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P. --

Umum Tü-;car ar n ve rln mesl ki Orga 
~ 
~ 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
~~or Ve Sartoilan iatasyoolarıoda yaptırılacak anbarların be
~ '•i için lazım gelen demirler müteahbidlere Ofü tarafından 

1tt fiatı M o d 'l kt' () uıerıo en Yerı ece ır. 

~ '!birlerin bedeli teılim mahalli cins ve miktarları hakkında 
11 

tifahen malumat istenecektir. 

Ambarın betonarmesi için lazım elen 
fiste mevcud olanl r mali fi tı üz inden 
rilecektir DrmirJ rin t sli a ı li, cms v 
kında Ofisten nı 1umat i l n c\di . 

demirlerden 0-
üt ahhidc ve· 
mıktarlJ ı hak· 

Kınlay C Genel erkezi B şkanlığından : 

l' -
' "~1Ye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
4 MUdUrlUğUnden : 

Ekı;iltmeye konul n iş: Kı ılay C. Akı ray hastahakıcı hcmşi 
re mektebi ahş p bıoa tamirah, tahmini keş f bedeli 222 l lira 
58 kurı ştur. 

Bu işe oid evr k şunl rdı : 
) 

~ 

~td, Aıgari bir vagon olmak üzere 10000 tona kadar olan sipariş-
1Gııı6 llıil,,,eıeıniz fabr;kaları aahasında vagonda teslim kok ı ömü

~Gıı beher tonu 11'\,5 liradan satışa çıkarılmıfhr. 
'cııcı_ Oooo tondan fazla siparişlerde müessesemiz fabrikaları saha

~•ıonda teslim tonu 1 B liradan ıahlınaktadır. 
OttG~lkadarJarın doğrudan dotruya Karabükte Müessesemiz Mü

ile lnÜracaatleri ilin olunur. 

~,. 
itti rnuesseselerln mUnakasaları hakkında 

~ti11 lteıtaıi nıGeuese)ore alınacak madeni yağ, benzin, petrol mo
,~~e lbtlatekalının mübayaası için açılan münakas~larda fir~n 
~-ı:::ııın zikredilmemesi Batvekiletteo alakadar dnırelere teblığ 

Malzeme-Harita 

Sarı Nahiyesi Belediye Reisliğinden : 

•-,1! ~ahiye merkezine 12 kılometre mesafede bulunan memba 
~~li;~~ isale projesi yaptırılacaktır. Salahiy~tli mü~en.disleri~ 
~ lerıni 25.9.939 tarihine kadar Bdedıyeye bıldırmelerı 

olunur . 

Ankara Valiliğinden : 

1~,k53(ı lira muhammen bedelle merkez Albayrak, İstiklal 
~ -ıı•rının tamiri açık eksiltmeye konulmuş ve vakti 
~İt :hninde encümende hiç bir talip zuhur etmediğinden 
""lıtı'I l:lıiiddetle 4.U.939 tarihinden itibaren pazarlığa ko
_, l '1ftur. İsteklilerin saat 15 de Vilayet Daimi Encümeni· 
'-iıa: ttıninat akçelerini Hususi muhasebe Müdürlüğü vez-

Yatırmaları. 

A - Keşif ce veli 
R - Hu usi fe ni rln me 
İs eyeııl r b e r ı C. Hastab kıcı Hemşir ler Okulu 

Müdüriyetind ıı me c n 1 ılirl r 
Eks ltoıe 22.9.939 tarih n e c ın gü Ü s at 0,30 da Kızılay 

C. Hastabnhcı He şire'er Oku u M dü iyeli de yapılacaktır 
Eksiltıre, açık eksi tme usul yle Y• JJılacakhr. 
Ele iltm ye girebılme i in i tekli İn t6fl lira 65 · uruş mu· 

vak.kat temin&t vermesi bund ı baş a aşağı aki vesikaları haiz 
olup komisyona ib az etm ı 1 ımdır. 

Eksiltme} e ı z bi r 1 3 )() li alık bin i ışa b yap-
mış , e iyi bir şelcilrle it rm''i o duğ ıno d ir re mi iş sahiplerind n 
alınmış iyi hizmet vesikaları. 

Cari seneye aid Tıcaret Od ı ve ıkası: 

Eskişrhir L " ııın \ Ko 

Ec;;kişehir garmzonunrl na dPpod n h v 
pılacak Kalabak uyu t i h rfla 
muştıır. Ru i ait J... ş f, t 

Ankara, İ.:ıtnnl ıl v 1 n 
Komisyonlarınd gorulur E 
Eskişehir Le\ aı;ı A n i(! S 
caktır. Kf.' ıf le 1 Ji 42,0 6 lir , wuvakk t 
20 kuruştur. 

Harta G ıı D rektiır n: 

) ıhı· 
tı 3154 lıra 

Harta G11. Drk. Jiığu m kt p pa~ nu kire i lerinın de· 
ğiştirilmesi işi ıle b zı ı ut f rrik Hı. t i i p rlığ konulmuş· 
tur. 

Pazarlık 4 10.939 r. 

Harta Gn. Drk. lük hına ı 

Muhamm n 
kat teminatı 146 l 
makbuzu kabul olu u . 

ıml 1 ü ı f'i t 1 > d C b cide 
d ı S • Al. Ko. d v pıl c tır. 

lJ58 lir Si u ı 1 uvak-
rı h u l iiyt 

)t 'il(' 945 lira 2 kuruş muhammen bedelle ismet lnönU Mensucat-Elbis ... -Kundura-Çamaşır v. s. 
)'\ti 

111 ilkokullarının tamiri açık eksiltmeye konulmuş ve 
ti~d 111U•yyeninde encümende hiç bir talib zuhur etmedi M liy V kilet d n: 
,, 'k hir ay müddetle 4.9.939 tarihinden itibaren pazar- \ ekal t mı. 
"~ı~ ~nulınustur. isteklilerin her pazarte~i ve pe~şembe ve yerli dıki~ )(' 
t~ı~.,i~ •aat 15 de VilAyet daimi encümenıne ve temınatak· cektt, yı )f'k, 

~1 
hususi muha1ebe mildürliiiü veznesine yatırmaları. takım cekt t, eteldıb, b( re n ıl 

• paltonun dık ışi toptan ç l ~lf " ' Polatlı hükumet konağı 3ncü kısım inşaatı kapalı ı Mulıammen b d 1 r k ' 
~ta dll•uliyle eksiltmeye konmuı ise de talip çıkmamsm- paltolar 5 lira 50 kuru t ı 1420 
~~·Q.9~•yı .2~90 sa~ı~ı kanun?n 40 c~ maddesine t:vfika~ Mu\' k ı tur ı tı 106 l 
-ı~tl tarıbınden ıtıbaren bır ay muddetle pazarhga ko Ş.utııamebi }l\ ı mt d ı g 
~r , 

ite . · Ek~nltme 30.9.9.19 cuı 
'1 tıf bedeli 10693 lira 32 kuruıtur. vnzmı mudurlüğun ı ul ş k l 

lltakkat teminata 802 lira 10 kuruştur. lacaktır. 

fi k 
U6 t ım 

i dok z 
61 det 

1( Toprak Mahsulleri Ofisinden: İstanbul Limam Sahil Sıhhiye Merkezi Satına ima 
•U, bll llllduı iıtasyonunda yapılacak ambar ve idare bina· Komisyon d n : 

~~'il~a llıüteferri işler götürll olarak kapalı zarf nsulile Merkezimiz mü t hd inı ıçın 1 v9 çif nümunesi veç· 
•Q~t ey, konulmuıtur. Keşif bedeli 59.888, lira 05 ku· hile folin açık eks yaphrılaca hr. Beher çiftinin 

1, ~~ . tahmin b"deli 550 uruşt n lu arı 87~ ı a 50 uruştur 
-~ "'11t11ıe evrakı 3 lira mukabilinde Ofis umum mildür· ı Bu işe ait şartn m\,;ler merkeztmız Levazım Memurlu-
~ ~~ alınabilir. ğundan parasız alınır. 
''~d•ltıne 25.9.89 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis Eksiltme 3 Birincit 19 9 vs ı giı u t 4 de Ga-
~bll ' Yapılacaktır. Teklif mektublarmı havi zarflar latada Ka Mu tafa pa a okag nda ı~fır M rkez S • 
'~ ~ lbukabilinde Ofisin muhaberat servisine teslim edi· tınalmn Komisyonun a yapılacaktır. 

"-t, Muvakkat teminat parası 65 lira 59 kuruştur. 
ı.:_ ~~·•~kat teminat miktarı 4244 lira. 40 kuru.ştur: 
ı:" i~,1k.Iıter t~klif evrakı meyanına eksıltmeye gırebılmek • • * Merkezimiz müstahdemi i için numun si veçhile 150 

1" ~ '~l· e tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacak· takım maa kasket kişlık elbise yaptır ı ne tır. Beher takı 
1
Y•t k ki d mının bedeli 16 lira 65 kuruqtan tutarı 2504 liradır. Veıi aıını koyaca ar ır. ... 

Eksiltme açık olacaktır. 
Bu işe ait şartname merkezimiz Levazım Memurluğun

dan parasız alı1ı r. 
Eksiltm 3 Birinciteşrin 1939 sah günü saat 15 te Ga

Jatadn Kata Mustafa Pa a soknğmda mezkur Merkez Sa
tı alm Komisyonunda yapılac ktır. 

Muvakkat teminat parası 187 lira 80 kuruştur. 
* • • 

90l> adet muş mma ahaacaktır. Bak : Erzak ıütünunda İıt. Be· 
1 di.) sı ıla ın • 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v.s. 

M. M. V ll ı S ıı alma Komisyonundan : 

B lı r dedıne t bınin cJıl n fıatı 330 kuruş olan 40 000 
d t kihın paz rlık ure ıl strn alımıc ktır. Pazarlığı 19.9.39 

s ıh gu u tı rnt iO d Jır. Kati t miaetı lS. 700 liradır. Evsaf 
ve §UrlnJmesi 660 kuruşa Aaka~ada ~l. M. V. Satına)ma Ko
misyonuadan alınır. 

• • • 
S ra ü 111Ü yemek masası iskemle ve tabure alınacak

tır. Bak: Knragümriık Orta Olrn!u SAK. ilanlarına. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Hariciye Vekaletinden: 

Satın alınacak 19J ton kok kömürü k pah zarfla mü
nakasaya konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 5035 lira ve muvakkat teminatı 
377 lira 63 kuruştur. 

Munakasa ~. IO 9 pazartesi gunfi saat 16 da Ankara
da Vekalet s tın alma komısyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin teminatlaril teklıf mektuplarını mezkur ta
rihte komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi almak iati
yenlerin vekalet levazım Müdürlügüne müracaatları . 

Maarif Matbaasından : 

Bir tonunun % 7,5 pey 
tahmini fiatı akçesi 

Cinsi Miktarı ton lira krş. lira krş. 
Kok kömürü 45 26 25 88 60 

Bu gün açık eksiltmesi yapılacak olan yukarıda miktar 
ve nevi yazılı kok kömürü için istekli çıkmadığından açık 
eksiltmenin 26,9.939 salı günü saat 15 e bırakıldığı ilan o· 
lunur. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

ı 1.9 939 tarihine kadar ksiltmesi uzatılan azı 20 bin 
çoğu 22 bin litre benzine talip çıkmadığından 14.9.939 ta
rıhind n 14. 10 939 tnrinine rastlıyan cumartesi günü saat 
ona kadar bir ay müddetle ve pazarlıkla nlınncakbr. İstekli· 
}erin Emniyet Müdürlüğünde toplanacak Komisyona gel· 
mcleri. 

Müteferrik 

M. M Vekal~ti Satmalma Komisyonundan: 

Beher t nesine tahmin edilen fiyatı 60 kuruş olan 1000 
tane bil} ü ve beher tanesine tahmin edilen fiyatı 40 ku
ruş olan 1600 tane küçük teneke kutu pazarlık suretiyle 
2 l.9.939 perşembe günü saat IO da Ankarada M. M. V. 
Satmalma Ko. da Satın alınacaktır. 

Kutuların teslim yeri İstanbul Haydarpaşa veteriner 
tatbikat o uludur. 

Katı t mınatı 186 hra olup numüne ve şartnamesi her 
gün Ko. da görülür. 

• Beher tanesine iki lira fiyat tahmin edilen 1000 • • 
i tane tane ha v n yul r başlığı açık eksiltme suretiyle 

2 birinci teşrin 939 pazartesi günü saat 10 da M. M. V. 
Satınalma Ko dan satın alınacaktır. 

lık teminatı f ;)0 lira olup nümune ve şartnamesi her 
gün Ko. da görülür. 

* • • Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 5 lira olan 300 
tane demir çenberli veteriner ecza ambalaj sandığı pazarlık 
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2 Münakasa \Ga.ı tesı 

Bu gün ilan n n m .. nakasa v •• m zaye e er stesi 
Cinıi Şekli Mubm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

alzeme Harita lnfaat, Tamirat, afla işleri, ---
Sorgun-Maden yolunun arasında yap. ta-

mirat (temd.) 
Veli konağına açılacak kanal inş. 
Umumi bela inş. 
Menemen Şehit Kemal okulunun onan1mnıı 
Ço~ul tuzlaıında dört teraküm havuzu inf. 

(temd.) 
Düzce bakımevi inş (temd ) 
Kabata, başmüd. binası tamiri (temd.) 

4478 97 

aç. eks. 4318 26 

" 
1092 04 

n 943 63 
paz. 42789 70 

" 
258147 58 

" 
20027 15 

Yozgat Vilayeti 18-9-39 14 -

25-9-39 14 -n n 

82 - İzmir Belediyesi 29.9.39 16 -
.. Vilayeti 2-10-39 il -

3209 23 İnhisarl r U. Müd. 12-10-39 16 -

14157 37 n n 27-9-39 14 -
1502 02 

" " 
27.9.39 15 -

Elektrik·Havagazı-Kalorlfer:_ ,tesisat ve malzemesı, 

Elektrik tesisatı için türbin ve cebri boru 
ve teferruatı (temd.) 

Alternatör tablo ve santral mubavvilesi 
(temd.) 

Yüksek tevettürlü havai batla alçak tevet
türlü şehir şebekesi (şart. 3 gurup için 
5 L.) (temd.) 

kapalı z 7150 -

" 
10427 -

" 
27554 64 

Mobilya bUro ev e yası, Muşamba -Hah v.s. 

Tabure: 200 ad. aç. eks. Beh. 4 -
Sıra JOO ad.-kürsü: 9 ad.-Yemek. masaıı: 

l~ ad.-iıkemle: 10 ad -tabure: 60 ad. 

~akliyat Boş!'lt~ - YUklelm 

Poıta nakli paz. 

Mahrukat, Benzin, aklne yağları v.s. 

Sömikok kömürü: 50 t (temd.) 
Odun 
Sömikok: 70 t. 

Sömikok kömürü: 60 t. 

MUteferrlk 

Pirinç lama: 640 k. 
Pulluk: 235 ad. 
Mukavva masurası: 1000000 ad. (temd.) 
Öküz (temd.) 
Balaat: IOOOO m3 (temd.) 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Yulaf ve arpa 
Sadeyat: 8,5 t. ~tewd.) 
Muhtelif erzak: 70 kalem 
Pirinç: 12 t. 
Bulgur: 38,6 t. 
K. faaulye: 32,7 t. 
K. mercimek: 21,4 t. 
Koyun eti: 4,8 t. (temd.) 
Tosya pirinci: 2 t. 
Urfa aadeyağı: 600 k. 
Birinci ekmek: 45 t. 

B MUzayedeler 

Büfe, çinko, masa, sandalya, meıe ağacı, 

taı ve ateş tuğlası 
Harman makinesi, bakır kazan v. s.: 31 

kalem köhne ekmek .sepetleri, eski kö
ıele ve kayış 

Bakla: 3 t.·arpa: 5 t. buğday: 1 t.-kumda
n: 100 k. 

Daktilo yazı makinesi: 2 ad. 

Çam ağacı 

paz. 
ac. ekı. 

" 

" 

aç. eks. 
paz 

paz. 

aç. eks. 
paz. 
aç. eks 

" 
" kapalı z. 

aç. eks. 

" ,, 
" ,., 

aç. art. 

" 

" 

" 
,, 

t. 30 --

1540 -

1800 -

768 -

2500 -

3600 -
3474 -
2943 -
2568 -
1896 -
560 -
597 -
k. o 09,50 

135 35 

770 06 

102 50 

suretiyle 22.9.939 cuma günü saat 10 dn satın alınacaktır. 
Kati teminat 225 lira olup nümune ve şartı•amesi her 

gün Ko. da görülür. 

• • • Hepsinin tamirine tahmin edilen fiyatı 2500 lirn o· 
lan 9000 adet kazma tamiri açık eksiltmeye konmuştur. Kaz· 
malar her gün Ankara istibkAm malzeme deposunda gö· 
rülür. 

Eksiltmesi 2.10.939 pt.zartesi günü saat J 1 dedir. 
İlk teminatı 187,5 lira olup şartnamesi Ko. da görülür. 

Milas Belediyesiaden : 

Miliis belediyesi tel'afından münaka aya çıkarılan harita a
letinin talib çıkmadığmdnn ihalenin 22 eylul 939 cuma günü 
saat on heşe bırakıldığı ilan olunur. 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğıindeo : 

260 kilo 5 X 10 X 4000 m/m ve 380 kilo 8 X 10 
X 4000 m/m olmak üzere cem'an 640 kilo pirinç lRma açık 
eksiltme ile atın alınacaktır. 

Muhammen bedel 768, muvaH at teminat 57,60 liradır. 
Eksiltme 4.10.939 çarşamba günü saat 15 de Fabrıkada 

60 

Düzce Belediyesı Galata Asiküraz-
} oni Han Bay Hasan Halet 

" " " 
,, 

" " " 
,, 

Yük'iek ~ühendis Mektebi SAK. 
Karagümrük Orta Okulu SAK. 

6·10-39 15 -

6-10-39 15 -

6-10-39 15 -

4-10·39 15 -
18-9-39 14 -

255 - Bolu P. T. T. Müd. 28-9-39 15 -

112 50 Balıkesir Vilayeti 12-IQ-39 15 -
Bolu Belediyesi 2-10-39 15 -

115 - İzmir Emrazı Seriye Hast. Ba,he· 11-9-39 itib. 1 ay 
kim. 

135- Y oıg-nt Alay SAK. 21-9-39 14 30 

57 60 P. T. T. Fabrikast Müd. İst. 4-10·39 15 -
İımir İskan Müd 18-9-39 10 -

187 50 P. T. T. Lvz. Müd. Ank. ve İst. 22-9 39 16 -
Denizli Sıhhat ve İ~timai Muav. Müd. 18-9-39 15 -
D. D. Y. 2 ci İşletme Ank. 3-I0-39 16 

17 52 Yozgat Belediye,i 25-9·39 --
" 

Alay SAK. l ay zarfında 

" 
Kültür Di:ek. 21-9-39 14 -

270 - " Alay SAK. 22-9-39 ıo -
260 55 

" " 
22-9-39 il -

221 - 7) ,, 22-9-39 14 -
192 60 

" " 
22-9-39 14 -

142 20 İzmir Emrazı Sariye Hast. Başbek. 11-9·39 itib. lay 
42 - ,, ,, ı 1-9-39 .,, 

" 44 78 ,, 
" 

11-9-39 
" 

,, 
320 62 İst. Bölge Sanat Okulu SAK. 2-10-39 14-

İst. Defterdarlığı 15-10-39 15 -

,, ,, 2-10.39 14 -

D.D.Y. 8 ci i~letme İzmir 29-9-39 16 -

İst. 2 ci İcra, Bahçe Kapı Taşhan 25-29 9.39 16 -
Önünde 

Ardağ Orman Bölge Şefliği ıS-9-39 15 -

müteşekkil Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
Şartnameler Fabrıka ~lüdürhiğünden parasız alınabılir. 

lsteldılerin ınuvab.kat teminat makbuzu veya banka mek
tubu ile ve kanuni v saiki hamilen mezkur gün ve saatte Ko
mıs) 01.ıa miırac.ıatları. 

lzmir iskan Müdürlüğünden : 

Göçm..,ulere verilmek iizern 235 adet µuJI k pJzarhl.!n sa
tın alınacaktır. 1~teklılcrin 18.9.939 saat onda iskan müdüri 
yetinde mfüeşekkil Satınalma Komisyonuna gelmeleri iliin olu
nur. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden; 

Talibi çıkmıyan 1.000000 adet mukavva masuranın iha
lesi 22 eylül 939 cuma günü saat 16 da Anlcarada P. T. T. 
Umumi Müdürlük binasınd ki Satmalma Komisyonunda ya .. 
pılmak iiz re eksiltmesi lO gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedel 2500 lira muvakkat teminat 187,5 
liradır. 

İstekliler muvakkat teminat makbuz veya b11nka temi· 
nııt mektubu ile kanuni ve.oikalarını hAmilen mf'ıl<ur gün 
ve saatte o Komisyona müracaat edeceklerdir. 

17 Eyli\!J,!t • 

Denizli Sıhhat ve lctimai Muavenet Müdürlüğünden: 

İbalesiniu 6.9.939 tarihinde yapılacağı Ülus gazete~ 
23, 26, 29, 31 Son Telgraf gazetesinin 22, 25, 28, 3 L ağ~90 
Anadolu gazetesinin 23, 26. 29 ağustos ve 2.9.939 tari~\J 
hahrmda illn olunan Denizli merkez kazasının Şamlt çıfl.' 
de oturtulmuş olan Bulgaristan göçmenlerinin ihtiyacı jçıOtv 
lına\;ak çift hayvanları öküz eksiltmesine talip zuhur ,ııııd 
ğinden 2490 sayılı arttırma ekıiltmr. kanununun 43 cü !}18 ~ 
si mucibince ihalenin 7.9.939 tarihinden itibaren 10 guo 
tıldığı ve 18.9.939 pazartesi günü saat on beşte yapılacağı 
olunur. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuod80
: 

rtJ 
Beş bin liralık kadar toz şeker alınacaktır. paı:a,ıı 

eksiltmesi 18.9 939 pazartesi günü saat 16, 10 da Topb 1 
Amirlik Sntınalma Ko. da yapılacaktır. Kati teminatı 750 
dır. Evsafı Ko. <la göriilür. 

Konya Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 48.000 kilo koyun .e
1

9 
kapalı zarf vr pazarlıkla eksiltmesinde teklif edilen ~ı1~ 
pahalı görüldüğiinden ikinci pazarlığı 18.9.939 pazartesı ~ 
saat 9.30 } apı lacoktır. Şnrtnamesi Konya, İstanbul ve ~~r 
Lv. Anı. Satınalma Komisyonlarında istekliler okuyabt 

1 

MuhaınmPn tutarı IS,480 lira, ilk teminatı 1485 liradır· 

Orman Koruma Genel Komutanlığı İstanbul 
Satın Alma Komisyonundan : 

Zeytinburnu Orman Koruma talimgahı ihtiyac~ 
3500 kilo toz şeker 2490 sayıh kanunun 46 maddesioıll 
fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 980 lira olup muvakkat t•111 

73 lira 50 kuruştur. . 
Pazarlığı 20.9.39 çarşamba günü saat 14 de Şı 

Demirkapıda Orman koruma satınalma komiıyonuad• 
lacaktır. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : ·o; 
Cinsi Kilo Muham. fiah Muvakkat tet111 

Kuruş Lira 
Sabun 700 35 19 
Zeyti}ağı 5000 50 188 
Zeytin tanesi 6000 30 135 
Sadeyağı 3000 llO 248 
Kesme şeker 3000 aı 

Harn ihtiyacı için yuknrıda cins ve miktarile 
fiut ve muvakkat teminatı yazılı beş kalem erzak ayrı ayrı 
eksilı~ıiy.e konmuştur' 1; 

Eksıltme 29.9.939 tarihine musadif cuma günü saat 
dir. Eksıltme mahalli Bursa Veteriner Müdürlüğüdür· şs 
rneleri BurPa Vcteıiner Müdiirlüğünden ve Hara Muh81e. 
den parasız verilir. lsteklılerin bu babdaki 'esaik ve tertl~ 
riyle birlikte eksiltme günü eksiltme mahalli olan aıır 
teriııer Müdürlü~ünde bulunmaları ilan olunur. 

Karaköse Askeri Satınalma Komiıyonundaıı: 
Miktarı Muhammen lık tem. lhaletİ 

ton bedeli lira lira kr. 
Karaltöse 300 45750 8441 25 30.9.39 ,,,t ı 
Kağızman 240 37200 2790 30.9.39 ıl 1 
Sürbehan 370 64750 4487 50 30.9.39 11 1 
Iğdır 350 61250 4312 50 30.9.39 "

11 
Yukarda miktorları yazılı un kapalı zarfla ,Jı ~· 

tır. İstekliler şartnamesini Karakösede satınaJına ,t' 
bedeli mukabilinde alınabilir. Kanuni vesikalarile b~O' 
teklif mektublarını ihale saatinden bir aaat evvel 
vermeleri. 

İıtanbul Belediyesinden : 

İlk Muhammen 
Teminatı bedel 

---- ·~ 
16,28 217 lts. l ci yatı okul 39 mali yılı ibtlı 

alınaca~ sabun ve soda . . ,~ 
151,88 2025 lst. 1 cı yatı okul 39 mali yılı ı~tıf J' 

alınacak eadeyağ, tereyağ, zeytı01 
zeytin tanesi. . ,&1 

18, la 242 lst. lci yatı okulu 39 mali yılı ibtıf 
alınacak un ve makarna. . 1&1 

~7,57 367,50 İst lci yatı okulu 39 mali yılı ibtı~ 
alınacok beyaz ve kaşar peynir!e ;e1 

31,50 420 1st. l ci yatı okul 69 mali yıh ibtlf 
alınacak süt ye yoğurt. l 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları 1 1 ·oe 
7azılı işler 2490 No. lu kanunun 43 en maddeJ1 t' 
temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. ihale 28·9· 



. - -------- -··----~ .. -- - ---r-.. ·--·~-- - ~---_,.-~.,'---- ._.....__._ .• ~ 

Münakasa Gıızeteııı 3 
~---~------------------------~--~----~----------------__;;._ 

"ınb, .. 
~ iünü saat 14 
1·• ·ı· •ıneler Zabıt ve 
"'Qı ır. 

de Daimi Encümende yapılacaktır. 

muamelat Müdürlüğü kaleminde görü· 

Karaköıe Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Miktarı Tahmin Teminatı İhale saati 
Ton Bedel Lira Lira , .......... 

"' 

Erzincan A<:ıkeri S:ıtınolma Komisyonundan: 

Erıincdıı garnızonunu ı ıbtiy cı ulan 720,000 kilo ııı a 
teklif edilen 13 kuruş 73 santim fıya.t pahalı görüldüğünden 
bir ay içinde intaç edilmek üzere pnzaılığa çevrilmiştir. Ten
zileu talip olanların 20.9.939 çar..,amba günü saat 16 da Er
ziocanda Askeıi Satıııalına KonıisyonurıdJ bulunmaları teklif 
edilen fiyata mıznran mulıJmnırn bedeli 98,856 lira ilk tenıinat1 
6192 lira 80 kuruştur. 

Arpa -- -·---- --- -r-
.\rn.. 600 34500 2587 10 E k k l ı\,,. 500 30000 2250 11 tli te Veteriner Ba teriyo oji ve Seroloji Müessesesi 

tpa 50 
30000 2250 15 

Direktörlüğündeıı : 

~'~; 483 1.7600 2070 16 1 . Müe~sesed~ m:vcut tecrübe hayvanları için asgari 60 
~il .9,939 perşembe günü yukarda yazılı saatlerde kapalı bın azamı 80 bın kılo hayvan pancarı açık eksıllmeye ko 
ı~,1 tınesi yapılacak olan arpaların şartnamesi Karakösede Sr.· ~ nulmuştur. Tahmin edilen bedeli 4 bin liradır. 

illa Ko. dan bEdeli mukabilinde alınır. Muvakkat teminatı 300 lira olup banka mektubu veya 
vezne makbuzu ve hazine tahvili teminat olarak alınır. 

l11t İstanbul 

~n 
Belediy~ıinden : 

Yalnız tahvillerin de makbuz mukabili hazineye tesli· 
I mi ş~rttır. 
1 ihalesi 2.10 39 pazartesi günü saat onbeştedir. Buna 
l ait şartname müessese Direktörlüğünden bedelsiz o\ank 

201,38 
276~,oo Hastahanelerin yıllık ihtiyacı için alınacak 

86 limon ve yumurta 
,48 1153.00 ç ı d '>9 l l . ocuk arı kurtarma yur u ·""l ma i yı ı ı· 

47
193 

çin alınacak sadeyağı, zeytin ve yağı 
639,00 Çocukları kurtarnıa yurdu 39 mali yılı ih· 

2sa tiyacı için alınacak kuru erzak 
,}3 3375,00 Temizlik işleri amelesi için ılınacak 900 

. l' . adet mu~amma 
'tler ahrnın bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazdı 
•i gu 8!,fl açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 25.9.939 pazarte
ler z n~ saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname· 

a ıt ı:e Muamelat Müdürlüğü Kııleıninde görülebilir. 

l'el' Vize Tümen Satınalma Komisyonundan: 
'Ilı Yeri Miktarı Tutarı İlk tem. İhale tarih, saab 

~ ... ,,.t. ton lira lira '-b 111••r 91 4550 342 ı9·9-39 saat 15 
Yit:tıki 80 4000 300 29.9.39 ,, 15,30 

y 9 L 4550 342 29-9·39 ,, 16 
~ktı ukarıda yazılı yulaflar açık eksiltme ile satın alına· 
"brıtİ Evıaf ve şartnamesini görmek isteyenler Vize tüm 

~ ~~i ~illa komiıyonunda göi·ebilirler. İsteklilerin yukarıda 
tılen ilin ve saatte komiıyonda bulunmaları. 

l-ı 
•ııbuı Bölıe Sanat Okulu Arttırma Eksiltme ve İhale 

Komisyonundan ; 

~I .• ci,,i M'k 
M. Fi. Ekıiltmenin İlk tem. 

""ti ı . k. ıa. t. i· ı. lira kr. Şekli 

tati tkınek 45000 g 50 2. 10.39 s. 14 320 62 açık 
I · pazartesi 

i~1 •tanbul b6lge 1an"at okulunun 1939 mali yılı ekmek 
. ~cı ~kıiltm~ye konulmuştur. 
lali b·kııltıne Cağaloilunda yüksek mektebler muhaaebeci

~11•.•nıda toplanan komisyonda yapılacaktır. 
t'ltJc kııJtınenin ıekli, glln ve saati, muhammen fiyatı, mu· 

ı't i•r&nti miktarı yukarıda gösterilmiştir. 
~lltct •teldiler Ticaret odasının 939 belge.ini ibraza mec· 

1lr. 

Ş.rtnııneyi görmek istiyenler mektebe müracaat etsin. 

ç.11•kkale Mst. Mrk. Satınalma Komisyonundan : 

t'tıtr'11akkale Müstahkem mevki birlikleri için aıağıda 
•iıtı..:011ları hizalarında yazılı sığır etleri kapalı zarfla ek
~. Ye koıudmuııur. İhalesi 30.9.39 günü Çanakkalede 
~t'ta~~k. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

110
llu Miktarı Muv. te. Tutarı İhale saati 

~ kilo lira krş. lira krı. 

tt~l; 100000 2081 25 277 50 
~'•b 6Y 119000 2173 24 28976 50 

td 95500 1890 00 25:.J.12 

lO 
11 
12 

.\ Yize Tümen Satınalma Komisyonundan: 
~tİlli l~gıda teslim yeri, tutarı, miktarı, M. teminatı, ibale 
'tb~1 

•bale ıaat ve şekli yazıb olan tümen birliklerine 

~- ,~~laf •atın alınacaktır. 5 .9.39 günü talip çıkmadığın· 
'~ıltll •ıltıııesi aıağıda iÖrüleceği üzere 29.9.39 gününe bı-

t 1 ttır. 
~'~ .::•f ve ıartnamesioi ıörmek isteyenlerin Vizede tü· 
....... 111•1ıııa komiayonunda meaai günlerinde görebilecek· 

h.ı l',li 
;''-tı: olanların belli iÜD ve saattan bir saate evvel mek· 
'eli .... 

1 llleıkCır komiıyona vermeleri ilAn olunur. 
"" Ye • ~ rı Tutarı Miktarı M. tem. 

111'thi lira ton lira 
lh:~r 43SOO 870 3263 

• 29.9.39 ıaat 16,30 da kapalı ıarfla yapılacaktır. 

verilir. 

Ankara Levazım Amirl iği SJtıllal na Koniisyonundan: 

Ankara garnizon hirlık ve müesse~eleri için 75 ton kuru 
soğanın l 1.9 939 açık rksıltmr inde talip çıkmadığından 21.9.39 
saat 15 d~ Ankara Lrvazım Amirliği Satıoalma Komisyonun· 
da tekr r o çık eksiltmesi yrıpılacaktır. 

Muhammen bedeli 3450 lira ilk teminatı 258 lira 75 ku
ruştur. Şartnamesi her gün Komisyonda görülür. 1 teklilerin 
b~lli vakitte Komisyoııdtı. bulurım1ları. 

Oeniz Levazım Amirlıği Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen f'ıp,deli 6903 lira olan 2000 kilo ç:ıy 3-1 
Teşrin 939 tarihine ra~tlıyan c:alı günü saat 11 de kapsh zarfa 
alınacaktır. 

ilk teminnt1 517 liru 73 kurnş olup şartname i lwr gün 
Komisyondan para ız olarak alınaLilır. 

isteklilerin 2490 sn} ılı kanunun tarifatı dahilindr tanzim 
ed~cekleri kapalı teklif mektuplarını en gPÇ belli ~ün ve santt< n 
bir saat P.vveline kadar Kafl rnpnşnda bulunan Komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde alınabilir. 

Evsaf ve ~artnamesi parasız olarak her gün KomiQyonda 
görülebilir. 

isteklilerin, temiııatlarırn yatırmak üzere ihale saatinden 
evvel Komisyona müracaaat ederek vesika almaları. 

Harta Genel Direktörlüğünden : 

Harta Gn. Drk lük kıtası eratı ihtiyacı için 900 kilo 
sade yağı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4. 10.939 çarşamba günü saat 10 da Cebeci 
Harta Gn. Drk.lük binasında Sa. Al. Ko· da yapılacaktır. 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

!LE - •• 

Yatı mekteblerine gelecek 1 
çocuklarınızın 

Yatak, yorgan, battaniye, çar,af ve 
çamaşırlarını 

BURSA PAZARI 
HASAN HÜSNÜ 

Mağazalarından arayınız 

İstanbul Sultanbamam cad.4 
l'elefon : 20625 

Beyoğlu, İstiklal caddesi 376 
Telefon :40007 

Değirmen Taşı imalathanesi ------- .. . .. ..,___.__. . ...._.. ............. __...-.... ·---· ~......__ - . . .. .. 
Her nevi Un, Taban, Fındık, Kahve, Tuz, Nişasta, 

Alçı ve Siibiye taşları 

38 senelik tecrUbe ve ihtisas sahibi 

BEYlıE~ USTA BA~UACI 
tarafından gayet ehven ve itinalı olarak imal edilir 

•• 4 _____ ............ _.,... ..._......._ __ ----- --------- ____....,.._ 

Adres : Sirkeci, Ebüıüud Caddeııi No. 60 1 

I - Numunesi mucibince 2000 adet alıminyom fıçı 
tapası açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 600 lira muvakkat teminatı 45 
liradır. 

111 - Eksiltme 26.lX.939 salı gttntı saat 16 da Kaba
taşta Lcvaz1m ve Mubayaat Şubesinde'ti Alım Komisyonun· 
da yapılacaktır. 

iV - Numune her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve ıa• 

atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (7202) 2-4 

• • • 
1 - İdaremizin Paşabahçe mthkirat fabrikası için muhtelif eb' • 

adda (240) M3 sandıklık tahta pazarlıkla aaba alınaoakbr. 
il - Muhammen bedeli 9600 lir.t muvakkat teminatı 720 Iİ· 

radır. 

ili - Pazarlık 21 .IX.939 perşembe güoü saat 1 l do Kabatatda 
Levazım ve Mubayaııt Şubesindeki Alım Kemiıyonuada yapılacak· 

tır. 

iV - Şartname ve eb'at liıtesi her gün ıö.O geçen ŞubedeD 
parasız alınabiJir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayio olunan gün ve ıaatte % 
7,5 gilvenme paralarile birlikte muki'ır Komiııyona gelmeleri ilin 
olunur. (7359) 2-4 

• • • 
I - Patabıhçe ve Tekirdaj'ına nakledllecek köm6rün ka· 

palı .zarfla eksiltmeye konmut olan nakliyeai l l.IX.939 tarihinde 
ihale edilemeditinden yeniden puarlıkla ekıiltmeye ?ı:onmuttur. 

il - Paşabahçeye naklonulacak kömürün miktan (4150) ton 
ve Tekirdatıoa naklonulacak kömürüd miktarı (350) tondur • • 

III - Pazarlık 20.IX.939 çarfamba güaü ıaat 14 de Kabatat· 
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alam Komiıyonunda yapıla

caktır 

iV - Şarnameler her gün ıöıü ıeçın Şubeden paruıı alana• 
bilir. 

v - iıtcldılerin pazarlık için tayin olunan rüu ve aaatt• 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona a•lmeleri . 

(7362) ~-4 . . .. 
1 - MOfredat liatesi mucibince cem'an (363) kalem eczayı hb· 

biye açık eksiltme uıulile ıatıo alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli (1600) lira munkkat teminatı (120) li 

radır. 

111 - Eksiltme 18.IX.939 paaarteıi gilnü aaat 11 de Kabatqda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kombyoauada yapılacak· 

tır. ' 
iV - Listeler her gün ııözü sreçeo Şubeden iparaaız alınabilir. 

V - iıteklilerin eksiltme için tayio edilen gtın ye 1aatte X 
7,5 i'İ1venme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

(7330) 3-4 
• • • 

Cinsi Mikdarı Muh. be. % 7,ts te. Eksiltme 
lira krı. lira krı. tekli ıaatı 

------------ ------
Yangın söndürme 8 kal. 1010 84 75 85 
levazımı 

Yangın söndürme 279 ad. 2985 39 223 90 
Aleti 

açık 14 

,, 14,36 

Yangın ,, eczası 178 ,, 356 00 26 70 paı. 15 
Kum torbası 976 ,, 1073 60 80 52 açık 15,30 
İp merdiven 6 ,, 34 78 2 50 paz. 16 
Geçme ,, 31 ,, 504 50 37 83 ,, 16,30 

[ - Şartname ve müfredat listesi mucibince yukarda 
miktarı yazılı yangm söndürme levazımı hiıalırında göıt•· 
rilen usullerle satın alınacaktır. 

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

III - Eksiltme 25JX 939 pazartesi günü Kabatatda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

IV - Şartnameler her giln sözü geçen Şubeden para• 
sız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıa· 
atte % 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur Komiıyona 

gelmeleri ilan olunur. (7027) 3-4 

aragümrük Orta Okulu 
.. atınalma Komisyonundan : 

İfin cinsi 

Sıra 

Kürsü 
Yemek maaa11 
iskemle 
Tabure 

Mikdarı 

100 
9 

15 
10 
60 

Tab. bedeli 
lira 

1400 
126 

·~ 70 
210 

Okulumuz için yukarıda cinı ve mikdar ve muhammen fiyab 
ynılı eşyanın 8.9.939 da yapılan açık ekıiltmealne iıtekli çıkmadı
ğından ihalenin 18.Eylul.939 pazartesi iÜnÜ ııaat 14 d~ Liseler Mu
hasebtc liginde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

isteklilerin !939 mali yıh ehliyet vesikaaile % de 7,5 dan te
minatı makbuı.larile birlikte belli gün ve ıaatte mezkOr Komiıyona 
ıelmeleri. (7402) 
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-
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourdihui 

Objet dı_ l'adjudication 
Modc Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Cahier de Chargeı 
Jours Heures d'adjudicat. eıtimatif proviıoire 

Cont. W.C. public Publiquc 1092 04 82 - Munidp. iz.mir 29.9.39 16 -
Rep. ecole Şehit Kemal a Mene'l1en ,, 9B 63 Vıl. lzmir 2 ıo.39 il -
Conat. 4 reıervoirs a la sal ine de Çoğul (aj) Gre a gre 42789 70 3209 2i Com. Ach. Econ. Monop. Kabntache 12-10-39 it) -

" 
maiaon maoipul. tubacı Düzce (ııj) " 258147 58 14157 37 

" " 
27-9-'39 14 -

Rip. bat. Dir. Gen. iı Kabataş (ııj) ,, 20027 15 1502 02 ,, 
" 

27-9-39 15 -
Conıt a/route Sorgun-Maden (aj) 4478 97 Vil. Yozgat 18-9·39 14 -

n canal nu konak du Vali Publique 4318 26' 
" 

2j-9 39 14 -

E16ctrlclt6·0az·Chauffago C ntrel (lnstellatlon et M t rlel) 

Turbine et tuyaux avec accus. pr. ioılall. 

clectr. (aj) 
Alternateur, tableau et transformateur de 

centrale (aj) 
Ligne airienue de baute lenıion et reseau 

de ville de buıe tenıion (cııh eh pr. 
le. 3 sıroupea 5 L} 

Pli cach 

Pti cacb 

" 

Ameublem nt pou!:_!f_!lbltatlon -·----

7150 -

10~27 -

27554 64 

rl 

Tabouret: 2CO p. Publique lıı p. 4 -
Banca: 100 p.·chaire: 9 p.-table iı manger: 

15 p .·cbeiseı: 10 p ·tabouret: 60 p. (aj) 

Transport - chargem nt ·d6chargement . - ---- -
Tranıports poaıtaux Gr~ a gre 

Combu•tlble - C rburant- Hulle• 

Semi-coke: 50 t. (aj) 
Boiı 

Gre a gre la t. 30 -
Publique 

Seıni-coke: 70 t. 

Semi-colu: 61 t. 

Dl ver• 

,, 

,, 

1540 -

1800 -

Lame en laitou: 640 lr. 
Charrue: 235 p. 

Publique 768 -

Navelte en carton: 1.000.000 p. (aj) 
Boeufı de labeur (aj) 
Bal1&1t: 10.000 m3 (aj) 

f'rovlslone 

Gre a gre 

Gre a gre 

Pommea de terre: 49 t. Publique 
Orıe: 19750 k. pftille: 9440 k.-foin: 12440 k. ,, 
Vinnde de boeuf ou de cbevre: 53 t. Pli cach 
Haricots secs-fromage-s uce·farine·savon-bui- Publlque 

le d'olivH - riz -ıucre - olives· macaronlı
pommea de terre et oignonı 

2500 

3675 -

12190 -

P•ille: 8200 k. 
" 

le k. O 02,50 
Orıe: 4500 ,, ,, 
Oeufı, citrooı, beurre, huile d'olives et Publique 

div. autrea provision11 
Haricots ıecı: 4,2 t.-olivea: 2,7 t.-polı-chiobe: 3,6 t. ,, 
Beurı e: 2340 k.-raillnı sec: 1,2 t.·riı.: 6 t. ,, 
Olives: 1620 k.-sucre: 2,7 t.-aavon: 3 t. " 
Beurre: 3 t.-huile d'olivu: 1,2 t.·olives: 600 

k.·savon: 900 k.-id. pr. cuisine: 900 k. 
ıoude: 800 k. 

Div. proviıionı 
Avoine: 75 t. 
Ble conca11e: 20 t.-baricots ıecs: 20 t.-riz: 9 t. 
Pain: 19,8 t. (aj) 
Haricota ıecı: 144,6 t. 
Sucre: 75 t (aj) 
Pain: 12-15 t.-legumeı et fruit: 23 lotı (aj) 
Poiı·chicbe: 16 t. 
Foin: 56 t. 
Viand• de mouton: 3,8 t.-id. d'agneau: 2850 

k.·İd. de boeuf: 47SO k. 
Viande de mouton: 48 t. (aj) 
Sucre en poudre: -1,5 t. 
Tbe: 2 t. 
Beurre: 900 k. 
Navet. pr. acimaux: 60-80 t. 

Oignons: 75 t. (aj) 
Divenes proviıionı: 70 lot• 

Publique 
,, 

Gre a ıre 
n 

Pli cach 
Gre a gre 

Publiquc 
,, 
" 

Gri! a gre 

n 

Pli cach 
Publique 

" 
n 

" Riz, ble concuse, haricots ıecı et lentilleı ,, 
Avoine et orgo 
Beurre: 8,5 t. foj) 
Viande de mouton: 4,8 t.-rlz: 2 t.-beurre 

d'Urfa: 600 k. 

,, 
Gr6 a gr~ 
Publique 

Pain de l ~re qual.: 45 t. n 

(B Adjudications a la s renchere 
Djcombrtı bouılquH 

,, o 03,50 

4982 -

3562 50 

20790 -
2a244 -

2143 35 
1280 -
1680 -
4142 -

15480 -
9fı0 -

69U3 
900-

4000 -

3450 -

ırno -

Municip. Düzce Galata ASBicurazioDe 6-10-39 15 -
han lngen Hasan Halet 

,, 
" 

tc. 

" ,, 
6-10-39 15 -
6-10-39 15 -

60 - Com. Acb. Ecolc lng. Gümüşıuyu 4 10-39 15 -
18-9-39 14 -" Ec. Sec. Ke ragümrük 

255 - Dir. P.T.T. Bolu 

112 50 Vıl. Balıkesir 

Municip. Bolu 

28-9-39 15 -

115 50 Med. en Cbef Hôp. Mol. Contag. 
lzmir 

12-I0-39 15 -
2-10-.~9 15 -
1 mois iı partir 
du 11 9-39 
21-9-39 14 30 135 - Com. Ach. Rigiment Yozgat 

57 60 Dir. Fab. P.T.T. ht. 4-10-39 15 -
18-9-39 10 -
22-9-39 16 -
ıs.9.39 15 -
3-10 39 16 -

Dir. Etabliu. lmmigrh lzmlr 
187 50 Dir. Gen. P T.T. Ank et lst. 

275 65 

914 -

373 65 

267 18 

1559 25 
1519 -

151 63 
96 -

126 -
310 65 

1485 -
73 50 

517 73 
67 50 

300 -

258 75 

17 5! 

320 62 

Dir. Hyg. et A11&ist. Soc. Denizli 
2~me Expl Cb. de fer Etat Ank. 

Com Ach. Milit. Bornova 27-9-39 14 -

" BataU. Surv. Douan. lzmir25·9·39 16 -

" Div. M,rnisa 22-9-39 11 -
n Lyceeıı et Ee. Sec. lzmir 3-10·39 14 30 

Dir. Station Pistacbes Gaziantep 

" • 
Com. Ach. Milit Gireson 

Com. Ach lot. lzmir 

" ,, 

" " Dir. Ecole Foret Bolu 

Dir Culture K yıeri 
Com Ach. Mil. Balıkeııir 

20-9-39 16 -
20-9-39 16 -
25-9-39 14 -

26-9-39 15 -
27-9-39 15 -
28-9-39 15 -
22-9-3j 14 -

Com. Ach. Pince Forte Çanakkale 

20-9-39 14 -
29-9-39 16 -
18-9-39 - -
18 9-39 15 -,, lnt. lzmir 

,, Div Manisa 
Hôp. Regional iz.mir 
Dir. Ecole Veterinair~ 
Com Ach. Mil. Balıkeair 

" 
,, 

" 
Mil. lzmir 

6-I0-39 11 -
Jusqu'au 11-10.39 

25-9-39 14 -
28-9-39 11 -
28-9-39 16 -
28-9-39 15 -

" .. 
lnt Konya, lıt. et Ank. 18-9-39 
Comm. Gen. Prot. For. ht. 20-9-39 

9 30 
14 -
il -
ıo -
15 -

,, lot. Marit Kaaımpaşa 
Dir. Geu. Cartogr. Ank. 
Dir. Et bliss. de Veter. Bact~r. et 

Serologie ii Etlik 
Com. Ach. lot. Ank. 
Dir. Culture Yozgat 
Com. Ach. Regimoot Yozııat 
Municip. Yozgat 
Com. Ach. Rcgiment Yozgat 
Med. en Cbef Hôp. Mal. Contag. 

iz mir 
Dir. Ecoles Art• lat. 

3.10.39 
4-10-39 
2-10-39 

21-9-39 15 -
21-9-39 14 -
22-9-39 14 -
25-9-39 
Danı 1 rnoi• 

1 moiı a parlir 
du 11-9-39 

2-10-39 14 -

82 50 Munlclp. lımir 18-9-39 16 -

( 3 ncü sayfadan devam) 

Muhammen bedeli 900 Jira, muvakkat teminatı 67 il 
50 kuruş olup banka mektubu veya maliye makbuzu ~· 
olunur. 

* * • Harta Gn. Drk. lük kıtası hayvanatı için M1 ~ 
kuru ot .35 ton saman açık eksiltmeye konulmuştur. ~~ 

Eksıltme 29.9.39 cuma günü saat 10 da Cebecide 
ta Gn Drk. Jük binasında Sn. Al Ko da yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 2500 lira, muvakkat teminatı 181 b' 
50 kuruş olup banka mektubu veya maliye makbuzu lı' 
olunur. 

• • 4 Harta Gn. Drk. lüğü kıtası eratı için ~ bin Ji"' 
pirinç açık eksiltme suretile ahnacaktır. 

Eksiltme 28.9.939 perşembe günü saat 10 da Ceb JJI 
H~rta Gn. Drk. lük binasında Sa. Al. Ko da yapılac• 

Miktarı eksiltme neticesiade tesbit edilecek olan bıl 
bin liralık pirincinin muvakkat teminatı 150 lira oluP 
ka mektubu veya maliye makbuzu kabul olunur. 

• * • Harta Gn. Drk. lüğü k1tası eratı ihıiyacı içİO ~ 
liralık çay açık eksiltmeye konulmuştur. ( 

Eksiltme 28 eyli'ıl 939 perşembe günü saat 11 de 
becide Harta Gn Drk. lüğü binasında Sa. Al. Ko. da f 
lacaktır. 

Miktarı eksiltme neticesinde tesbit edilecek ol•" 
398 liralık çayın muvakkat teminatı 60 lira olup bank• 
tubu veya maliye makbuıu kabul olunur. 

• • • Harta Gn. Drk. lük kıtası eratı ihtiyacı için ~' 
liralık kuru fasulye, bin liralık Dohut, açık ekıiltın• 
tiyle alınacaktır. 

Eksiltme 28.9.939 perşembe günü snat 10.30 da lı 
cide Harta Gn. Drk. lük binasında Satınalma Kooıi•1" 
yapılacaktır. 

. M~ktarları eksiltme neticesinde tesbit edilecek ol•~ 
2 bı~ hralık k~ru fasulye ve bin liralık nobutun mut•~~ 
temınatı 225 lıra olup banka mektubu veya maliye ot' 
zu kabul olunur. 

• •,. Harta Gn. Drk. lük kıtası eratının mayıı ~ 
nuna kadar ihtiyacı olan S bin kilo patates ve 5 bıO 
kuru soğan açık eksiltme ile muvakeleye bağlanacaktf 

Eksiltmesi 3 birinci teşrin 939 salı günil ıaat tAı 
Cebecide Harta Gn. Drk. lük binasında Satınalma IC°' 
yapılacaktır. . 

Patates ve kuru sovanın muhammen tutar heci•~ 
lira, muvakkat teminatı 48 lira 75 kuruş olup bank• 
tubu veya maliye makbuzu kabul olunur. 

b) uz VE 
-~··rww 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Komisyonundan: 

Beher kıloııuna bir kuruş fiyat 1ahmin edilen 50 toıı 
askeri fabrikalar umum müdürlütü merl[ez Satıoalma Kooıi' 
ca 29.9.939 cuma günü ı .. at 14 30 da nçık arttırma ile ıatıl 
Şartname parıı&ız olıırak komisyondan verilir. Muvakkat ti 
37 lira 50 kuruşlur. ,, 

ı;: • • Tahmin edilen b~dcli 25 lira olan 500 adet bol 1, • 
nekesi. Aıılteri fabrikalar umum müdürlüğü merkez Satıo•I"' 
misy.Jnunca 29.9 939 cuma günü ıaat 14 te acık artırın• il• vı 
cakhr. Şarname paraıız olarak Komisyondan verilir. Mu••~ 
minat 1 lirn 88 kuruştur. 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğilnden: 
Müdürlük ambarından bulunan tahriben 689 

dar hurda ip parçaları satışı pazarlığa konulmuştur· 
hk 20.9.39 çarşamba günü saat l 6 da B. Postan• 
l nci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacılı 
Satım Komisyonda yapılacaktır. 1' 

Beher kilosunun muhammen bedeli 20 kuruş. 
kat teminat 10 lira .i4 kuruştur. 

Talihlerin olbabdaki nümunc ve şartnamesini :.3~ 
üzere Müdürlük İdari Kalem Lv. kısmına, pazarhlc ır 
saatinde de muvakkat teminat makbuzile birlikte 1'0 

na müracaatları. 

lmtlyaz sahibi ve yazı itleri Direktörü : 

Bam Jdıtı yer : Merkez 8 ıımevl, Galata 


