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~ESi 
Umum Tü ;carların ve üteahhitlerin mesleki Organıdır 

~-~~~~~~~~~~~~~~~€~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~ ::::::ıs - mı 

~ü~AKASALAR 
~-Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme-Harita 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

'İtıd ~e§if bedeli 4S,276 lira ?.2 kuruş olan Cebeci hastahane
~Ca~ 1 Fiziyotrapi binasmın ikmali inşaatı pazarlıkla yaptırı
~ltı lır. Pazarlı~ı 26.9.939 salı günü saat 11 dedir. Kati temi
~. ~79L lira 45 kuruştur. Şartnamesi 227 kuruşn An.karada 
~ti · V. Satınalnıa Komisyonundan alınır. Pazarlığa gırccekte: 24?<> sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgelerle 
talı u gıbiişlerle i§tigal ettiklerine dair Tıcaret Odasından ala· 
61, ~1 ve sikalarla birlikte muayyen gün ve saatte Aokarada 

• V. Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden : 

Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1486 lira muvak
kat teminat vermesi lazımdır. 

İsteklilerin eksiltme gününden en geç sekiz gün evvel 
Niğde Vilayetine müracaat ederek ibraz edecekleri mali 

1 

ve fenni referans mukabili Niğde VilAyeti ehliyet vesikası 
Kom.isyonundan alacakları eksiltmiye iştirak vesikasını ib· 
raz etmeleri şarttıı. 

Haçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Bandırma Uelediyc Hıstahanes i Ba~ tabip liğ ınderı : 

Bandırma Belediye Ha~ta n eii için açık ebiltmeye konu
lan 1027 lira 80 kuruş muhammen bedelli 103 kalem ilaç ve 
ııbbi malzemeye istekli çıkmadığından eksiltmesi 3.10.939 tari
hinde salı günü saat 14 de b ı rakılmıştır. 

isteklilerin mezkur saatte hastanede müteşekkil Komis· 
yona müracna darı. 

Muvakkat ten inat 77 lira 93 kuruştur. 
1::ıtekliler şarlnauwsi ve listesini hıı::ıtancdeu ı~tiyebilirler. lt ~ .\nkara - lstanbul yolunun ss+ooo ıncı kilometreain?~ 

9.ıo ''' kasabası dahilinde yapılacak parke kaldırım ı~ı 
'çık 39 

Pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere Telirdağ Daimi Eocümeninden : 

~kailtıneye konulmuştur. Hqstanenin 939 yılına ait ve beneli muhammeni 1217 lira 
t.1 'tif bedeli 9783 lira 60 kuruştur. 90 kuruştan ibıret ilaç ih • i yncı 29.9 939 tarihinde ihale cı dil-
l. Uvakkat teminatı 733 lira 77 kuruştur. mek üze re 15 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

t~ teklilerin muvakkat teminat mektup veya makbuz, Teminatı 91 buçuk liradır. İste kliler vaktı munyyende Dııi-
it -~'t 0daıı vesikası ile Nafıa Müdürlüğünden bu ite a- mi Euciimen Kalemine müracaatları ilan olunur. 
''• 'c:akları fenni ehliyet veıikalariyle birlikte yukarda 22! _ , ,....._ 

~ 1.'Çen aün ve saatte vilayet binaıı dahilinde encümeni Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) lbı reı· ı· w • 1 l . 
Q .• •aı~e ge me erı. . .. .. .. .. 

~t u ~ıe ~ıt keıif .ve ıartnameyı her gun nafıa mudurlu· P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
aorebileceklerı. i 'h . . . b" k . ı•w. ·ı t 't , dare ı ttyacı ıçın 5 10 metre pnmu ıp ıgı ı e ecrı 

~i .. ,' • Keıif bedeli 3997 lira 47 kuruştan ib~ret bulun~n 1 edimiı kurşunlu kablo açık ~ksiltmeye ~ıkarılmıştır. 
\tit· droııı demir tirbünlerle korkuluklarının yagh boya ıle Muhammen bedP.li 3500, muvnkkat teminat 262,5 lira 
~ ~rı İti 9. 10.939 perıembe iilnü saat 15 de Vilayet dai· olup eksiltmesi IO. t t.939 cuma günn saat 16 da Ankarada 
ıı.11~tiloıeoinde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konul- PTT. Umum Müdürlük binasındaki .Satınalma Komisyonun· 

~· da yapılacaktır. 
1 uvakkat teminatı Z9D lira 8 t kuruştur. istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka te· 

d-.1 •teldilerin teminat mektuİ.iu ,·eya makbuzu, ticaret n- minat mektubu ile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün 
hte ~tıikaıile ihale gününden en az sekiz gün evvel Vila- ve saatte o komisyona müracaat edeceklerdir. 
ti!, ~•tida ile müracaat ederek alacakları ehliyet vesikala- Şartnameler Ankarada PTT. L~vazım, İstanbulda P. T. 
'--ı,.,.r•ber sözü geçen iÜn ve saattıa daimi encümene iel· T. Levazım Ayniyat şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz ola· 

rı'· rak verilecektfr. 'd Qııa ait keıif va ıartnameyi her iÜn nafıa Müdürlü· 
' 16rebilecelderi. 

Ordu Valiliğinden : 

'~Uı ll,9 939 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u
lır, e tksiltmiye çıkarılan Ordu merkezinde yepılacak 22729 
Çı~ttı8a kuruş bedeli ketifli beş dersaneli okul inşaatına istekli 
~~tı adı~ından ı t.9.939 tarihinden itibaren 2490 numaralı ka
~l il~ hükümleri dahilinde bir ay muddetle pazarlık suretile 
tıi V~1 Yapılacağından mezkur tarihe kadar isteklilerin Encüme-

4Yete müracaatleri ilAn olunur. 

l lzm1r Beledıyesinden : 
te'illQ kiçeımelik caddesinin bir tarafında bulunan Damlacık de· 
~Otta eki ana ktınalizasyonun seylAptan gelecek sulara karşı 
lı~lt:llıası için bir muhafaza dıvarı y&ptmlması Baş mühendis

~llbt~ keşif ve oartnameıi ve9hile. a~ık .eksiltmeye konmuş.~u~~ 
"-t 16 tnen hedeJi 1290 lira olup ıh~lesı 6. 10.~39 ~uma gunu 
'' ),1 dadır. lotirak edecekler 97 hralık temınatı ış bankası· 

•rarak makbuıu ile encümene gelirler. 

Niğde V mliliğinden : 
tk.iltaıiye konan İf : 

"'-ı ?·Aksaray yolunun 85-t-000-92+000 kilometreleri 
id•ki 4-t--000 Km.lik kısmın esaslı tamiridir. 

. ı::••tın ketif bedeli 19800 lira 60 kuruştur. . 
~ıide Yenler bu işe ait şartname ve evrakı bedelsıx olarak 

t~~fıa mtıdürlüğünde görebilirler. 
~ h· •ılt11ıe 9. IO.Q39 tarih.inde saat 15 de Niğde Hükü· 
\. '••ıı dahilinde Niğde Daimi eiicümeninde yapılacak· 

t~iltnıe kapalı sarf uıulile yapılacaktır. 

• * • idare ihtiyacı için 5 bin adet Vernon pil kadehi açik 
e1'siltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 2500. muvakkat 
teminat 187,5 lira olup eksiltmesi 8 ikinciteşrin 939 çar· 
şamba günü saat 16 da Aukarada P.T.T. Umum Müdürlük 
binasindaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte o 
komisyona müraccat edeceklerdir. 

Şartnameler, Ankarada P.T T Levazım, lstanbulda P. 
T.T. Levazım aynıyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz o· 
larak verilecektir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

İzmir Belediyesinden : 

Helediye zabıta amir ve memurları için 81 takım kışlık 
elbise sa tın alınması. başkatiplikteki şartnamesi V t çhile açık ek· 
siltıneye konulmuştur. Muharnınen bedeli 1458 lira olup ihale· 
ıi 6.10.939 cuma günii saat 16 dadır. İştirak c d ecekler 109 li
ra 35 kuruş teminatı it bankasına yatırarak makbuzu ile En
cümene gelirler. 

* • * BelediyP. zabıta nmir ve memurları için 81 adet kıolık 
kaput satın alınması başl.:atiplikteki şartnamesi veçhile açık ek· 
ı iltmrye konulmu;rtur. Muhammen bedeli 972 lira olup ihalesi 
6.10.939 cuma günü saat J 6 dadır. iştirak edecekler 7.3 lira
l ık teminatı iş bankasına yatırarak makbuzu ile encümene ge· 
lirler. - • 
Kereste, tahta ve saire_ 
Devlet Demiryolları ve Limaaları İşletme Umum İdarf!sinden : 

Muhammen bedeli 5220 lira 60 kuru§ olan 34.804 met· 
re mik.'lbı muhtelif eb'atta 2200 adet kontrplak l0.10.939 ıa· 

h gü nü saat on beşle Haydarpaşada Gar binası dahilindek.i Ko
misyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 39 l lira 55 kuruşluk: · muvak
kat teminat kanunun tay;n eıtiğı vesikalarla tekliflerini muh· 
tevi zaıfJarını aynı gün saat on dörde kadar Komisyon Reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan paraaıı olarak dalı· 
tılmaktadır. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komiıyonuııdan : 

Cinıi Miktarı Fiab İlk teminab 
kilo kuruı lira 

Beyaz peynir 1600 40 
Kaşar 1000 65 93.75 
Sömikok ton 60 2200 mJ.-
İstanbul Ziraat Mektebinin yukarıda yazılı ibtiyacıaı a91k 

eksiltmeıi 10 gün daha uzatılarak 2.10.939 pazartesi ııünü 
saat 10 a bırakılmıştır. İsteklilerin Beyoğlunda İıtiklil cad
desi 349 numarada Liseler Muhaıebeciliğine belli saatten 
evvel yatıracakları ilk teminat makbuzu ve Ticaret Odası 
vesikası ile birlikte aynı yerde toplanan komisyona mlira. 
caatları ve evsaf ve şartnameyi her gün mezkur Muha1e· 
becilikte görüp öirenmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : 

İhale günü talibinin vermiş olduiu fiyat komiıyonanca 
pahalı görüldüğünden 345 ton kok kömürünün tekrar ka
palı zarfla ıbalesı 1 :l bırıncıteırın t1~11 perıemt>e ginü 1aat 
15 de yapılacaktır. Muhammen kıymeti 6265 liradır. ilk te
minatı 470 liradır. Şartnamesi her gün Komisyonda görü
lebi lir. lıteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile kanuııi vesaikile beraber ihale günü ihale 
saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarının Fın· 
dıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna vermeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 

9.10.939 pazartesi günü saat 11 de Aokarada Nafta Ve
kaleti binası içinde Malzeme MüdürlüAü odasında toplanan mal
zeme eksiltme Komisyonunda ceın·an 18,000 lira wubamaıen 
bedeli lstanbulda Yüksek Mübendisı Mektebindeki depoya tes
lim şartiyle 800 ton Sömikok kömürünün talibi gıkmadığından . 
kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedebiz olarak Malze· 
me Müdürlüğiinden al ınabilir. 

Muvakkat tenıinat 1350 liradır. 
İsteklilerin tek.lif mektuplarını muvakkat teminat ve şart

oamrsinde yazılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 a kadar 
makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri lazımdır. 

Çorum Daimi Encilmeninden: ... 
29.8 039 tarihinden itibaren yeniden 20 gön müddetle 

açık eksiltmeye konulduğu halda alıcı çıkmayan Villyet 
merkezindeki ilk mekteplerin aıı 75 çoğu SS ton çeltek ma· 
den kömürü ile azı 34000 çoğu 44000 kilo odunu ibal4t ka
nunun 43 üncü maddesinin 2 inci fıkrasına tevfikan eylli· 
lülun 28 inci perıembe günü ıaat 15 de ihaleleri yapılmak 
üzere eksiltme müddeti 10 gün uzatıldığından alıcı olanla· 
rın Daimi Encümen kalemine müracaatları lAzımdır. 

• • • I0.8.939 tarihinden itibaren pazarlıkla muameleıi 
temamlanmak üzere eksiltme müddeti bir ay uzatılan idarei 
hususiye ve şubelerinin 939 mali yılı ihtiyacından aı;ı 10 
çoğu 20 ton çeltek maden kömürü ile 2000 çoğu 5COO kilo 
oduna alıcı çıkmadığından eylulun 26 ıncı ıalı günü ıaat 
15 de ihaleleri yapılmak üzere yeniden 15 gün müddetle a· 
çık eksiltmeye konulduiundan alıcı olanların Daimi Encü· 
men kalemine müracaatları ilAn olunur. 

Adana Askeri Satınalma Komisyonu Riyaıetinden : 

Adana garnizonu ihtiyacı i9in 18 3.939 pazarteai gttnil 
ihalesi yapılacak olan 150 ton Sömikok kömllrllue talip 



2 Münakasa Gıı.ı.eteal 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Mürac81ll yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, T mlrat, Nafia lşlerl, alzeme Harita 

Bor-Aksaray >·olunun arasında ynp. tamirat 
Dıvar İnf. 
İnhisarlar binası tamiri 
Okul binası inş. (temd.) 

kapalı z. 
S\• ekı. 

,, 

19800 6) 
129:> -
98j 13 

22729 88 

1486 -
97 -

Niğde Valiliği 

izmir Belediyesi 
Te irdat inhisarlar Müd. 
Ordu Valiliği 

9-10-39 15 -
6·10-39 16 -
2-10-39 15 -

11-9-39 itib. 1 ay 

ilaçlar, llnik ve ispençiyari alAt, Hastane L.vz. 

İlaç ve sıhhi malzeme 103 kalem (temd.) 1027 80 77 93 Bandırma Belediye Hastanesi 
Tekirdağ .Vilayeti 

1-10-39 14 -
29-9-39 ,, 1217 90 91 50 

Elektrlk Ha!.agazı-Kalorlfer ,tesisat ve malzemesi) 

Elektrik ampulu: 1210 ad. 
Ortaköy Deniz Tıcaret mektebinde ıoğuk 

hava teıiaatı 
Mühendis mektebi binası dahilinde yap. 

ilan edılen elektrik tesisatına aid mü
nakasa görülen ltlaum üzerine iptal 
edildi • 

aç. eks. 
,, 

Pamuk ipliği ile tecrit edilmiş kurtunlu aç. eka. 
kablo 5000 m. 

465 40 
1980 -

3300 -

Verooo pili kadehi: 50 O ad. ,, 2300 -

Mensucat, Elbls.,, Kundura, Ç..!maıır v.s. 

Silindirlenmiş kanaviçe: 5500 m. 
Bez: 1000 m. 
Kışlık elbise: 81 tak. 
Kaput: 81 ad. 

Kere te, tahta ve saire 

pnz. 
aç. elu. 

,, 
,, 

m. O 25 
290 -

1458 -
911. -

Kontrplak: 2200 ad. (34804 mJ) kapalı z. 5220 60 

Mahrukat. enzin. Makine yağları v.s. 
Kok kl>würü: 345 t. (tcınd.) 

Söm:lı:ok: 60 l (lemd.) 
Sömikok~ 150 t. llemd.) 

, kömürü 65,4 t, 
Maden n 75-85 t.-oduo: 44 t..-

(temd.) 

Maden kömürü J0-20 t.-odun; 2,5 t. 
Sömikok.~ 40 t \temd.) 

Müteferrik 

kapalı z. 6285 -
· ac. eks. tonu 22 -

aç. ekı. 2257 50 

aç. eks. 

Haıır süpürge küçük: IOOGO ad.-büyük: a~. eka 4100 -

Demir gaz borusu: 1700 m. 
Moa tefcrıu \ kolye de priz. 'li c iki acle\ 

boru delıne aleti (tomd.) 

Kamyon : 2 ad. 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze 

Zeytin tanesi: 80 t. 
Beyaz peynir: 1,5 t.-kaşar 

(temd.) 
Zeytioy.ı~ı: 13,2 t. 

,, 8,4 t. 
Sabun: 24,5 t. 
Beyaz peynir: 20,4 t. 

,, 6 t. 
K. mercimek: 54 t. 

,, 18 t. 
Nohut: 24 t. 

,, 6 t. 
Yalaf: 125 t. 
K. fııulya: 18 t. 
Bulgur 22 t. 
Patates: 22 t. 
Kuru fasulye: 160 t. 
Sadeyağı: 25 t. 

" 21 t. 
K. fasulya: 151,5 t. (temd.) 
Koyun eti: 4 t. ,, 

B Uzayedeler 

Hurda demir: 11 t. 
Bina ankazı ve taş 

peyniri 1 t. 

n 
pn~. 

aç. ekı. 

kapalı z. 
aç. ekı. 

kapalı z. 
,, 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 
,, 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. cks. 

,, 
kapalı z. 
kapalı z, 
paz. 
kapalı z. 
paz. 

aç. art. 

2595 -
9986 -

4800 -

17096 -
k. o 40 
ve O 65 
7260 -
4620 -
8575 -
7152 -
22-sO -
6840 -
2160 -
2640 -
660 -

k o 0s 15 

k o 05 
22400 -
2450S -
21001) -
18937 50 

t. 5 -
65 80 

çıkmadığından kanunun 43 maddesine tcvfiknn on gün tem· 
dit edilerek 28.9.939 perşembe günü saat onda ihalesi ya
pılacaktır. 

İst~kliler şartnamesini her gün Adana Askeri Satınal· 
ma Komisyonu Riyasetinde görebilirler. 

Adana Tüm. Sa. Al. Ko. Riyasetinden: 

İslAhiye ve Maraş garnizonlarının mahrukat ihtiyacı i
çin 65400 kilo Sömikok kömürü açık eksiltm ile alınacak
tır. Muhammen bebeli 2257 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 
169 lira 3ı kuruştur. Eksiltmesi 9. 10.939 pazartesi günü 
saat onda yapılacaktır. 

Şartnamesi Adana Askeri Satınalma Komisyonunda 
her iÜD görülebilir. 

34 91 fıt. Vakıflar Direk. 
149 - İst. Nafıa Müd. 

6-l0-39 15 -
12-\0-39 14 -

Yilksek Mühendis Mektebi SAK. 

262 50 P. T. T. U. Müd. Ank. ve İst. 

" " 
,, 

187 50 

I0-1 t-39 16 -
8-11·39 16 -

103 13 lst. Jandr SAK. Taksim Ayazpafa 28-9 39 14 -
29-9-39 15 -
6-10-39 16 -
6-10-39 16 -

~2 - Tekird ğ Vilayeti 
!09 35 lzmir Belediyesi 
73 - ,, n 

391 55 D D Y Haydarpnşa 

470 - t.t Komot SAK. FindıJdı 
99 - ist, Zira t Mtk\ebı SAK. 

Adana Tümen SAK. 

6& 32 " ,, 
Corum Vilayeti 

,, " 
Çorum Doğum ve Çoçulc Ba-

kı evi 

307 50 D. D. Y. Haydarpaşa 

194 03 
748 -

,, " 
Adapa7arı Belediyesi 

31}0 - lı.mir Belediyoıi 

1282 20 Deniz Lvz. SAK. Kaumpap 
93 75 İıt. Ziraat Mektebi n 

544 50 Tekirdağ' Tilmen SAK. 
346 50 ,, 

" 634 12 ,, ,, 
581 - ,, ,, 
171 - ,, ,, 
486 - n ,, 
162 - ,, ,, 
198 - ,, ,, 
49 50 ,, ,, 

539 06 Afyon Aık. SAK. 
13j - ,, 

" 165 - n " 82 50 ,, ,, 
1680 - Deniz Lvz. SAK. Kaıımpaf a 
1837 88 ,, ,, ,, 
1575 - Sıvaı Tümen SAK. 
1420 32 İıatıir Lvz. SAK. 

Çorum Doğum ve Çoçuk Ba· 
kımeyİ Başhekimliği 

4 - Zonguldak Defterdarlığı 
-- - fst. ,, 

10-10-39 15 -

12-10·39 15 -
2-l0-39 lO -
28·9 39 10-
9-\0-39 \O -
28·9-J9 15 -

26-9-39 l& -

20..9-39 itib. JO gün 

10-\0·39 \O 30 

10-10-39 ıo 30 

2-10-39 l5 -

6 10-39 ı6 -

3-I0-19 10-
2-10-39 10 -

S.10-39 IO-
6-10-39 10 -
7-10·39 12 -
9-10-39 ıo -
9-10-39 10-

10-10-39 10 -
10-10-39 10 -
11-I0-39 10-
11-10-39 10-
4-l0-39 lO -
4-I0-39 14 -
4-10-49 15 -
4-10-39 16 -

24·10-39 14 30 
26-9-39 16 -

1 t-I0-39 16 -
26-9-39 15 -

20-9-39 itib 10 gün 

27-9-39 16 -
19-10-39 14 -

j . İstekAlilerin bel!i günde ilk temi~at makbuzlarının hamil 
ve kanunı evsafı haız olduklarına daır vesikalarile Komiıyo 
nuna müracaatları ilan olunur. 

Çorum D. ve Ç. B. Evi Bu;ı Hekimliğinden : 

Müessesemizin 939 yılına ait ihtiyacı olan Sömikok kömü· 
rü ile 4000 kilo koyun, dana etinin 20.9.939 tarihinde yapılan 
eksiltmede talibi çıkmadığından mezkur tarihten itibaren ] O 
gün uzatıldığı ilan olunur. 

Müteferrik 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

Bir tanesine 3& santim kıymet takdir edilen çeoitH 725 bin 

.. 

1 I~ 
24~ 

t 
ldi ve bir taneeine 60 santim kıymet takdir edilen kırk.(' 
hayvan buz mıhı açık eksiltme uşu)ü ile 9 10.939 paıartetl 
nü saat 10 da atın alınacaktır. / 

Şarınameıi parasız Komisyondan alınabilecek olan b~tıd 
siltmeye girmek isti} enlerin 20V liralık ilk tr.minat ın. liJ 
veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belgelerle bıt 
belli gün saat onda Komisyonda bulunmaları. 

Devlet Denizyolları İşletme Umum MüdürlOğiind•'~ 
Deniz vasıtalarımıza ait 128 adet örtülük m,uşadl I~ 

ların mevcut şartnamesine göre yaA'lanmaları pasa' 
eksiltmeye konulmuştur. t 

İhalesi 29. 9.39 taı ihine rastlayan cuma günü ••' ıo 
de Galata rıhtımında umuın müdürlük binası dabilind• 
!anacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Şartname sözü geçen komisyonda her gün 

• ·ode' 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdare•• 

Muhammen bedeUerile miktar ve vasıfları aıa~ıd'ıe 
zıh iki grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ıb• 1 
dilmek üzere 10. I0.39 salı giintt saat 10,30 da Hayd•'I 
da Gar binası dahilindeki komisyonda açık eksiltıDe 11 

satın alınacaktır. "!' 
Bu iıe girmek isti yenlerin her grup hizasın~• ·~te 

muvakkat teminat kanunun tayin ettiği vesaikle bırb -
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları IU'~ 1 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olar• 
ğıtılmaktadır. bd 

10 bin adet küçük hasır süpürge ile 20 bin adet 
hasır süpürge muhammen bedeli 4100 lira ve osu• 
teminatı 307 lira 50 kuruştur. 

1700 metre muhtelif eb"atta çekme demir gaı ~ 
muhammen bed~li 2595 lira ve muvakkat teminatı t9 
63 kuruştur. 

AJapnzarı Belediyesinden : 
60 231 uJt!t 80 - 600 adet 
90 = 305 ,, 100 "'"' 2.42 " 125-= 93 .. 150 = 35 " 175 = 19 .. 200= 10 " 225 = 27 ,, 250 = 24 ,, 

275 = 18 
" 300"""' 32 ,, 

16iib tJI 
Kapalı zaıf usuHıe münakasaya konulan yukarıda d 

dau yazılı maa tt!ferriiat kolye de priz ve iki adet bor0 

llleı.i, tslı~! çı~madığrndan p:ızarlığa bırakılını§lJr. ftızar1'.:,ı 
u~tı 15 gund.ur. Muhammen bedeli 9986 lira ve ın~""~eP' 
ınıutıh 748 lıra olan hu malzemeyi enlmuk. iıstiyenlcrtO t ı' 
Jarile bidikte pazarlık yapmak üzere 2 İlkte§rİo 939 ıJ,o 
rastlıynn pazartesi günü snat 15 de Adapazarı B~lediye ~ş 
nine müracaat etmeleri iltu olunur. 

İzmir Belediyesinden • f 

Mezbahaya karuıeriıi ile birlikte iki adet kamY0" 

alın_ması, başkatipJikteki ıartoameıi veçhile yeni~~ 
eksıltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 4800 l•j 
ihalesi 6. l0.939 cuma günü saat 16 dadır. İştirak ~ 
ler, ;}60 liralık teminatı İş bankasına yatırarak nı•~bıJ 
encümene gelirler. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan ! 

Tahmin ~dilen bedeli 2t505 lira olan 25 bin "i10 ıı 
yağı 26 eylul 9J9 tarihine raıtlıyan ıalı günü ı••1 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur, 1 

İlk teminatı J 837 lira 88 · kuruş olup ıartnaıısel,ı 
gün Kasımpaıada kain Komisyondan bedelsiı olar•~ 
bilir. 

. • * • Ta~min edilen ~e~eli 17096 lira olan 80 b!~ıl 
zeytın tanesı 3. 10.939 tarıhıne rastlıyan sah günü •'' 
da kapalı zarfla ahnacaktır. f 

ı . ;e 
Ik teminatı 1282 lira 20 kuruş olup ıartnaoıes• 

komisyon~an . pa~aaız olarak alınabilir. . . o' 
lıtekhlerın 2490 8ayılı kanunun tarifatı dabılıO ııı 

zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç b' ~ 
ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaıad• ~· 
Komiıyon baıkanlığına makbuz mukabilinde verıD'J ~ 

·~ 
* f • Tahmin edilen bedeli 22.400 lira olan 160 ~: 

kuru fasulye 24 1. teşrin 939 tarihine rasthyao ı• 
saat 14.30 d.a kapalı za~fla alınacaktır. ~ 

İlk temınatı 1680 lıra olup ıartnamesi her giill 
yond!ln gö~al~p, ve alınabilir. . d' 

lıtekJılerın 2490 saylı kanunun tarifatı dabihO Oi 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç b:~ 
ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaıad• ,ıl" 
Komiıyon baıkanlığına makbuı mukabilinde yerlll 



~ı 1939 

Afyon Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi. K' Ki. FKi. M5uvLa~katKT. Yut · ılo r. . ıra r. İhaleôİ S. Eks. §ekli 
t ; 126000 5 75 539 6 4/10/939 10 kapalı zarf 
8' as. 18000 10 135 4/10/939 14 açık eks. 
p lllgur 22000 ıo 165 4/ 10/939 15 ,, ,, 
'ltteı 22000 5 82 50 4/ 10/939 16 ,, ,, 

ta l<or merkez birlikleri ihtiyacı için yukarıda cins va mik
ltrı Yatılı üç kalem yulafın kapalı zarfla eksiltme gün ve ıaat-

rı Yukarda yazılmıştır. 
tıı la Yulafa tıılip olanlar ihaleden bir saat evvel teklif mek
y p run ve dığer üç ktı lem erzaka talip olanlar da yukarıda 
ırı~ılı saaua teminatları ile birlıkte Af yQn Kor Satın alma Ko· 

18
Y0nuoa müracaatları ilin olunur. 

lı111ir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

il l&oıir müstahkem mevki birliklerinin kapalı zarf usulü 
• : ~kailtınede bulunan 1S1,500 kilo kuru fHulye ihtiyacına 
._~•len fiyat pahalı görülduğünden pazarlıkla aatm alına· 

tır. 

t hıaleai 26.9.939 sah günü saat 15 te kıılada lzmir le-
•ıııaı lınirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

l'ıhınio edilen tutarı 18937 lira 50 kuruştur. 
l' eıninatı mu vak.kate akçası l 420 lira 32 kuruştur. 
Şırtnameai her gün Komisyonda iÖrülebilir. 

•ik lateldiler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
1 IÖıtermek mecburiyetindedirler. 

a Pııarlığa ijtirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
t, c~ llıaddelerinde ve şartnamesinde yızıh vesikaları ve 
1r llııQatı ınuvakkataları ile birlikte ihale saatmdan evvel 
"-Oıaı. 

11Yoııa müracaatları. 

c\tıklr a Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

kil Ankara i•rni:ıon birlik ve müesseseleri için 150000 
~tılaur kapalı zarfla eksiltmesi 10. l0.Q39 saat 15 de 

1 Lv. imirli2i satınalma komisyonunda yapılacak:ır. 
S ""bımmın bedeli 15 bin lira ilk teminatı ı 125 liradır. 
,~bı•11ıtıi lıcr gün liomiıyondll götülür. lçiud• kanuni ve· 
b'l•J.r d• bulunan teklif mektupları ıaat 14 de kadar ka-

oluııur, 
~k•iltoıo için belli vakitte komiayonda bulunmaları. 

Edremit Tümen Satınalma Komisyonundan : 
tt 'Edreınit ve Beriama ıarniıonlarmm ununa talip zuhur 
~~difıiuden tekrar ka~alı zarf usulile eksilt~eye kon~l
'llt tt11r. Edremit unu 510 ton, mnhammcn bedeh 57375 hra 
l>tdt'~irıata 4304 liradır. Bergama unn 400 ton, muhammen 
~tlı 48 bin lira, ilk temioalı 3600 liradır. Ekailtme kapala 

"- "ulile Edremitlr Tüm Sa. Al. Ko. binasında 6. l0.Q3Q 

"'' fÜnil ıaat 10 da yapılacaktır. 

l' lekirdai Tümen Satınalma Komisyonundan: 

~~rıı Cinai Miktarı Tutarı Muv. te. Tarih Saat 
l,:• kilo lira Jira kr,. 
"-ı1t'ci•i B. Zeytin y. 13200 7260 544 60 6. 10.39 10 
l'tk· •ra ,, ,, ,, 8400 4620 346 :>O ,, 10 
l,k~rdağ ,. Sabun 24500 8575 634 12 7.10.39 12 
'~'dağ ,, 8. peynir 20400 7752 58 l 40 9.10.39 10 
l~ .... ,, " 6000 2280 171 " 10 
' '<lığ ,, K. mercim. 54000 6840 486 10.10.39 10 
·r~lk.ra ,, ,, 18000 2160 16~ ,, IO 
'1.~'dığ ,, Nohut 24000 2640 198 l 1.10.39 10 
~ra 6000 660 49 50 ,, l O l ,, " 
~ tkirdp.ğ Tümen Birliklerinin senelik ihtiyaçları olan 
)o 

1 
kalem erzak Tekirdağıoda Tümen Satınalma Komis· 

'lılltı tarafından kapalı zarf uıulile eksiltme ıuretinde 1atın 
'-~ktır. 

lltt 1.\lınacak erzakm ciosi, miktarı, muvakkat teminatı ve 
ta,~ '~e teslim olunacağı ve ihale iÜn ve saatleri yukarıda 

''ılıni t' ı. f ır. 
~İtlik teklilerio belli günde kaounun istediii vesikalarla 

te adı geçen komisyona müracaatleri ilin olunur. 

~'-''k'-ale 
il( Müstahkem Mevki Satıoalma Komisyonundan : 

~lo Ç,llakkale müstahkem mevkii için kapalı zarfla 15 bin 
''-t ltdeyagı alınacaktır. İhalesi 7. I0.939 cumartesi günü 
ltli41

11 
de Çaoakkalede mllstahkem mevki Satınalma Ko· 

~~lltında yapılacaktır. Sade yağınm beher kilosu lOU 
tın IS bin liradır. Muvakkat temınatı 1125 liradır. 

Edirne Tümen Satınalma Komi yonıından: 
ltı~k~Palı zaı f uıuHle Edi ı,e icJıı 1,200 ton ıert ve yu· 
~4 ~ buğday satın alınacaktır. Eksiltmesi 13. 10.39 cuma gii
~~~i&t ~5 dedir. tlk teminatı 4050 liradır. Hir kilosunun 
~İye~ h,tı 4 kuru~ 40 santimdir. Şartname ve evsahm görmek 
gateb~ı:r ber gün Eılirnedeki askeri satmalma komisyonunda 

ı itler . 
. S Sarıkamıı Askeri Satınalma Komisyonundan: 

~)'tı ~'1kanı11 ihtiyacı için 150 ton un alınacakbr. Tahmin 
~,11,9~ lira ilk teminatı 1463 liradır. İhalesi 9. 10.939 

•ı &6116 ıaat IO da Sarıkamııta mıntaka komiıyo· 

Münakasa Gazetesi . 
nunda kapalı zarfla yapılacaktır. Teklif mektupları muay
yen saatten bir saat evvel verilmiş olacaktır. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Kemiıyonundan : 

İzmir müstahkem mevki askeri hastanesinin 48000 ki
lo koyun eti kapalı zurfla eksiltmeye konulmuştur. İbaleıi 
6. 10.39 cuma giinü saat 16 dadır. Tahmin bedeli 20 640 
liradır. ilk teminatı 1648 liradır. 

Darüşşafaka Müdürlüğünden : 

Darüşşafaka için 4 bin kiio pılavlık ve 2 bin kilo çor· 
balık pirince ihtiyac vardır. Talihlerin şaı tnameyi görmek 
üzere Nuruosmaniyedeki Türk Okutma Kurumu merkezine 
müracaatleri ve 28 eylul 939 perşembe günü saat 15 te 
ihaleye ielmeJeri lüzumu ilin olunur. 

lsparta Tümen Satınalma komisyonundan : 

Fethiyedeld kıtaatın srnelik ihtiyacı olan 129 bin kilo u
nu 4.9.39 günü yapılan kapalı zıtrfla eksiltmesinde talibi çık
madığmdım 4.9.39 pazartsei gUnünden itib ıren bir ny içinde 
pazarlığd konulmuştur. 

Son pazarlığı 4 10.39 çarşamba günü saat 16,50 de yapı· 
la0aktır. 

Unun şartnamesi 1 plrtada Tümen komutanl ığı binnsında· 
ki S!ltmalma komi yonmıdadır. İstekliler ş 11 rıname)İ komisyo· 
nunda görebilirler. 

Muhommf'n tutan 193f}0 liradır. 
1 k trnıinaıı 1451 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin 4. 10.39 çar~amba günü saat 16,30 da satın al

ma komisyonunda bulunmaları. 

(Devamı 4 ncü sayfada) 
:, -~""::· . . .. 

1 Vatı mekteblerine gelecek 
çocuklar1nı21n 

Yatak. yoroan. battaniye. çar.af ve 
çama,ırlarını . 

BURSA PAZARI 
HASAN HÜSNÜ 

Mağazalarından arayınız 

İstanbul Sultanbamam cad.4 
Telefon : 20621 

Cinıi 

Çember kavalyesi 
Rekompoze maden 

ltö ürü 

Mik. 

3000 kı. 
200 ton 

% 7,5 
Mubam. be. teminat 

lira kr. lira kr. 

3 

Ek.ıiltme 

fekli aaah --
1395 -
?.7~0 -

104.63 açık ekı. 14 
206,2.5 ,, " 15 

1 - İdaremizi• Likör Fabrikuı için 200 ton maden kömilrUe 
ınikta·ı yukarıda yar.ılı çember kanlyesi nGmuneai mucibince hir.a· 
ları .da göılerilen uıullerle ~kıiltmeye konmuttur. 

il - Mubammeo bedelleri, muvakkat teminatları ekıiltme ıa
atleri hizalarında yazıhdır. 

ili - Ekıiltme 6.X.939 pertembe rünti Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahm Komiıyoounda yapılarakhr. 

iV - Şartname ve nümuneler her g6n ıözü ıeçen Şubeden 
paraaaz alınabilir. 

V - İsteklilerin ekıllt.me için tayin edilen 1ıüo ve aaatte 
% 7,5 güvenme paraıile birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri ilin 
olunur. (748.i) 2-4 

• • • 
% 7,5 

işin nevi Muhammen be. munkkat te. !lrıiltme 
lira kr. 

------
Duzce Bakım evi inıaatı 258 147,58 
Kabataf Baı MOdürlük 20.0.?7,15 

binaıı tamiratı. 

lira lir. tikli uati 

-- ----·-
14157.37 
1502 02 

pazarlık 14 

n 15 

1 - Keşif şartname ve planları mucibince 5, 1 l.IX.939 tarlh· 
!erinde ihale olunamayan yukarada yaı.ılı her iki inpat yeniden pa· 
ıarlıkla ekıiltmeye L.onmuttur. 

il - Keıif bedelleri, muvakkat teminatlan, ekıiltme 1&atleri 
hizalarında yaı:ıhdır. 

ili - Puarhk '1.7 IX.939 çarşamba günü Kabataıta Levazım 
ve Mubayaat şube.inde.ki Alım Komiıyonuda yapdaoaktır. 

iV - Düzce bakım evi şartnamesi 1291 ve Bat Müdürlüğil 
binaıı tamiratına ait şartname 100 kuru' mukabilinde her gün Le· 
YUım fube1i veznuinden ve lzmlr Ankara BaımOdiirlüklerinden 
ve Dllzce Memurlu~undan alınabilir. 

V - Münaka~aya iştirak edecekler tartaamenin F fırkaıında· 
.ki vuaik ve % 7,5 ıilt-eome paruile birlikte ekailtme içia tayin 
olunan aün ve aaa\\erde meakur Komi•yona aıelmeleri iliD olunur. 

(7387) 3-4 

• • • 
l - Ktş\tnamc, şatlnamc ve p\inı muc\b\nr.t 1.\X.939 \atibinde 

kapalı ;r;arlJa yapıJao n.ünakasada talip zuhur etmediginden Diyar· 
balıır Başmll<lürlük biaaaı inta•h iti yeoiden pazarlıkla ok•iltmeyo 
koıımu,tur. 

il - Muhammtn bedel 342Jj,791ira muvakkat temiuıh 2567,63 
liradır. 

lII - Pazarlık 27.IX.939 çarıamba gilnü •aat 16 da Kabatatda 
Levaı.ıın ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her giln Ltvaznu Şubeıi vezoeıioden ve İ•· 
mir, Ankara, Diyarbalm BaşmüdürHUrlerindeu 111 IEuruı mulcabi
linde alınabilir. 

Beyo2lu, isliklll caddesi 376 
Telefon :40007 

V - Münakasaya girecekler pazarlık lçin tayin olunan gün ve 
•-tte % 7,5 güvenme parAlarile birtikte meıı;kür Komiıyooa gel• 

' meleri. (7458) 3-4 -------------;mm---·----· . ' . 
f OÇR 

Değirmen Taşı imalathanesi 
.. ... .. .... .. . .. . . .. . ..... . 

Her nevi Un, Taban, Fmdık, Kahve, Tuz, Nişasta, 
Alçı ve Sübiye taşları 

sa senelik tecrUbe ve ihtisas sahibi 

BEYlıE~ USTA BAl<lıACI 
- l~r~.f~~dan gayet e~ven v~ .~~inalı ol~rak imil edilir 1 

Adreı : Sirkeci, Ebilıuud Caddeal No. 601 1 

1 - Çogul tuz.lasında dört teraküm havuzu ioıaab işinin kapalı 
zarf uıulile yapı'an ekıiltmeıioe talip çıkmadığından ber mucibi ka· 
ııun bir ay müddetle açık pazarlığa konmuıtur. 

il - Açık pazarlık ve ihale 12 X.939 tarihinde saat 16 da An
karada Bankalar caddc:siııde kain inhisarlar idueai binasında ve bat 
müdür odasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

ili - Muhammen bedel 42789 lira 70 kurut Te muvakkat temi· 
nat 3209 lira 2J kuruıtur, 

iV - isteklilerin diplomah yilksek mühendis veya yüksek mi· 
mar olmaları olmadıkları takdirde ayııı evsafı haiz bir mütebauııl 
inıaahn a~nuna kadar daimi olarak iş başında bulunduracaklarını 
not~rlikleo muaaddak bir teabhüt kiğıdl ile ilk evvel temin etme· 
leri ve en az otuz bin lırahk inıaat işlerini muvaffakıyetle yapmış 
olduklarına dair ve.ika ibraz etmeleri lazımdır. 

V - Yukarda yaııh veıaik asıllarile birer suretlerini aç!k pa· 
zarlık ve ihale sıünüodeo sekiz .i'ÜD evveline kadar An~ara lohiıar
lar Baş Müdürlüğüne veyahut latanbulda İnhisarlar Umum Müdür
lüğü tuz fen tubeıioe bizzat veya bilvasıta tevdi etmek ıuretiyle 
ayrıca fonoi ehliyet vesika11 almaları liıımdır • 

Vl - Bu iıe ait ketif, proje, fenni ve idari şartoaıneleri iıtan
bulda Kabataşda inhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlüiün· 
de ve Ankarada İnhisarlar Baş müdürlütü tuz fea ş1.1besinde bulı.ın· 
makta ve isteklil~re 214 kuruş mukabilinde verilmektedir. 

(7.386) 2-4 

l - Müfredat listesi mıcibince 30 kalem elektrik te1i· 
satı malı.emesi açık eksiltme usuliyle ıatın alınacaktır. 

il - Muh•mmen bedeli 404.59 lira muvakkatteminatı 
30,34 liradır. 

lll - Eksiltme 26.IX.939 salı günü saat 14 de Kabatıışta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda ya-
pılacaktır. · 

iV - Listeler her iÜD sö.16 geçen Şubeden paraıız 
alınabilir. 

V - İıteklilerin eksiltme için tayin edilen glln ve ıa· 
atte Yo 1,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona 
gelmeleri ilAn olunur. (7134) 4-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 250 adet 60 ı/m lik Z1mpa· 

ra taşı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 3700 lira muvakkat teminatı 

282 liradır. 
111 - Eksiltme 26 IX.939 sah günft saat 15 de Kaba· 

taıda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyo· 
nuoda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden para· 
sız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıa· 
atte % 7,5 güvenme paraaiyle birlikte meıkur Komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (7148) 4-4 

Taksim· Ayazpaşada İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

- Seksen dört bin metre aıtarhk ve çamaıırhk beyaz ve 
on bin beşyilı: metre aatarhk kurşuni yerli bez kapah zarf eksilt
mesile aahn ahnacllk ve eksiltmesi 5.Birincilefrİn.939 tarihine raal• 
layan perşembe günü saat on beşde Taksiın-Ayazpaşada on 1eki· 
ziuci Jandarma mıııtaka komutanlıtı binasıodaki Komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

2 - Her iki cinıin bir iıtekliye iba)eai mukarrer olan bu bezlerin 
muhammen bedeli yirmi üç bin dokuz yÜ"& kırk ve ilk temiaatı bin 
yedi yüz doksan beş lira elli kuruftur. 

3 - Şart kitıdı her gün Komisyoada görülebilir. Veya para· 
11z alınabilir. 

4 - lıteklilerin iatanbul Levazım Amirliti Mubaıebeciliti veı.• 
neıiııe yahracaklan ilk lemioat makbuzu veya banka kefalet mek· 
tubu ve ıart k&ğıdında yaıılı aair belgeleri de ihtiva edecek olan 
teklif mektuplarım ekıiltıne saatinden bir 1aat eyveline kadar Ko· 
miıyonumuzda bulundurmaları lbımdır. (7308) 2-4 

• 



vUATRlEME ANNEE No. 1190 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 MOIS Ptra 450 
6 " 850 

12 ,, 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

l o. Ptr 5 ... ··- . -----------~ 

DIMANCHE 

Quotidien des Adjudications 

24 Septembre ~ 

ADMINISTRATION 

Yoghourtchou Han 

1 er Etagf', N. ~-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Pour lu Publicite ::ı'adres ... er 
a ı· Adnıinistratioıı Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etal 

Boite Postalc N. 1261 

Telephone : 49442 

Tableau Sy·noptique des Adjudications Ouvertes Aujourdihui 

Objet d'~ l'ndjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Cabier des Cbargeı 
Jours Heures 

d'adjudicat. estimatif proviıoire 

A) Adjudications au Rabais 
tlons -· 7rav. Publlc -

Rep. ı 'route Bor·Aku.ray 
Corı1t. mur 
Rep. bat. monopole• 
Const. bit. ecole (aj) 

Pli cach 
Publique 

" 

!:!!>!'ults Chlm.!_que~ et Pharmac ~~u-

Medicaments et articles sanit (aj) 

" 

19800 60 
1290 -
985 13 

22729 88 

1027 80 
1217 90 

Con11tructlon-Cartographl 

1486 - Vıl. Niğde 9· I0-39 15 -
97 - Mcnicip. lzmir 6-10-39 16 -

Dir. Monop. Tekirdağ 2-10-39 15 -
Vı l. Ordu mois a partir du 11 9.39 

nltalres-Fournlture pour Hopltaux 
~ -- - ---

77 9~ Hopital Municip. Bandırma 
91 50 Vil. Tekirdat 

3-I0-39 14 -
29.9.39 

E16ctrlclt6·Gaz Chauff p C ntral (lnstallatlon et Mat6rlel) 

Ampoules electr : 1210 p. Publique 465 40 
Iostal!. depôt frigorif. a l'ecole de Commerce 

Mrırit. a Orta\ıöy " 
1980 -

Cable en plomb: 5000 m. 
" 

3500 -
L'adjudication concernnnt l'lnshıll. electr. a 

ı ·~cole d'ing~rıieur a ete annulee 
lsolateuu pr. pilea Ver::ıon: 5000 p Publique 2500 -

Hablll m nt - Ch u sur & - Ti sus - Culr• 

Canevas pası;e au cylindre: 5500 m. 
• Toile: lOCO m. 

Uniformes d'hiver: 81 coatpl. 
Cepotu: 81 p. 

Gre a gre le m. O 25 
Publique 290 -

" 1458 -

" 
972 -

Bola de ConstructlonPlonchee Potaaux ete.,, 

C<'ntre·plaqur: 221)() p. (34 804 m3) Pli cach 5220 60 

Combu tlbl C~rburant - Hull • 

ChaTbon coke: 345 t. (aj) 
Charbon laviı recompoı~: 200·2:)0 t. (aj) 
Semi•coke: 60 t. 
Semi·coke: 150 t. (aj) 

" 63,4 t 
Charbon de terre: 75-85 t.-b~lı: 44 t. (aj) 

,, ,, ,, 10-20 t.·hoiı: 2-5 t. 
Semi·coke: 40 t. (aj) 
Dlvers 

Clous pr. glace: 765000 p. 
Sable et cailloux 
Camion: 2 p. 
Balaiı petits: l l OOO p.·id. frandı: 20000 p. 
Tuyaux en fer: 1700 m. 
Colier de priıe avec ncce11.-appareil pr. 

troutr le toya1J1: 2 p. (aj) 

Provlslone 

Olives: 80 t . 
Fıomage blal'c: 1,5 t.-id. kacher: J t. (nj) 
Haricots ıecı: 160 t. 
Riz pr. pilaf: 4 t.-id. pr. ıoupe: 2 t 
Beurre: 15 t. 
Beurre pr. h6p. 
Huile d'olives et s von pr. aıile deı pauvres 
Fıuine: 27ü t. 

" 
129 ,, 

Viande de moutoo karaman: 3 t. 
L~gum ı 

Pain: 6 t. 
Viande de poule: 7 •.·id. de dinde: 5 t. 
Farine: 540 t.·riz: 48 t.-ble concasse: 60 t.· 

haricotı rıecs: 48 t . 
P:ıille: 861300 k. (aj) 
Beurre: 25 t. 

,, 21 " 
Fromage blnnc: 1980 k ·id. kacher: 630 k.· 

marmelnde: 3400 k. 
Bllı concaue: 150 t . 
Avoine: 67525 k. 
Foin: 54020 k. 

" 1530 t. 
F arine: 510 t. (aj) 

" 400 " " 
Avoine: 125 t.·haricoh ıecı: 18 t.·ble con· 

cuses: 22 t .. pommes de terre: 22 t. 
Huile d'olives: 21,6 t. 
Savon: 24,5 t. 
From~g• blnnc: 26,'4 t. 
Lentilles: 72 t. 
Polı·chiche: 30 t. 

Pli cach 6265 
la t. 13 -

Publique la t. 22 -

Publique 22.)7 50 

Poblique 

Publique 

Publique 
Publique 

" Gre a ıre 

Pli cach 
Publıque 

Pli cach 

Pai cacb 
Gre i gre 

,, 
Pli cach 
Gr~ a ir6 
Publique 

" 
" Pli caeb 

" 
Gr6 a ııre 

,, 
Pli cach 
Publique 

Pli cacb 
Publique 

" PJl cacb 

" 
" Publique 

Pli cach 

" 
" .. .. 

2035 -
4800 -
4100 -
2595 -
9986 -

17096 -

22400 -

15000 -
12228 -
5620 -

33750 -
19350 -

1200 -
495 55 
670 -

17226 -
24505 -
21000 -
2530 -

150()0 -
4389 12 
2701 -

54450 -
57375 -
48COO -

8~75 -

Hnricots secs: 15 J,5 t. (aj) Gr6 a ır6 
(B Adjudications a la · ·renchere 
f eı camılote: il t. la t. 5 -

3ı 91 Dir. Vııkoufı lııt. 

149 - Dir. Trav. Pub. Iııt. 

6-10 39 15 -
12-10-39 14 -

262 50 Dir. Gen. P.T.T. Ank. et lat. 10 11-39 16 -
Com. Acb. Ecole Ing. Gümüfıuyu 

187 50 Dir. Gen. P T. T. Ank. et l•t· 8-11-39 16 -

103 13 
22 -

109 35 
73-

C. A. Gendr. lst. Taxim·Ayazpaşa 
Vil. Tekirdeğ 
Muc:dp. h:mir 

" 

• 391 fı5 lbe Expl. Ch. fer Etat H. paşa 

470 -
213 75 
99-

169 32 

Com. Ach Comm. Mil. lst. Fıodıkh 
Dlr. Pr. Vekoufs lıt. 
C. A. Ecole Agricole ht. 

,, Div. Adıma 

,, " 
Vil. Çorum 

" 

28-9 39 14 -
29.9.39 15 -
6-I0-39 16 -
6-10-39 16 -

10-10-39 15 -

12-10-39 
2-10-39 
2-10-39 
28-9·39 
9-10-39 
25.9.;~9 

26-9-39 

15 -
15 -
10 -
10-
tO -
15 -
15 -

Creche Çorum 10 joun i partir du 20-9-39 

209 -
152 13 
360 -
307 50 
19t 63 
748 -

1282 20 
93 77 

1680 -

C. A. Comm. G6n. Gendr. Ank. 
Com. Pcrm. Muo. Ist. 
Municip. lzmir 
1 he Expl. Ch. de fer Etat H. pata 

" " Municip. Adapazarı 

C. A. lnt. Marit. Kaııımpaşa 

" 
Ecole Agrico!e lst. 

C. A . lnt. Marit. Kasımpaşa 

9-10-39 
29.9.39 
6-10-39 
I0-10-39 
10-I0-39 
2·10-39 

3-10-39 
2-I0-39 

24-10-39 
Dir. Darüş . Ligue Ins. T. a Nuruoıman. 28-9·39 

1125 -
917 10 
421 50 

t561 24 
14!'1 2~ 

go -
37 17 
42 75 

529 -

1291 9j 
1837 88 
1575 -
189 75 

1125 -
329 18 
202 58 

4084 50 
4304 -
3600 -

63& 12 

C. A. PJace Forte Çanakkale 
Com. Perm. Mun. Ist. 

" " C. A Div. Isparta 

" " Cum Perm. Mun. lst. 

" 
,, 

" " Com. Ach. Lycee Haydarpaşa 

" 
Mıl. Mersin 

Com. Ach. Iat Tophane 
C. A. lnt. Marit. Kaıumpaf a 

,, Div. Sivas 
Com. Perm. Municip. lst. 

Com. Acb. lot. Ank. 
Municlp. Ank. 

" . 
Com. Aob. Div. Lüleburgaz 

" ,, Edremit 

" " n 
,, Milit. Bornova 

" 
DiY. Tekirdı§ 

" " 
" " 
" ,, 

" " 
" Int. lzmir 

4 - Defterdarat Zonguldak 

7-10-39 
28-9-39 
28-9.39 
9-10-39 
4-10-39 
6-10-39 
6·10-39 
6-I0-39 
9-t0-39 
4-10-39 

25.9.39 
26-9-39 

11-10-39 
9-10-39 

10.10-39 
10-10-39 
10-10-39 
10-10-39 
6-10-39 
6-10-39 
4-10-39 

6-10-39 
7-1039 
9-10-39 

10-10-39 
ı ı-ıo-ag 

26-9-39 

25-9-39 

10-
14 -
16 - · 
10 30 
10 30 
15 -

14 3~ 
10 -
14 30 
15 -
11 -
14 -
14 -
16 -
16 30 
14 -
14 -
14 -
1~ -
10 -

15 -
14 -
16 -
14 -

·~ -IO 30 
10 30 
ı 1-16 

10 -
rn -
10-16 

10 -
12 -
10-
10 -
10 -
15 -

16 -

( 3 ncü sayfadan devam) 
• • • Elmalıdaki kıtaı.ıtın senelik ihtiyacı olan 

ununu kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. d ff 
Şartnamesi İspartada tümen satınalma komisyonun /or 

L.tanbul, Aukara Lvz. !mirlikleri satınalma komisyonun 
8 

İstekliler şartnameyi komisyonda okuyabilirler. . dı 
İşbu 270 bin kilo unnn muhammen tutarı 33750 ıı;;.ı 
Şartname'>indeki % 25 miktar fozlası da dahil 0 

h!ılde ilk teminatı 2561 Jira 24 kuruştur. .. d 

Eksil tme 9. 10.39 tarihine tesadit eden pazarteai gü00 • 

16 <la İ -,parlu tümen satın!ilma komisyonunda yapılacaktır· t~ 
t .. tekliler 9. l0.39 plZartui günü saat 15 c kadar 

1 ~ 
mektuplarını Isparta tümen satınalma komisyonu ha§ksnlıc, 
verecek veyahut göndereceklerdir. Bu saatten sonra vcriletl"ıl) 
yahud gö1derilen mektuplar alınmıyacaktır ... Saat ayarı ıu 
daire saatiyle yapılacakllr. 

Ankara Belediyesinden : 
•* Temizlik ve sıhhat işleri hayvanatmın bir seneli~ ~ 

ihtiyacı için alınacak olan 67525 kılo yulaf ile 54,020 1f 
kuru yemlik ot on bet gün müddetle ayrı ayrı ekıill111 

konulmuştur. ;ı• 
Yulafın muhrımmen bedeli 4389, t 2 lira ve tell' 

329.18 liradır. ~ı 
Otun muhammen bedeli 270 l lira ve teminatl 

liradır. ~ 

Şartnamesini görmek istiyenlerio her gün encüOSe"~~ 
lemine ve isteklilerin de 10.10.939 salı günü saat on baJÇ 
Belediye encümenine müracaatları. · 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: . 

Garnizonu Mikt. Tahmin be. İlk temin. ihale ıeJılif 
ton lira lira kr. gün ,,, 1 

Babaeski 450 15,750 1182 k . zarf ıo. ıO-~ 
Babaeski 360 12,600 945 ,, " 11 

Kaynarca 360 13,500 1012 50 ,, " " 
Hayrabolu 360 l 2,600 943 ,, ,, " 

Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 8 taksitt•~ 
nacak kuru ot miktar, tahmin bedel, ye ihale gün, •'', 
yukarıya çıkarılmıştır. Evsaf ve ıartları komisyonda b'1~ 
görülür. isteklilerin kanuni evrak ve vesikalariyle te~fll 
teminat mektuplarını belli gün ve saatten bir saat •1 

kadar Lüleburgazda tumen Satınalma Komisyonuna f 

bulunmalıdır. · 

Etlikte Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Mii•,.,I 

Direktörlüğünden : 

Müessesede mevcut serum hayvanatı içi~ asıarl. ti 
Azami 80000 kilo yulaf kapalı ı:arf usuliyle elı•11 

konulmuştur. . 
Tahmin edilen bedeli 5600 liradır. 
İlk teminat 420 lira olup banka mektubu yey• ,1 

makbuzu ve hazine tahvili teminat olarak kabul 
Tahvillerin de hazineye teslimi ıarttır. . ~ 

İhalesi 12.10.939 perıembe gllnü saat 16 tedıt• 
nameıi Müessese Direktörlüğünden bedetsi.1 olaralı ... ~ 

Beyaz ve Kaşar peyniri alınacaktır. Bak : Mabtll 
tununda İst. Ziraat Mektebi SAK. il4nına. 

lıtanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komiıyonll11V 
900 çift harici ye dahili fotin, 270 çift terlik, ,iJ 

er kunduraaı, 10 çift yemeni, 950 adet boı teneke· 
Kuleli askeri lisesinde köhneye ayrılan yukard•~ 

fotin ve saire 29.9.939 cuma gftnü saat 15 de 1oP ~ 
İstanbul lvz. amirliği Satınalma Komiıyonunda p••' 
satılacaktır. Tahmin bedeJi 160 lira 40 kuruı, katf ı; 
24 lira 6 kuruştur. İsteklilerin satılacak eıyayı otıul jl 

dnklerine dair alacakları veıaikle belli 1&atte ı<0"' 
relmeleri. 

imtiyaz ıahibi .,.. yazı itleri DirektSrü : hmall aırl 
Ba1ıldıtı yer : Merkea Ba11me..l, Galata 


