kızak kereıtesinin 11.10.939 çarşamba gilnD aaat 11 
de pazarlıkla ihaleıi yapılacaklar. 

Tuarlanmıt tutarı 909 lira ve ilk teminatı da 69 liradır. Eb'at 



2 Münakua Gazetesi 

Bu gün ilan olunan 

a e zaye eler Listesi 
Cinai Şekli Muhm. bed· Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

---- .......... ...,oıw9oW -...~~.--....... -----~ ..... ~----------------.,;~---~ ..... --.:.. .... ~--- -~ _ .. _ 

lntaat,_ Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Tahaffuzhanedeki pavyonların harici sıva aç. ekı. 4551 52 
tamiri 

Mamulat ambarı inş. (temd.) 
Havuz ve ambar İnf. ,, 
Çorludaki İnhi1arlar binası tamiri (temd.) 

• ,, idaresi binası tamiri 
Manyasta mezbaha inş . 
Eyüp P. T . T. binı111 tamiri (temd.) 
Ab~ap duba inş. 1 çift (şart· 179 kr.) 
Çocuk bahçeleri inş ve tesisatı (şart. 

150 krş.) ttemd.) 

paz. 
aç. eks. 

kapalı z. 
paz. 

3213 12 
882 45 

488 38 
1850 -

617 54 
35602 -
29893 90 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Haslahane Lvz. _____ ,=- ;y --......--.-... .....__. - .. .. 

Göz. taşı: 10 t. (temd.) 

Mualece ve malzemesi: 134 kalem aç. ekı . 3214 70 

Elektrik-Havagazı-Ka ı orlfer (tesisat ve malze~si) - ._... - . -. 

Galvanizli:demir tel ve 3 No lu por .. elen izolatör paz. 
Dizel elektrik grupu tesisi kapalı z. 12061 50 

Mensucat, El~ise,_ Kundura, C!,Ti!şır v.s. 
Yataklık bez 
Elbise yelekli: 17 tıtk. 
Elbise yeleluiz: 52 tak. 
Kasket: 75 ad. 

Kereste, tahta ve saire 

paz. 
aç. eks. 

" 
" 

Kaplama, döıemelik kiremit altı, dikme· paz. 
lik-kuşaklık mertelik ve döşeme kirişi 

50000 -
340 34 
972 40 
112 50 

Kızak kereıte Haaköy atelyesi için: 7 kal. paz· 909 -
Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. - --
Dolap: 3 ad.-mua: 1 ad. merdiven: 1 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Mazot, vakum yağı, valvalin ve ıreı yatı aç. eks. 

Müteferrik 

Hayvan: 95 baı 

Bet aayılı motöre yap. tenteler (temd.) 
Motopomp: 4 ad. 
Soba borusu: 2100 ad .·soba dirseği, 300 

ad.-ıoba tahtası, 102 ad.·ateş küreti: 
100 ad.·masa: 100 ad . 

Kıl kepçe belleme-kıl kolan kıl yem tor
ba11·İp yular batlığı, ip yular sapı·kıl 
geltre 

Büyük ve küçük kazan, bakraç kapaklı 
kalay, nitadır ve pamuk 

paz· 

aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 

" 

" 

373 -

1618 75 

325-
9000 -

Sıhhiye arabuı yap. 3.5 ad. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 
kapalı z. beh 3.50 -

K. ot: 66 t. 
,. ot: 48 t. 
,, ot. 400 t . 
,. fasulye, 73,5 t. 

Saman: 297 t. 
K. ot: 255 t. 
Saman: 28,5 t. 

c 184 t. 
Zeytin tanesi: 5 t. 

B. M ~a y ~ d e l e r 

Gramofon ve Radyo 

Sandalye, 300 ad. 

aç. ekı. 3805 -

" 200> -
kapalı z. 15000 -

" 8085 -
,, 5197 59 

paz. 

" - - / 

" 
paz. 1000 -

aç. art. 

" 

liıteıi ve şartnameıi Komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makb uzlarile Ga

lata rıhtım caddesi Alemdar han ikinci kattaki Komiıyona g~lm~leri 

Devlet Limanları İşletme İzmir Şubesinden: 

Teraane için 40 metre mikap eğri çam ve 600 tane paraçol açık 
ekıiltme ile ıatın alınacaktır. 

Bunların Alaybeyi teraanesine teslim şartile muhammen bedeli 
1640 iiradır. 

Ekıiltme 13.10.939 cuma gilnü ıaat 16 da Devlet Limanları İz
mir Şubesi binasında toplanacak ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme şartnameıi bedelıiı: olarak Levazım Şefliğinden alına
bilir. Muvakkat teminat 123 liradır. 

İıteklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılı vesikalarla 
bildirilen saatte ihale Komİlyonunda hazır bulunmaları ilin olunur. 

İstanbul Komutanlıtı Sahnalma Komisyonundan : 

istanbul Komutanlığ'ı birlikleri için 7 kalem yapı malzemesi 
satın alınacaktır. Pazarlıtı 12 birincite~rin 939 perşembe ıünü saat 

3t2 l1 

241 -

36 63 

47 -
2670 15 
2242 02 

233 53 

901 Gl 

25 53 
72 93 
8 44 

69 -

28 13 

Urla Tahaffuzbane1i Müd. 16-10-39 il -

Konya İnhisarlar Başmüd. 9-10-39 15 -
Kayseri Vilayeti 11-10-39 
Şarköy İnhisarlar Batmüd· 16·10-39 5-
Tekirdat 

" Müd. 14-10-39 11 -
Manyas Belediyesi 14-I0-39 
İst P. T T. Müd. 18-10-39 15 -
D. D. Y. Haydarpaşa 27-10·39 11 -
İst. Belediyesi 9 -IO 39 14 -

İzmir Ziraat Müd. 9-10-39 

Manisa Valiliği ve İst. Sıhhat Müd. 1~10-39 il -

İst. Komut. SAK. Fındıklı 
Mardin Belediyeıi 

İst. Komut. SAK Fındıklı 
Arkeoloji Müzeleri SAK. 

" ,, 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 

10-I0-39 16 -
25-10-39 10 -

9 -10.89 
23-10-39 
23-1039 
23-10-39 

il 30 
15 -· 
15-
15 -

12·10 39 11 -

Gümr. Muhaf. Gen. Kom. İst SAK. 11-10-39 11 -

Konya Emniyet Müd. 17-10-39 14 -

121 43 Konya Vilayeti 9-10.39 15 -

26 -
675 -

Hatay Seyyar Jandr. Alayı 

Gfimr. Mubaf. Gen. Kom SAK.lst. 23-10·39 11 -
D.D.Y. Ank. ve H .pafa Sevk Şefliti 21-11-39 15 30 
Selimiye Aık. SAK. 11-10-39 14 · -

İıt. Komut. 
" 13· 10-39 11 -

" " 13-10-39 11 -

918 75 Tophane Ln. SAK. 24-10-39 14 30 

285-
153 -

1125 -
606 38 
389 82 

Bornova Ask. SAK 

. ,, 
iz mir Lvz. SAK· 

" 
" f.t· Kom. SAK. Fındıklı 
n 

" 

24·10-39 
24-10-39 
20-10.39 
2()..IO 39 
20-10 39 
12-10-39 
12-10·39 
12-I0-39 

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

75 - Lüleburgaz Tümen SAK. 12-10.39 lO -

lst. 3cü İcra Tophane Necati· 12,14-10-39 9 -
bey Cad. 

iıt. 3 cQ İcra Mem. Mısırçarş111 13, 17-10-39 ' J ı _ 
erzak anbarı Cad. No. 24 

11 de yapılacaktır. İsteldilerin belli ailn ve saatte Fındıklıda Ko 
mutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri . 

Kaplama, Döıemelik, Kiremit altı, Dikmelik, Kuşaklık Mer-
teklik, Dö~me kirişi. ' 

~...Qb!IY_~Büro ve ev Eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Konya Emniyet Müdürlilğunden : 

Bedeli muhammeni 
373 lira 

Ydzde 7,5 depozito 
lira ku. 
28 13 

Emniyet müdürlütünün ihtiyacı olan 3 adet dolap bir merdive· 
bir masanın 17.10.936 salı günü saat 14 de Konya Emniyet Müdür· 
lüj'ü dairesinde ihaleıi yapılacaktır. Talip olanların ihale a-Onü dipo· 
zite makbuzlarile ve tartname ve krökisini görmek üzere her gün 
müracaatları. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yag~ı v. s. 
300 t. Türk Antruiti alınacaktır: Bak İst. Vakıflar Direk. ilan-

rına. 

Müteferrik 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : ,,. 
Selimiye tüm birlikleri ihtiyacı için 2100 adet ıoba bort1•~1 ı 

adet soba dirseği , 102 adet soba tahtası, 100 adet atef küre~•·~ 
adet maşa, evsaf ve şeraiti dahilııı~e 11. 10.39 çarşamba gilnll _,.ı 
14 de pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin belli a-ün "e t 
kati teminat paralarile b rlikte Sclimiyedeki tümen aatınalııı• 
misyonuna gelmeleri. 

Adana Belediye Riyasetinden: 

1 - Şehir yolları için gerekli olan 20000 adet 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1800 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 135 liradır. 

c1 -~ parke ta~ 

4 - İhalesi birinci teşrinin 17 nci salı a-ünü Hat on 
lediye Encümeninde yapıla<:aktır. . ot' 

5 - Şartnamesi Fen işleri Müdilrlütündedir. Jıteyenler 
görebilirler. i/ 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen aaatte muvakkat t~"'l 
makbuzlarile birlikte Belediye Encümenine müracatları ilan ° 11 

Devlet Demiryolları ve Lin1anları İşletme Umum ldareıind~ 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 4 adet motopomp 21.1 

salı günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulü ile Ankara'da fd•rt 
nasında 1atın alınacaktır I 

Bu işe girmek isteyenlerin 675 liralık muvakkat teminat ~e~ 
nunun tayin ettiti vesikaları ve teklifleriııi aynı gün ıaat 1 ' 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. . d 

Şartnameler parasız olıtrak Ankara'da Malzeme Daire•111 

Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalııı' 
Komisyonundan: 

Muhafaza deniz teıkilatından 5 aayılı motörün yıııphrılacalı ~ 
telerinin müteahhidi ııamı hesabına 23. IO 39 pazartesi gilnii "' 
de açık eksiltwesi yapılacaktır. ~ 

Tasarlanmış tutarı 325 lira ve ilk teminatı da 26 liradır. 
mun~ bez ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. ,0,ıl tt 

isteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat ı makbuzlarile,1 ~ ~ 
Rıhtım caddesi Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelı:n• e 

Hatay Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonund•" : 

Adet Cins Hizmeti Yüksekliti Göğüs çevresi 
76 at binek 1 ,43 (en ataQ'ı) 1,60 (en aşağı) 
15 at Mekkari 1,35 1,40 1,52 " 
4 Katır ,, 1,30 1 ,3:> 1,52 l ,37 
Yaşları 4,8 ara11 olacaktır. 

Hatay Seyyar Jandarma Alayı ıçın yukarıda enaf ve ~ 
yazılı 95 hayvan parası P•iio ö:lcınerek pazarlıkla 1atın alın•cll ıi 

İsteklilerin her gün kıtlada Seyyar Jandarma Alayı Satııı' 
Komiayonuna müracaatları ilin olunur. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : /. 
aı 

35 aded Sıhhiye arabaıı yaptırılacaktır. Kapalı zarfla e~• 1 
ıi 24.10.939 aalı günü Hat 14,30 da Tophanede Levaı.Jm ~;ıı 
Satınalma Komiıyonunca yapılacaktır. Tahmin bedeli beher• ı"J'.. 
ra, ilk teminatı 918 lira 75 kuruştur. Arabanın nümunesi Bt1 _.'/ 
yinde Sbh. Transit deposunda iÖrülür. İsteklilerin kanuni "~ ~ 
larile beraber teklif mektublarını ihale uatinden bir ıaat ev"' 
miıyona vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : ~ f 
İstanbul Komutanlıiı birlikleri ihtiyacı için aşağıda cin•l~ıı ~ 

zılı malzeme pazarlıkla utın alınac~ktır. İhalesi 13 birincitettl fi' 
cuma günü ıaat 14 te yapılacaktır. lıteklilerin belli a-ün .,e 
Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komiıyonuna i'elmeleri. 

Bi'iyDk kazan 
Küçük kazan 
Bakraç. kapaklı 
Kalay 
Nitadır 

~~ / 
• • • İstanbul lılomutanlığı birlikleri ihtiyacı için aşatıda .c\3 

yazılı mutabiye malzemesi pazarlıkla satın alınl!caktır. lhale5~ 
rinciteırin cuma günü saat 11 de 7apılacaktır . ihalesi 13.10··

1
, f 

ma günü saat 11 de yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve •••t 
dıklıda komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Kıl kepçe belleme 
Kıl kolan 
Kıl yem torbası 

ip yular başlığı 
İp yular sapı 
Kıl gebre 

Erzak, Zahire, et ve Sebze 

Lüleburga:r. Tümen Satınalm ,ı Komisyonundan 
~ 

b." 
Tümen ambarına hemen teslim edilmek ıuretile 5 1ı11f 

zeytin taneıi Komisyondaki evsaf ve nümunesine göre P.•,dı' 
satın alınacaktır. Muhammen fiah bin lira ilk teminatı 75 lı'd• 

İhalesi 12.10.39 perşembe günü saat 10 .da Lüleburı•: 1u~ men Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin bell 
saatte Komiıyona gelmeleri. 



Bornova Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 

~elllirdeki birlik ihtiyacı için 49500 kilo kuru ot açık 
~ konmuştur. . 

S. 23.10.939 pazarteıi gilnü aaat on birde lzmir - Bornovada 
l~ ~ınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 
l, ~111 edilen umum tutarı 1980 liradır. 
~"•tı nıuvakkate akçası 149 liradır. 
-.~~llltıi her gün Komiıyonda görülebilir. 
,lcJuer ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster
~lhllriyetindedirler. 

.tllleye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cil 
~~e ve şartnameıinde yazılı vesikalariyle teminat mek

ıkte yukarıda adı geçen kom =syona müracaatları . 

~ • Bornoya Aıkerl Satınalma ~omiıyonundan : 
' lu birlik ihtiyacı için 66000 kılo kuru ot açık eksiltme-
~!llr, • 

'* 24. 10.939 aalı günü saat 10 da lzmir Bornovada Aske
l~ ı.ı. l<omiıyonunda yapılacaktır. 
l-._~lıı edilen umum tutan 3805 liradır. 
~~tı aıuvakkate akçesi 285 liradır. 
'~'-'•ıi her aün Komiıyonda görülebilir. 'er Ticaret Odasında kayıtlı olduklarıoa dair vesika gös
•'. ~ bıariyetindedirler. 

~ 1dındaki birlık ihtiyacı ıçın 48000 kilo kuru ot açık ek
.ollaıuftur. 

24. t0.939 aalı günil saat 1 l de İzmir - Bornovada Askeri 
l~ ~0aıiayonunda yapılacaktır. 
l~tıı edilen umum tutarı 2040 liradır. 
~tı rn_uvakkate akçes~ 15.'.\ lira~~':. . . 
~I Qıeıı her gün Koın11yonda gorul .:bılır. 

"'-er Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös
chllriyelindedirler 

~'-lir levazım Amirliti Satınalma Komisyonundan : 

~ "'ilatahkmen mevki birliklerinin 73500 kilo kuru fasulye 
Palı larf uıulile ekı:ltmeye konmuttur. . 

~~: l0.939 cuma gi1uü saat 15 buçukta kı,lada iz mir Le· 
~i •tı Satınalma Komisyonunda yapılaca:ttır. 
'~edilen tutarı 8085 liradır. 

, 
1 ınuvakkate akçesi 606 lira 38 kuruftur. 

~tıi her gün Komiıyonda görülebilir. 
~ : licaret Odaaıoda kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

tQ'J • \ I rıyetindedirler. 

l-· ~it ln\iatahkem mevki merkez birlikleri bayvanahnın 
~ llaıan ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş-

'-t~'.l0,39 cuma günü saat 16 da kışlada lzmir levazım 
'i;-'?1• komiıyonunda yapılacaktır. 
''tıedalen tutarı 5197 lira 50 kuruştur. 

Qıuvakkate akçesi 389 lira 82 kuruştur. 
'-i lıer gün komisyonda görülebilir. 

''h.. tic,ret od11sında kayıdlı olduklarıııa dair veıika gös
tiyetindedirler. 

Değirmen Taşı imalathanesi 'i lJn, Taban, Fındık, Kahve, Tu:ı, Ni:asta, 

' Alçı ve Silbiye taşlan 
'•neHk tecrUbe ve lhtleas sahibi 

tl~'rltER USTA BAl-<LıACI 
ilet," i•yet ehven ve itinalı olarak imal edilir 
~ -........ -

d ... , : Sirkeci, EbilıüQd Caddeli Nn. 60/1 1 
-----------------------~--------..........~· 

Müoakaaa Gazeteıi 
s = -

Zonguldak Vilayeti Daimi Eocmiıen Kaleminden: 

l - Ereğli-Bartın ·Safranbolu hastanelerine muktazi aşağıda mik· 
tar ve nevi yazılı bet gruptan ibaret erzak ve mahrukat 25 9.939 
tarıhinden itibaren 21 aün müddetle tekrar açık ekıiltmeye kon · 
muştur. 

2 - Talipler bu işe ait şartnameyi ve muhammen fiyat müfre
datinı her gün Daimi Encümen kaleminde görebilirler. 

3 - Belediye narhına tabi et, ekmek ve sair havayici zaruriye 
teslimi anında mahalli belediye narhı eaasından diğer mevat ise mu· 
hammen fiyat üzerinden tenzilat icra edilmek üzere 16 teşrinievvel 
939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de ihaleıi yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 0 
0 7,5 olup taliplerin teminatlanını Hu

susi Muhasebe veznesine yatırarak alacakları makbuz ve Ticaret O 
dası vesikaaile muayyen gün ve saatte Daimi Encümende haı:ır hu· 
lunmaları ilan olunur. 

Nevi 
Bartın 

Miktarı 
_ ____ ,__6 __ 4400 kilo 

Ereğli 

Miktarı 

4500 kilo 

Safranbolu 
Miktarı 

4000 kilo Ekmek (Has) 
Un (Haa) 50 " 40 " 40 ,, 

Muhammen tutarı 448.50 Lira 411 Lira 405·25 Lira 

Koyun eti 
Sıjır eti 
Süt 
Yoprt 
Piliç 
Yumurta 

1300 kilo 200J kilo 1500 kilo 
400 ,, 80 ,, 
000 ,, 750 ,, 
800 ,, 700 " 
100 Adet 15 Adet 

2000 " 20ü " 
760 Lira 836 Lira 

800 " 
700 " 

710 Lira Muhammen tutarı 

Makarna (taze bir;nci) 
Şehriye 

-. ._...... .,...._,._., _____ _ 
Pirinç unu 
Tuz iri 
Do nates salçaı.ı 
Çama,ır sodası 

Kesme teker 
İrmik 
Zeytinyağı (Ayvalık birinci) 
Çay (Seylan birinci) 
Sabun (birinci) 
Soğan (kuru ve içi ozsüz) 
Mercimek (Sultani birincil 
Nohut (yeni yıl mahsulü) 
Kuru üzüm (çöpsüz, çekirdekıiz) 
Kuru incir 
Kuru bamya (Amasya çiçek) 
Sadeyağ (erimiş sızdırılmı' acı 

almıyacak) 

Pirinç Toıya, Yabanova (Saf
ranbolu) 

Patateı 

Beyaz peynir 
Zeytin tanesi etli ve birinci 
Kuru faaulya 
Tereyağı 
Aıker ıuyu 

300 kilo 200 kilo 

100 " 10 " 
50 " 
\50 ,. 
~o ,, 

ı ıs ,, 
400 " 

20 " 
25 " 
3 ,, 

300 " 
50 " 

ı cıo ,, 
100 " 
15 " 
5 " 

300 " 

700 " 
300 " 

30 " 
20 ,, 

200 " 
20 

" 150 yük 

10 " 
100 " 

2::> ,, 
2r> " 

20Ll " 

5 " 
l " 

200 " 

50 " 

25 " 
25 " 
4 " 

200 " 

500 " 
100 ,, 

5 " 
5 " 

100 " 

150 kilo 

25 " 
15 " 

100 " 
40 " 
40 " 

300 ,, 

10 " 
30 " 

l " 
150 " 
300 ,, 
100 " 
50 " 
50 " 

5 " 

300 " 

750 ,, 
300 " 

Muhammen fiyatı 1027.85 Lira 559.12 Lira 868.50 Lira 
------~ 
Yaş ıebze (Mevsime göre her 

nevi) 
Yat meyva (Mevaime göre 

her nevi) 
Muhammen fiyatı 

500 "ilo 

200 " 
100.38 Lira 

1500 kilo 

200 " 
175 Lira 

1200 kilo 

600 " 
132 Lira 

Odun (mefe ve gürgen) 100 ke-ntal keıik 150 kental meşe 400 kental 
Gaz (Batum) 20 teneke 30 teneke 500 kilo 
Maden kömürü (Tuvenan ° 0 30 parçalı 30 ton 30 ton 
Mangal kömürü (meşe) 1000 kilo 1000 kilo 

Muhammen fiyatı 419 Lira 503 Lira 487 .50 Lira 

İzmir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
İımir müstahkem mevki merkez brliklerinin 47250 kilo bulgur 

iht;yacı 30.9 939 tarihinde pazarlıkla yapılan ekıiltmesinde talip çık_ 
madığından pazarlık 7 birinci teşrin 939 cumartesi günü saat on beş 
te kıtlada İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 5433 lira 75 kuruştur . 

Teminatı muvakkate akçası 407 lira 55 kuruştur. 
Şartnamesi h~rgün Komisyunda görülebilir. 
İllekliler Ticaret Odasında kayıtlı ölduklarına dair vesika göı

termek mecburiyetindedirler. 
Pazarlıta i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunn n iki ve 3 üncü 

maddelerinde ve tartnamesinde yazılı veıikaları ve teminatı muvak
kataları ile birlikte ihale saalından evvel Komisyonuna müracaatları. 

Devamı 4 üncü aayfada 

lstanbul Defterdarhgmdan : 
Feriköyiinde Meşrutiyet mahallesinde Beyoğlu caddesinde 3 sa

yılı iki tarafı emlakı milliyeden Balmumcu Çiftliği, bir tarafı Kağıl
baneye giden toıe,tarafı rabii Karaağaç caddesi ile mahdut 112639,24-
metre murabbaı arazinin nısıf hissesinin mülkiyeti 8448 lira mu
hammen bedeli üzerinden kapalı zarfla artırmaya konulmu,tur. Mu· 
vakkat teminat 473 liradır. Satış bedeli petinen olup 0 

0 5 faizli ha
zine tahvilleri ile ödenebilir. Taliplerin teklifnamelerini 9.10.939 
tarihine müıadif pazartesi günü ıaat 14 e kadar Defterdarlık bina· 
sında milli emlak Müdürlüğü odasında toplanacak Komiıyona ver· 
meleri ve ayna günde ve saat 15 de zarflar açılırken teklifname 
verenlerin teminat ınakbuzlarile hazır bulunmaları. (7470) ___________ , ____ , __ __,,,_,_.._... __ _,,_._. ~ ~ ---~~ 

__.._oış oEPosu ....... 
M. i B R A H i M B E R K M E N 

Türkiyenin en zengin çeşitlisi 

ye e u a s r i D i f D e p o s udu r. 

Daimi bir sergiye maliktir. 

l.tanbul, Makul1an Han No. 2, 3, 4, 5 

1 ---- _ _ :z=; e 

Nazimiye ikinci Seyyar J. Taburu Satmalma 
Komisyonu Başkanhgından : 

Tahmin 
Miktarı bedeli 

Muvakkat 
teminat 

3 

Erzak cinsi Kilo Lira Li. Kr. Eksiltme uıulü ihale gün ye S. 

Un 120000 16500 1 ~37 50 Kapalı zarf perşembe 12.10.93913 
Sığır eti 30000 5400 400 50 ,, ,, ,, ,, 14 
Arpa 300000 16860 1264 50 ,, ,, ,, ,, 15 
Kuru ot 200000 9240 693 00 ,, ,, ,, ,, 16 

1 - Tuııceli Vilayeti Nazimiye kazasında 2. ıeyyar jandarma 
taburunun bir senelik ihtiyacı için kapalı zarf usuluile sabo alınacak 
dört kalem iate ve yem maddelerinin cins ve mıktarları ile diter 
malumat yukarıya yazılmıştır. 

~ - Tahmin bedellerile yüzde yedi buçuk teminat miktarları 
hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Erzaka ait tartnameler tabur aalınalma komiıyonunda 
her zaman görülebilir. 

4 - Kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacak dört kalem erukın 
ihale giluü ve ıaatı hizalarında gösterilmiştir. 

5- İsteklilerin her kalem için tayin olunan gün ve saatlerde 
Nazimiyedeki Satınalma Komisyonunda hazır bulunmaları lizımdır. 

ti - Ekııltıneye girmek içiu kanunda yazılı tartları haiz olmak 
Belediye veya Ticaret Odalarından musaddak müteahhitlik vesika
sını ibraz etmek mecburidir. 

7 - Muvakkat teminat makbuzlarile teklif mektuplarının ihale 
zamanından bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyona veril
mesi lazımdır. ~ :;-! i (4823);,.(7664)~ .4-4M tA 

-

İ5TAHBUL VAKIFlAR DiREKTÖRlÜGÜNOEN - -..-~ ·-· . 

Cinsi Mikdarı 

Türk Antrasiti 300 Ton 

Muhammen bedeli 

22 lira 

İlk teminat 

495 lira 

Gureba Hastanesine luzumu olan yukarda cins ve mikdarı ya· 
zıh Kömür kapalı zarf usülile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
20.10.939 taribiue müsadif cuma günü saat onbe,.te İstanbul Vakıf· 
lar Başmüdürlüğü binasuıda toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi hergüu Levazım Kaleminde görülebilir. 
İsteklıler"2ı90,,aayılı kanunun tarifi veçbile hazırlayacakları tek

lif mektuJ?larını ihale aaalinden b.r saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon riyasetine vermelidir. Posta ile gönderilecek 
mektuplar da yine ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmi' 
bulunmalıdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (7993) 

Cinsi Miktarı Muh. be. 0 
0 7,5 te. Eksiltme 

lira kr,. lira krt. şekli saati 

Şarap galon mantarı l ~5000 a.ıif . 1 :?50 
26 x 45 eb'aııhnda 

Şarap şiiesi mantarı 600000 l> » 51 4 -
24 x 45 

Likör mantarı 
2a x 35 

200000 ,, " 1879 50 

Rakı mantarı 10000000 ,, ,, 35000 -
20 X-5 eb'adında 

93 75 

429 30 

140 96 

2625 -

paz. 14 

" 
15 

,, 15,30 

" 
16 

1 - Şartname ve kalite nümuneleri mucibince yukarda cins ve 
miktarı yazılı mantarlar pazarlıkla salın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa
atleri hizalarında yazılıdır. 

lll - Pazarlık 23.10.939 pazarteııi gilnü Kabataıta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Rakı maııtarı ıartnameleri her gün Levazım Şubesi vez-
n cıindeu ve İzmir Ankara Bıı,müdürlüklerindeu 175 kuru' muka
bilinde alınabileceği gibi diğ'er ~artnameler parasız mezkur Şubeden 
alıuabilir. . 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 
o 0 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komiıyona 
g...lmeleri ilan olunur. (7863) 2- 4 

Cinsi 

Rondel Kükü rt 
Asit Sıtrik 

> Tartarik 

Mile.darı 

550 kg. 
950 ıı 

650 , 

Eksilt. şekli 

pıız. 

.. 

lyot 70 » 11 

Fosfor Biamony: k 150 > ,, 

Nuvnr animnl ampnt 50 > > 

Bojole 32 şi şe » 
Verjenny 150 > : 

Alkolozatris 65 " > 

Romone ronti 30 • · 

gün 

20-10-39 
> 

21 J) 

saat 

'4 
15 
15,30 
16 
10 
11 

12 

1 Şartnameleri mucibince yukr.rıda cins ve miküırı yazılı 10 ka· 
lem ~arap mayası ve eczas · pazarlıkla mubayaa olunacrıktır. 

2 - Alım şekilleri, muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek
siltme gün ve saatleri hizalarında gösterilmi ştir. 

3 - Pazarl ık Kabataşda Levazım ve Mubayant Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır· 

4 - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabılir. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 

7,5 güvenme paralariyle birlıkte mezkür Komisyona gelmeleri.(8076)2-4 

Baıildıtı yer Alun Basımevi, İıtanhul 
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AJ Adjudications au Rab~ 

Constructiona-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel 
----------------------------------==--=-----~ 

de Construction-Cartographie 

Rep. enduit exterieur des pavillons du lazaret Publique 
Const. depôt (aj) 

» busin et hanrar (aj) 
Rep. bit. monop. iı Çorlu (aj) 

,, ,, adm · monop. Çorlu 
Const. abattoir a Manyas 
Const. bit. PTT iı Eyup (aj) 

Gre a gre 
Publique 

> chalands en bois: 1 paire (c eh 179 P) Pli cach 
• et inıtall. jardin pr. enfants (cah eh P. Grc a grc 

4561 52 
3213 12 

882 45 

488 38 
1850 -
617 54 

35602 -
29893 90 

342 11 
241 -

36 63 

47 -
2670 15 
2242 05 

Dir. Lazaret Urla 16-10·39 11 -
Dir. Pr. Monop. Konya 9-10-39 15 -
Vil. Kayıeri 11-10-39 
Dir. Pr. Monop. Şarköy 16-10-39 

" Monop · Tekirdat 14-10-39 11 -
Municip. Manyas 14-10·39 
Dir. PTT lst. 18·10-39 15 -
ler Expl. Cb. fer Etat H. paşa 27-10-39 11 -
Com. Perm. Mun. lst· 9 ·10-39 14 -

1.5.0) (şj) 

Produits Chimlque& et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
Sulfate de cuivre: 10 t . (a\) Dir. Agricole lzmir 9-10.39 
Medicamenh et articleş sanit.: 134 lots Publique 3214 70 233 53 Vil. Manisa et Dir. Sanit. lst. 19-10-39 11 -

Electrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 
-----------~ -------
Fil de fer ralvanise et isolııteur No 3·id. en Gre a gre 

poreelaioe 
lnıtall. rroupe electr. Diesel Pli cach 12061 50 

Habillamant - Chaussures - Tissus - Culrs 
Toile pr. matelas 
Costumes avec gilet: 17 compl. 

,, sanı fİletı: 52 compl. 

Casquette•: 75 P· 

---Gre a gre 
Publique 

50000 
340 34 
972 40 
112 50 

C· A. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 

904 61 Municip. Mardin 

25 53 
72 93 
8 44 

C A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
C. A. Museeıı Archeol. 

" " ,, " 

10-10-39 16 -

25-10-39 10 -

9-10-39 11 30 
23-10-39 15 -
23-10·89 15 -
23-10-39 15 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapieseria ete. 

Armoire: 3 p ··table: 1 p.-echelle: 1 p. 373 - 28 13 Dir. SOrete Konya 17-10-39 14 -

Bola de Conatruction, Planches, Charpenta 

Boiı de const: 7 lots Gre a grc 
Boiı dıı cooıt • pr. l' atelier de Hasköy: 7 lots • 

Combuatlble - Carburant-Huiles 

Muout, huile vacoum, valvaline et graiue Publique 

Dlvera 

Animaux de service, de moature et de trans· Gre a gre 
port: 95 teteı 

Tentes pr. moteur No 5 (ai) 
Motopompeı 4 p. 

Tuyaux pr. poele: 2100 p.·coude pr. poele: 
300 p.·plateau pr. poele: 102 p.·pelle: 
100 p.·pincette: 100 p. 

Couverture en erin pr. animaux·sangle en erin 
aac en erin pr. fourrage-bridts en erin· 
ranta en crln pr. etrier 

Publique 
Pli cach 

Gre a gre 

909 -

1618 75 

325 -
9000 -

Cbaudrons rrand et petit, robelets avec cou· 
verele, etain ııel ammoniac et coton 

Fabric. voiture pr. Sce aanit: 35 p. Pli cach la p. 350 -

Provlslons 

Foln: 66 t. 
> 48 > 

> 400 » 

Haricols secı: 73,5 t. 
Paille: 297 t. 
Foin: 255 t. 
PailJe: 28,5 t. 

,, 184 c 

Huile d'olives: 5 t. 

Publique 3805 -
> 2040 -

Pli cach 15000 -
> 8085 -
> 5197 50 

Gre a gre 

" 
" > 1000 -

(3 üncil sayfadan devam) 

istanbul Komutanlığı Satınalma K.omisyonundan: 
Komutanlık birlikleri için 255 bin kilo kuru ot .şerait ve evsafı 

dahilinde pazarlıkla 1atın al!nacaktır. İhalesi 12. I0.39 perşembe gü• 
nG ıaat 14 de yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve ıaatte Fındıklı
da komutanlık aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • Komutanlık birlikleri için 28500 kilo ıaman evsaf ve şe· 
raiti dahilinde pazarlıkla ıatın alınacaktır. İhaleıi 12. I0.39 perşembe 
günü uat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 1aatte Fın· 
dıkhda Komutanlık satınalma komiıyonuna gelmeleri. 

• • • Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 42500 kilo kuru ot şe· 
rait ve enafı dahilinde satın ~lıoacaktır. ihalesi 12. 10.39 perşembe 
günü aaat 16 da yapılacaktır. lıteklilerin belli gün ve saatte Fın· 
dık.lıda komutanlık aahnalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • Komutanlık birlikleri için 148 bin kilo saman ferait ve 

69 -

121 43 

26 -
675 -

918 75 

285 -
153 -

1125 -
606 38 
389 82 

75 -

C. A. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 12-10-39 11 
C. A · Com ııı. G. Surv. Douan. lst· 11-10-!9 11 

Vil. Konya 9-10-39 15 -

Regim. Gendr. Ambul Hatay 

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. Ist. 23-10-39 11 -
Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. 21-11-39 15 30 

Bur. Exped. H paşa 

C. A. Mil. Selimiyc 11-10-39 14 -

,, Comm. Mil· Ist. Fındıklı 13-10-39 11 -

13-10-39 11 -

Com. Ach. lnt. Tophane 24-10-39 14 30 

Com. Ach. Mil. Bornova 24-10-39 10 -

" " 
24-10-39 11 -

,, lnt. lzmir 20-10.39 15 ::ıo 

" " 20-10-39 15 30 
20·10-39 

. 
16 -" " C. A. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 12-10-39 14 -

" " 12-10-39 15 -

" " 12-10-30 10 -
Com. Ach. Div. Lüleburgaz 12-10-39 10 -

evsafı dahilinde pazarlıkla sabo al!nacaktır. İhalesi 12. I0.39 perşem
be iÜnÜ aaat 10 da yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve ıaatte 
Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna geımeleri. 

Bornova Askeri Satınalma Komiıyonundan : 

Gaziemirdeki birlik ihtiyacı için 63000 kilo yulaf açık eksiltme
ye konmuftur. 

İhalesi 23. 10.939 pazartesi gGnü saat on dörtte lzmir-Bornovada 
Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen umum tutarı 3465 liradır. 
Teminatı muvakkate akça11 260 liradır. 
Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret Odasıoda kayıtla olduklarına dair vesika gö1-

termek mecburiyetindedirler. 

4 
Eksiltmeye iftirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ~e / 

- dd 1 . d • ,t cu ma e erın e ve şartnameıinde yazılı veıikalariyle teıJJırı 
tuplarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona müracaatlar• 

- __,/ 
• • 

MUZAYEDEL~ 
Balıkesir Orman Müdürlüğünden : 

Balıkesir Vilayetinin merkez kazası dahilinde hudutları ~ 
mede yazılı Kocamaz ılı devlet Qrmanıodan 1007 kental 50 ~ ı;J 
şe enkaz odunu altı ay zarfında ormandan çıkarılmak üıere 
müddetle açık arttırmaya çıkarılmışbr. ıS 

Arttırma 16. I0.939 tarihine müsadif pazarteıi günü sa•t 
Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Odunun beher kentalinin muhammen bedeli 8 kurufuır· 
Muvakkat teminat 6 lira 5 kuruştur. 
Artırmaya çıkarılan odun orman kanununun muvakkat 

maddeıine göre Balıkesir odun ihtiyacını karşılamak \jı;ere 
çıkarılmıfhr. 

Taliplerin mukaveleyi ve tartnameyi görmek üı.ere 
Müdürlüj'iine müracaatları ilan olunur' 

Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Balıkesir vilayetinin merkez kazası dahilinde 1ıııt 
ıartnamede yazılı somaklık devlet ormanından 273 l 
75 kilo meıe enkaz odunu üç ay zarfında ormandatı t 
mak üzere 20 gün muddetle açık arttırmaya çıkarılrı'1f~ 

Arttırma 23.10.939 tarihine müsadif pazartesi gi111
,. 

15 de Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüğünde yapılıa;J 
Odunun beher kentalinin muhammen bedeli 8 1'ıl 
Muvakkat teminat 2 lira 24 kuruı tur. 1ı 
Arttırmaya çıkarılan odun orman kanununun rrııl 1~ 

6 ncı maddesine göre Balıkesir odun ihtiyacını kflff 
üzere satııa çıkarılmııtır. 

Taliplerin mukavele ve ıartnameyi görmek üzere 
Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Kemalpaıa Kazası Yukarı Kızılca köyü Heyeti lbtlf' 
riyesinden : 

Satılığa çıkarılan ~minen 7000 kilo hurda ıcıJl'f 
Bedeli muhammen 1050 liradır· b 
Arttımaya iıtirak etmek için yüzde 7 buçuk h1''eı 

lira 75 kurut depozito veya Milli Banka mektubu g 
leri lazımdır. i 

Arttırma 20.10.939 cuma günü saat 13 • 14 e 1'' 
karı Kızılca köy odasında yapılacaktır. ~ 

Daha fazla malümat almak iıtlyenlerin Yukııt• 
muhtarlığına müracaatları. 

İstanbul Üçüncü icra Memurluaundan : ~,ı 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir 'ısı' 

lambala hornıphon marka radyo, Perpetumm marka gr•b<' 
yine bir aded Alaıtbom marka, 0,85 beygir kuvvetinde 1'' .. 
menin birinci açık arttırmuı 12.10.939 perıembe gii11~ ıı 
dan 11 e kadar muhammen kıymetinin % 75 ini bulaıad•f ,t 
ikinci açık arttırmasına 14. I0.39 cumartesi günü ayni 'd~ 
haren Tophanede Necati bey caddeıinde 338 numaralı 
nünde yapılacağı ilan olunur. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlupndan : ,,r 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 300 .,,~ 

dal ye 13.10.939 cuma günü saat 9 dan 11 re kadar ve ısı g' 
kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 17.I0.939 ,alı / 
saatten itibaren M111rçarfısı En.ak anbarı caddesi 24 uuı:ı:ı• 
arttırma suretiyle satılacağı ilin olunur. 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Mikdarı Muhamme.ı vahit fiyatı 
Cinıi Hacını Lira Kurut 
Kaim çam 86.000 4 90 ,e~1 

Seyhan Vil )yetinin Kndirli kazası dııhilinde Kiraıh lıı' 
nından 86 M. 3 Çam miktarında kerestelik satışa çı1'"'~,cı 

Satış 25.10.39 çarşamba lfÜnÜ saat 15 de Seyhan Ot 
Müdürlüğ(i dairesinde arttırma ile yapılacaktır. Jı" 

Beher metre mikabının muhaıuınen fiyatı 4 lira gO ısı " 
Şartname ve mukavelename projeleri Orman Uınu,,Ji"' 

j'iinden Seyhan Orman Çevira-e Müdürlüğünden ve ~ 
şefliğinden alınır. 

Muvakkat teminat 31 lira 61 ku ı uştur. 

Satıf umumidir. 


