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Umum Tü Jcarların ve Ü ah mesleki Organıdır 

~UNA A AL 
lrı~at "'r • N f . l • M 1 H ·ı ~;tmırat- a ıa ış en, a zeme· an a 

Ankara Valiliğinden : 

~oltt~tıif bedeli 10693 lira 32 kuruştan ibaret bulunan 
~'t, : h~kumet konağı üçüncü kısım ikmal inşaatı l l .9.39 
-llfıdr e~ı günü saat 15 de vilAyet binasında nafıa komisyo
~oıı\l~ ıhalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye 

111Uftur, 

rU•akkat teminatı 802 lira 10 kuruştur. 
llı'1cb steklilerin teklif mektuplarını teminat mektubu veya 
IGh ~ıu, ticaret odası vesikası ve bu işe aid nafıa müdür
t•çett en alacakları fenni ehliyet vesikasıyle birlikte sözü 
Itri. b illode saat 14 e kadar komiıyon reiıliiino verme· 

hrtdSuna ait keşif ve şartnameyi her &iln nafıa müdürlü
• i6rebilecekleri. 

İzmir Nafıa Müdürliiğünden : 

tıı1 kbikili hükdmet konağt ikmali in,aatının 6ı54 lira 4 ku
llı"dc C§ıf bedeliyle ve 15 giin müddetle illi.nen yapılan ek ilt-
26a lapılan tenzilat layık hadde görülmediğinden ek!Htmrnin 
~t ; 39 dan iıibaren 10 giin uzatıldığından daha tada tenzi
tıtlıyaPtnak istiyenlerin 2490 aayılı yasa hükümlerine göre ha
lUtıu •ca~Iarı teminat ve vesaik ile bir1ıkte 6.9.939 çerıamba 
'ıttnı 

1
811

lt 11 de Vilayet N'ifıa Müdürlüğü Komisyonuna ha~ 
a arı. 

Isparta Emniyet Amirliğinden : 

~~iltnıeye konulan iş : 
~ttif bliyet merkezinde yaptırılacak 5195 lira 6 kuruş 
l'ılıı\lk edelli karakol binası inşaatından 3573 lira 85 ku· 

b kıınıı. 
Qu. 
Q 1fe ait eTrak ve ıartnameler : 

~ '( 'Yın~ırlık işleri genel ıartnamesi 
li •pı ışleri umumi ve fenni şartnamesi. 
Eks.us! ve fenni şartname. 

.~ '1 •ıltnıe fartnamesi. 
l( "Ukavele projesi. 
p tı~f ve vahidi kıyasii fiatlar. 
1 roJeler. 

2~iY•nler bu evrakı emniyet amirliğinde görebilirler. 
-~b b8.~g dan itibaren 15 -ılln müddetle eksiltmeye ko
'ltlii· u ış 5.9.39 çarşamba günü saat 15 de emniyet A· 
~'kt~tıde teşekkl\l edecek komisyon tarafından ihale edi· 

•r. 

~~!~ilt".'eye ırirebilmek için isteklilerin 263 liralık mu· 
'l'l'ı .~enıınat -.ermeleri ve bundan başka aşaiıdaki vesi

'P ı raı etnıeleri 14ıımdır. 
ill~t•c •ıtrlığa girmeden bir hafta evvel vilAyet makamına 

Q~tla alacakları ehliyet vesikası. 
y k Yılına aid ticaret odası vesikası. 

t~llde '1 arıda yualı şartlar dairesinde taliplerin muayyen 
~karda yazılı komisyona müracaatları ilin olu· 

I ~!inik ve ispençiyari aliit, Hastane Lev. 

~- 21 ltaı «t.ı'tt ~- laboratunr alltı alınacaktır. Bak: inhiHrlar Um. 
J ıl&nlarına. 

~'" S\lcat .. Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

b M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
1 °eh · ~~'Qoci er ınetresine tahmin edilen fiyatı 305 kuru~ olan 
~ ~lltır. l~etr~ kaputluk kuma~ kapalı zarfla münakaaaya kon
~:tı 19,12 al~sı 22.9.939 cuma günü saat 11 dedir. ilk temi· 

tad, h-1 2 hradır. Evsaf ve şartnamesi 19 lira 22 kuruşa An· 
• M. V. Satınalma Komisyonundan ahnır. %a , .. 

~ •OQÖ Beher metresine tahmin edil"n fiyaıı 42 kuru§ olan 
İ tclll~"thıltıetre yatak kılıflıAı btz kapalı zarfla münakasaya ko· 

~11lat1 {3 İha~esi 27.9.939 çarıamba günü saat 11 dedir. İlk 
10 hradır. EV1at n oartnamesi 11 lira 76 kuruş wu· 

kabilinde Ank<ırada M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. 

* * • Bebn metresine tahmin edilen fiyatı 140 kurıış olan 
210,000 metrr yaıhk elhis'lik kuma. kııpalı zarfln miinnkasa
ya konulmuştur. llıllesi 22 9 939 ru ·na !! inü S'lfit 11 dedir. 
ilk teminatı 15.510 liradır Ev~3f ve ~a tn-ı nesi 14 lira 70 ku
ruş mukabılinde Ankdrada M. M. V. Satınalma Komisyonun· 
dan alınır. 

• • • B her çiftine tahmin edilPn fıyat 470 kuruş olan 
150,000 çift kurdura kap 1ı zarfla münaka.,ayn konulmuştur. 
(be.lesi 25.9.939 p znı tcsi giinii sant 11 dedir. İlk teminatı 
31,930 Jiradır. Evsaf 'e şartnamesi 35 lira 25 kuruşa Aukara· 
da M. M. V. Satıualoıa Komisyonundan alınır. 

• * * Beher metı{Sİne tahmin edilen fiyatı 280 kuruş olan 
240,000 metre kışlık dbisclik kumaş kapalı zurffo. mü11ak.aı:ıaya 
konulmuştur. lhalesı 21.9.939 perşembe günü saat 11 dedir. 
1 k lemiaatı 30,630 liradır. ~vl)ııf ve şartn~ me i 33 lira 63 ku
ruşa Ankarada M. M. V. S ıtınalmn Komi5yonundnn alınır. 

* * • Beher metre..ine tahmin edilen fiyatı 42 kuruş olan 
130,000 metre yastık kılıfılığı bez kopalı zartla münakasaya ko· 
nulmuştur. İhalesi 26.9 .939 snlı günü saat 11 dedir- llk temi
natı 3980 liradır. Evsaf ve şaıtaamesi 273 kuruşa Ankarnda 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. 

• * * Beher metresine tahmin edilen fıyatı 28 kuruş olan 
280.000 metre hfil)i astarlık bez kupalı zarfla münakasaya ko
euştur. lhıılesi 23.9.939 cumartesi günü saot 11 dedir. ilk te· 
ımıatlı 5170 liradır. Şartnamesi 392 kuruşa Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuudan alınabilir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden : 

VekAlet mUstahdemleri için 57 erkek ve 6 kadm lbi
sesi pazarlıkla diktirileccktir. 

Bk işe ait kumaş v kaletten verilecektir. 
İşin tahmin edilen bedeli 5U4 lira oiup muvakkat temi

natı 37 lira 80 kuruştur. 
İhalesi 6.9.939 çarşamba günü saat 15 de vekalet Le· 

vuım Müdürlüğünde toplanacak olan Alim Satım Komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 1939 senesine ait ünvan, ruhsat tezkeresi, 
ehliyet vesikası ve vekalet veznesinden alacakları teminat 
makbuzları ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona mü
racaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Konıutalığı İstanbul 

Levazım Amirliği Sıatınalma Komisyonundan : 

Gümrük Muhafaza Cenel Komutanlığı teşkilatı er tı 
için satın alınacak 2000 aded erat kaputunun kapah zarfla 
yapılacak olan 28 8.939 Pazartesi günü 15 teki eksiltmesi· 
ne talip çıkmadığından 22.9.939 cuma günü saat 15 de ka
palı zarfla yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Tasmlanan tutarı on sekiz bin altı yüz lira ilk teminatı 
da 1395 liradır. 

Evsaf ve ş rtnamesi ve nümuoe komisyondadır. Gö 
rülebilir. 

İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar 2490 sayılı kanunun tarifi veçbile bazırlıyacaklorı tek
lif mektublnrını Galatada Rıhbm caddesinde Veli Alemdar 
Han ikinci kattaki Komisyona vermeleri. 

Lüleburgaz Eğitmenler Kursu Direktörlfiğünden : 
Kur:ıumuz t ğitıuen namzetlerine 170 t kını elbise açık 

ek;;iltme ile yaptırıldktır. Kumaşın ve tela ile astar nü mu nesi 
Lüleburgaz Mıılmüdürliiğtindeki dosyadJdır, Kuma~ ve teferru
atı ile işçilik müteahbıda oittır. Kuma~ nümunebini ve §Drtna· 
meyı görmek İ5tiyenlerin Lülebur~az Malmüdürlüğüne müra· 
caat etmeleri ve eksiltmeye iştirnk etmek istiyenlerin ilk temi
natı }Utırarak 12.9.939 sah günü saat 14 te Lüleburgaz Malmil· 

dürlüğünde teşekk iil edecek mübayaa konıisyorıuna gelmeleri 
ilin olunur. 

• • • 
Kırmızı ve mavi 9uha alınacaktır. Sak : Ta1uim-Ayazpaşada 

İıt. Jaodr. SAK. ilanlarına. 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı. 

3000 top müşveddelik kitıt alınaoaktır. Bak: İobiurlar Um. 
Müdürlüğü ilinlarına. 

Nakliyat-Boşaltma-Yüklebne 

Uevlet Demiryolları 3 üncü İşletme Müdürlüğünden: 

1940 senesi mayıs sonuua kadar Balıkesir ve Soma de
poJamıda miktar, muhammen b,del, muvakkat teminat wiktar
Jarı aşağıda yazıh kömürün tahmH ve tahiiye iıe kapalı ıarf 
usulü ile eksiltmey konmuotur. 

Eksiltme 18.9.939 pazartesi günü saat 15 de Balıkeıirde 
B·ncü lşletme binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

lıstek Jiler 2490 ayıh kanunnn 32 ve 33 ncü maddelerine 
tevfikan hazırlıyacakları Zlil fları ihale günü olarak teıbit edilen 
yukarıdaki tarihte saat 14 e kadar komisyon reisine makbuz 
mukabili teslim etmİ§ buluumaları Ja.zırr.dır. Bu baptaki şartna
me Ye mukaveler ome projeleri l§letme Müdürlüğünden ve Soma 
istasyonundan para:3ız alınabilir. 

Balıkesir depo u 
Soma deposu 

Bir tonun Bir tonun 
tabın. için tabi. için Muham. 

muham. muham. bedel Muvak. 
Miktarı bedeli bedel tutarı teminat 

ton 
2000 
2000 

kuruş kurnı lira kuruo 
18 14 586 4350 
15 14 580 4350 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Ankara P. T. T. Mtıdürlüğtınden; 

Ankara P. T. T. merkezleri ihtiyacı için 515 ton ıömi· 
!tok kömürü kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Tahmin bedeli 12875 lira olup muvakkat teminab 966 
liradır. 

15.9.39 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankara P. T. 
T. müdürlüğü odasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Şartname müdürlük kaleminden bedelıiz olarak verilir. 
isteklilerin 2490 no. lu arttırma ve eksiltme ve ihale 

kanununda yazılı vesikalarla beraber teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankara P. T. T 
müdürlüğünde eksiltme komisyon riyuetine makbuz muka· 
bilinde verilmesi icap eder. 

Postadaki iecikmeltr kabul edilmez. 

Vakıflar Umum Müdürlüğilnden: 

Ankaradn ikinci vakıf apartıman ihtiyacı için kömür alı
nacağı kapalı zarf u::ıuliyle eksiltmeye çıkarılmı!a da talip zu
hur etmediğinden 18.8 939 tarihinden itibaren bir ay içinde 
eksiltınesinin pazarlıkla karar verilmiştir. 

Alınacak Lömürün evsafı ve ıartları: 
1 - Y abis kömür 7100 - 7300 

hesabiyle 
2-Kükürt % 1- % 1,5 
3-Kül % W- % 11 
4-Rutubet % i- % 5 
5 - Miktarı 450 tondur. Beher ton 28 liradır. 
6-Muvakkat teminat 945 liradır. 
7 - Pazarlık ikinci vaklf apartımanda in:aat müdürloğü 

dairesindeki Komisyonu mahsusta yapılacaktır. Taliplerin her 
gün mezkur Komisyona müracaat etmeleri ila.n olunur. 

Isparta Askeri Satınalma Komiıyonundan : 

Elmalıdakı kıtantın senelik ihtiyacı olan 435000 kilo odu· 
nu kap h zarf usulilc eksiltmeye konulmuotur. 

Şartnamesi Isparta T~imen Sa. Al. Komisyonunda ve lı
taobuJ, Ankara Levazım Amirlıkleri Satınalma Komisyondadır. 
İstekliler şartnnmeyi Komisyonlarda okuyabilirler. 

İ§bu 435000 kilo odunun muhammen tutarı 6525 lira
dır. 

Lüleburgaz Eğitmeler Kursu Direktörlüğünden : 

Lülebı rgaz Evrensekiz köyünde bulunan eğitmenler kursu 
ıçın ocakta yakılmak üzere 25 bin kilo mtşe odunu açık ek· 
siltme ile alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin Lüle
burgaz Mal müdürluğü e müracaatları ve taliplerin ihale gflnü 
olan 12.9.939 salı günü saat 14 te malmüdürliiğünde teıekktU 
edecek mübayaa komisyonuna gelmeleri ilin olunur, 
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Bu gün.·ıan o na mün kasa ve müzaye eler Li • 
Si 

Cinıi Şekli Mubm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
----------------------------- - -- - - - =- -

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, me Harita 
---=-~~--~-~~~ 

Dikili hükCımet konağı ikm;ıJi inşaatı 

Karakol binası inş 
Çorum Memleket Hast. tamiri (temd.) 

aç. eks. 
Pa:z.. 

6454 04 
3573 85 
499 45 

izmir Naha Müd. 
263 - Isparta Emniyet Amirliği 

Çorum Vilayeti 

6-9-39 11 -
6-9-39 15 -
1 ay zarfında 

Unik ve ispençiyari aıat, Ha tane Lvz. 

Laboratuvar allih: 21 kalem aç. eks. 503 70 

Mensucat, Elbl , Kundura, Çama;ur v. • 

Lacivert elbise (ceket, yelek panlalon ve aç. eks. 
kasket): 170 ad. 

Erat kaputu: 2u00 ad. (temd.) kapalı z, 18600 -

Matbaa ı lerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Müsveddelik klğıt: 3.000 top aç. ekı. 

Nakliyat Bo,altma - YUkletm ·-·- - - -- ...-

Bahkeıir deposunda kömür tahmil ve tah
liye işi: 2.000 t. 

Soma deposunda könıQr tahmil ve tabli
ye iti: 2000 t. 

Kömür: 450 t. 
Odun: 435 t. 
Odun: 25 t. 

Erzak, Zahire Et. ve Sebz 

Yuluf: 295 t. 
Bulgur: 41.) t. 
Yarma: 10 t. 
K. ıoğao: 6 t. 
Patateı: 17 t 
Arpa: 100 t. 
Saman: 50 t. 
K. ot: 70 t. 
Kuru fasulye: 10 t. (temd.) 
Patalea: 14 t. 

B Müzayedeler 

Karışık odun: 631 kental 
Pırnal çalısı: 316 ,, 

Kapah z. 

,, 

Pnz. 
Kapah z. 
aç. art. 

Kapalı z 
aç. eka. 

,, 
,, 
,, 
• ,, 
,, 

Paz. 
,, 

aç. art. 
,, 

ı 167 90 

580 -

580 -

t. 28 -
6525 -

14750 -
3600 -
750 -
240 -

1105 -
3750 -
500 -

2;00 -
1400 -
910 -

Şartnamesindeki yüzde yirmi be§ miktar fazlası ela dahil 
olduğu halde ilk teminatı 189 lira 38 kuruştut: • 

Ek iltme 15.9.939 taribine tesadüf eden cuma gürıü saat 
11 de Isparta Tümen Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

••• 
1040 ton odun alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Vize Tümen 

Satınalma Komiııyonu ilanına. 

Müteferrik 

M. M. Vekaleti Sltınalma Komisyonundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiyatı 1 lO kuruş olan 
~50,000 adrt kar gözlüğü kap lı zarfla eksiltme)e konulmuş
tur. İhalesi 20.9.939 çarşamba günü sııat l 1 dedir. ilk t <' 1ninntı 
14,750 liradır, evsaf ve şartnamesi 13 lira 75 kuruş mukabilin
de her gün öğleden sonra Ankıırada M. M. V. S:ıtmJ!ma Ko
misyonundan alınabilir. . ~ . 

Madeni ve kemik düğme ile renkli şeı it ıılınacaklır. Bak: 
Takıim·Ayazpaşada lat. Jandr. SAK. ilaolanoıı. 

- f -
Erzak, Zahire, et ve Sebz«:..:._ 

Deniz Levazım Amirliği Satmnlma Komisyonundan : 

Tahmin edilcm bedeli 72.135 lira olan 75.000 kilo sade yağı· 
nıo 29 AA-uıtos 939 tarihindeki kapalı zarf eksiltmesine talip çık
mama11ndan 5 cylul 939 tarihine rastlıyan ııalı günü saat 14 30 da 
paıar:ı la ahoacaktır. 

lık teminatı 9713 lira 50 kuruş olup şartnamesi her gün komi· 
ıyondan görülüp ve 361 kuru' bedel mukabilinde alınebilir. 

İsteklilerin belli gün ve ıantte Kasımpa,ada bulunan komisyon
da bulunmaluı. 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

fzmir tayyare kıtııtının 10 bin kilo kuru faııulye ihtiy cı 31.8.39 
tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pa
zarlık 7 eylül 939 perşembe giinü aaat on beşte kışlada İzmir Le
vazım amirliği sahnalma komisyonunda yapıl cakhr. 

Tahmin edilen tutarı 1400 liradır. 
Teminatı muvakkate akçası 105 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görlllebilir. 
istekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair veıika gös· 

termck mecburiyetindedirler: 
Pazarlıta iştirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 c(1 

maddelerinde ve 'artmımeıinde yazılı ve ikalnn ve teminatı muvak· 
kataları ile birlikte ihale aaatından evvel Komisyona milracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonundan: 

400 ton yulııf alınacaktır. Kapalı zaıil!l eksıltmosi 19.9.39 

37 77 inhisarlar U. Müd. 11-9-39 11 -

Lüleburgaz Eğitmenler Kurau Direk. 12-9-39 14 -

1395 - Gümr. Mub. Gen. Kom. lst. SAK. 22-9-39 15 -

87 57 fnbisnrlar U. Müd. 11-9-39 10 -

43 ım D.D. Y. 3 üncü İşletme Balıkcıir 18-9-39 15 -

43 50 ,, ,, 18-9-39 15 -

945 - V ıı lnflar U. Müd. Ank. 
489 38 Isparta Tümen SAK. 

18-8-39 itib. 1 ay 
15-9 39 11 -
12-9-39 14 -

1106 2j 

270 -
57 -
18 -
83 -

283 -
38-

158 -
105 -
68 25 

5 68 
1 56 

Lüleburgaz EA-il. kursu Dir. 

lspaıta Tümen SAK. 
Çorum Ask. SAK. 

" ,, 
" ,, ,, ,, 
,, " 
,, " . ,, ,, 

lzmir l vz. SAK. 
,, ,, 

İııparta Orman Müd. 

" n 

13-9-39 11 30 
14-9-39 14 -
14-9-39 15 -
15-9 39 14 -
J5-9-39 15 -
16·9-39 10 -
13-9-39 14 -
13-9-39 15 -
7.9.39 15 -
7.9.39 15 -

6-9-39 15 -
6-9-39 15 -

salı giinü saat 15 de İst nhul Levuım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 20800 lira ilk temi· 
natı 1560 lira 60 kuruştur. Şaıtname i Komisyonda görülür. 

iık 
teminat 

Muhammen 
bedeli 

iıtanbul Belediyesinden : 

1452 38 19365 - Hastaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 
131.000 kilo süt, 30.000 kilo pestöıize ve 
625 kilo yojurt. 

3191 25 42550 - Hastaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 
92.500 kilo dağlıç eti. 

Muhammen bedeli rile ilk teminat miktarları yukarıda yazıla 
işler ı yrı ayrı kopalı zarf eksiltmeıioe konulmuştur. ihale 18 9.39 
paz rlesi günü saat 15 te İstanbul Belediyesi Daimi Eucümeninde 
yapılao:ıkiır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat MüdürlüA"ü kaleminde 
görülcbilır . Talihlerin ilk temhıat makbuz; vey mektublarile 2490 
numaralı kanuna göre baıırlıyacakları kapalı 2arf/aıuıı ihale srüaü 
Hat 14 te k dar Daimi Encümene vermeleri. 

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Teslim yeri Cinsi Tutarı Muvakkat İbale şekli 
Lira Mıktan teminat ve saati 

1 on Lira 
--- ---- ------

F'rna1 lıisar Ot 18,200 520 1365 K. zarf 16 
Demirköy Ot 4,860 108 365 A. eksilı. 15 
Pınarhisar Oduıı 7,000 560 560 K. zuı f 16,30 

Tümen birlik!Priıım ihtiyaçları olan kuru ot v~ odun tuta· 
rı rniktaıı yukarda gösterilmiştir. İhaleleri 21.9.939 günü yapı 
lacaktır. Kapalı zadla alınacak kalemlere talip olanların belli 
gün ve saı tıen bir aat evvel teklif mektuplarını Vizede Tümen 
Satınalma Kumisyonuna vermeleri. 

Anlrnra Valiliğinden: 

Vil4yet damızlık aygır deposu hayvanatının senelik ih
tiyacı için mübayaa olunacak 35 bin kilo yulafın ~8.9.39 
pazartesi günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde açık 
eksiltme ile ihalesi y pılacağından isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün veteriner direktörlüğüne müracaat· 
ları. 

Silifke Jandarma Okulu Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonu Baıkanlıgından : 

25.8.939 cuma güoli ıaat 10 da ihalesi yapılacağı ilAn 

ln,aat Malzemesi 

lstanbul Piyasası Toptan Fiyatları 

Alçı yerli 50 kt.lık torbaıı 

" " ,, alman 
Asfalt yerli 

,, ecnebi 
Çimento naturel 

40 ,, 
50 " 

kiloıu 

" tonu 
,, ıupcr ,, 

Super fabrikada tealim ,, 
Çini (mozaikten) taoeıi 

,, (çimentodan) ,, 
Fayans ecnebi ,, 

,, ,, (akaıı.mı) ,, 
Kireç (su) tonu 

,, ~~ ,, 

1 ,, ~·~ ,, 
Kiremit (Bakıköy) tanemi 

,, (Eıkltehir) ,, 
,, (Kiltahy ) ,, 
,, (Büyilkdere) ,, 

Künk (çimento) ıantiml 

,, (toprak) numaruı 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,, 

,, 
,, 

Mermer (yerli işlenmiş) metre mikabı 
. Tuala (Büyilkdere prese) bini 

,, (Feriköy delikıiı) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (fransız prese) ,, 

Kere.le (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çarah, llmbalı) • 
,, (tavaclık köknar kordoolu ,, 
,, (kaplamalık çırab) ,, 
,, (11vadibi köknar) ,, 
,, (pervaıdık köknar) ,, 

180 
80 

375 

11 

5 50 
6 50 

800 
ffOO 

o 75 

4 
17 
19 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4200 
4200 

4 

6,60 
ıO 

1 &:>0 
7~ 

1 

6,50 
8 

3 
6 

18 
za 

. .~· olunan ekmeğe talih çıkmadığından yeniden 210000 kıl.0 o' 
mek eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 21525 ıır• 
lup muvakkat teminat miktarı 1614 lira 37 kuruştur. 1o 

Eksiltme kapalı zarf usulile 15.9.939 gllnüne rastlıf ,~ 
cuma günü saat 10 da Silifke J. okulu binasında top1'" 
Komisyon tarafından yapılacaktır. f 

Ekmek için konulacak unun ve ekmeğin evsafı ''· 
raiti okul salonunda asılıdır. İsteyenlere bedelsiz veri~~~r 

Eksiltmeye gireceklerden kanuni ikametgAhı ve 
1

1
w 

ret Odalarında kayıdh olduklarına dair vesikalar ar•" 
caktır. 

Koııyıı Kor Satınalma Koıııijyonundan : ~· 

lı 

27.400 kilo sade yağının kapalı zarfla ekıiltmesiode ';,q 
lif edilen fiyatı pahalı görüldüğünden ikinci pazarlığı s.9· ıı ~ 
salı günü saat 11 de yApılacaktır. Muhammen tutarı 30. ı40 11ıı S 
ra, il"- teminatı 2825 lira 69 kuruştur. lsetklilerin belli 51 

Kouyadıı A keıi Satmalma Komi yonuoda bulunmaları. , 

• • * Kon yadaki kıtaatın ihfr acı olan 48,000 kilo i
01(. 

etiniu ı.apalı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fıyat pab•1~4 ~ 
rüldüğünden ılk pazarlığı 6.9.939 çar§amba güııü sas' ~f . 
da yapı l acaktır. lsreklıler şartnameyi Konyada Askeri ~,tı 1 

m 'l K1Jmisyonırnda görülür. Muhammen tutarı 15,840 Jıf'' 
teminıtı 1485 liradır. 

İ::ıtaııLııl Levazım Auıirliğı Sallnalma KowiıyonuodaO: 1 
·ıtıJl 

961 ,520 kilo kuru ot alınacaktır. Kapalı zarfla e1'~91 jrl 
20.9.939 çnrşa~ba günü sııat 15 de Tophım~de Lv .. Arı~/ 
Satınalmn Komısyonuııda yapılacaktır. Tahmin bedelı 3 rl 
Jiru 6-i kuruştu ı . ilk tcmioau 2307 lirıı 65 kuruştur •. Ş~,tf 
mesi Komis}onda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesıi' ~ıf 
berabn tek lıf mektuplarını ihale saatıod("n bir saat eV°' 
kııdar Komisyona veruıeleri. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•r1 .;.i 
• ·1ıtır11• 
lzmir tayyare kıtaatınm 14 bin kilo patates ~ ~' 

31.8.39 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde tah.P ~ 
madığından pazarlık 7.9.39 perşembe gönü saat 15 ele 

1
,r 

lada İzmir Levazım Amirliii ıatınalma komisyonund• 
lacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 910 liradır. 
lı 
h 

Teminatı muvakkai:e akçesi 68 lira 26 kuruştur• l-
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 'f 1 ' . d•' istekliler Ticaret odasında kayıtla olduklarına 

sike göstermek mecburiyetindedirler. j ~ 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanuPuJJ t•I 

3 madde! rinde ve şartnamesinde yazıh vesikaları \''1ıoıl 
nah muvakkataları ile birlikte ihale saatinden evvel 
yona müracaatları. . ıB~ 
· • • • izmir müstahkem mevki merkez birliklerioıP ııl' 
kilo sabun ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koJJ~ ~ 

lhaleei 15.9.939 cuma günü saat 16 da kışlada lzıl11' 
nzım Aınirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır• 

Tahmin edilen tutarı : 5673 liradır. 

to 
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1' . 
eo:nnatı muvakkntu akça:,ı 425 lira 48 kuruştur. 

Şartuamesi her güıı Komi yond:.ı görülebilir. 

buı • • • İzmir mü tahkem mevki merkez kıtaatmm 47250 kilo 
glr ihti_yacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmu .. tu!· . 

lt\' hales1 15.9.93<.J cumn ~ünü ~nal 16 du kışlad lzmır 
•~ın A.mirliği Satınalma l~v .n!syonunda yapılacakt ır . 
1' ab~ın edilen tutarı 543~ lıra 75 kuruştur. 
Ş ernınan "?uvcıkk~ta akça~ı 407 lir~ ~-4 k.u:u§tur. 
l 4rtnameeı her giın Komıeyonrla gorulebılır. 

g01tQ stekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
.. rrnek mecburiyetindedirler. 

~ur •"' ıı: İzmir müstahkem mevki hhliklerinin 151,500 kilo 
htı u .fasulye ihtiyacı kapalı zarfla P-k~i ı tmeye konulmuştur. l
Sa1'61 16.9.939 cumartesi günü sat 12 de İzmir Lv. Amirliği 
5() ı~alrna Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,937 
g~11 Uru§, ilk teminatı 1420 lira 32 kuruştur. Şartnamesi her 

oıd 11~0ınisyon?a görülür. İsteklilerin Ticar~t ~dasm~a kayıtlı 
!arına daır vesika göt4termek oıecburıyetındedırler. 

Ankara Hukuk Fakülte 1 i Direktörlüiündeo : 

~!I .~ukuk fakültesi için alınacak 3900-4300 kilo sadeya· 
da11 

1
• alesi günü olan 28.8.939 tarihinde talip çıkmadığm-

115 khe.lesi on gün uzatılmıştır. Kilosunun tahmini fiyatı 
l.Qg Uru ve muvakkat teminatı 370 lira 88 kuruştur. 
~İ 3~ perıembe günü saat 11 ,30 da açık eksiltme ile 

tsı Yapılacağmdan isteklilerin fakülteye müracaatarı. 

Çanakkale Mst. Mevki Satmalma Komisyonundan : 

'ta~ Çanakkale müstahkem mevki Ezine garnizonu ihtiyacı için 
.ı:~ı ıda nıiktarlorı yazılı sığır etleıi kapalı zarfla eksiltme) e ko· 

nıuştur. 

de Ç ihaleleri 19.9.939 snlı günii hizalarında gö terilen rnatler
Pıla 110

akkale müstahkem me,·ki Satınalma Komi yonunda ya· 
Caktır. 

le k 1'aliplerin gene aşağıda ynzıJı muvakkat timinatlıırı 'e ı hs
'tı11;11ununun 2. 3, modddrı irıdc ki w sa ık le birlıkte ihale fa

en bir saat ev\•el kom İ S) ona müracaat]arı. 

M. bed. M. tem. Tutan 
kilo 

64500 
40000 

kr. lira Jiıa kr. ihale Enntler 

25 
25 

16125 
10000 

1209,38 ıaJı g. 1] de 
750- salı g. 17 de 

Çorum Askeri Sntınalma Komisyonundan : 

t~ttJ Çorum garnizonu için aşağıda yszıh un ve sığır e.ti kapalı 
lıtıat eksiltmeye konulmuştur. Şartnameyi Çorumda Alay SJ

rtıa I<ornisyonunda görülür. 
Ci . Miktarı Muhammen Muvakkat .. . 

llsı Kilo bedeli L. teminat ihale gun ve saalı 

~~Ilı 
Su~ eklik un 300,000 
~it tli 

84,000 
31,500 
15,960 

Lira 

19.9.939 
19.9.939 

14 
15 

Erzincan Askeri SatıDalma Komisyonundan : 

~•ft &ayburt g rnizonu ihtiyacı olan 250 bin kilo un kapah 
ı 11~ t' t~siltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 36.250 lira 

"tıu~llıınatı 2718 lira 75 kuruştur. Eksiltmesi 16.9.39 cuma 
~ y •aat 16 d Erzincaoda askeri sabno.lma komisyonun· 
~~~S>ılac:nktır. Şartname ve evsafı kolordunun tekmil gar
ı bıti &rınd mevcuttur ve aynıdır. Her yerde her gUn göril-
)otıd r. 1 ti yenlere bir adedi 181 kuruş mukabilinde komis · 

'
11 iôrıderilecektir. 

~aPaı: • • Trabzon garnizonunun ihtiyacı olan 275,000 kilo un 
'7,12s Z~ıflıı eksiltmeye konulmuotur. Muhammen bedeli 

~s.9.ı;ı3 lıra, ilk teminatı 2784 lira 38 kuruştur. Ek iltmrı:-i 
~%ia 9 

cuma günü saat 11 de Erzincanda ARkeıi Sııtınalma 
~~ttıi) Yonu~da yapılacaktır. Şartname ve evsafı Kolordunun 

t~ll g()~~rnı~~nldrında mf'vcuttur. ve. aynidir. Her yerde .. hrr 
~nltıi Ulebılır 1 tiycnlere bir aaedı 186 kuruş mukahılındP 

Yandan gönderile~ektir. 

. ~ Balıkesir Kor Satınalma Komisyonundan: 

~li}'aç~lıke ir, Susurluk, Bandırma, Kütahya birlikleri un 
~tt.. rı olan 1025 ton un kapalı zarfla ekşiltmeye konullı -.r lh 

b tl.-ılll · k alesi 18.9.939 günü saat 17 de Balıkesir kor sa· 
~ııt, A:k 0rtıisyonunda. yapıla~aktır. E··saf ve şartları .latan-

( ,!1'ldll. .. ra Lvı. Amırliklerı ve Kor Satınalma Komısyon
ıt llıik~O~lilür. Toptan teklif yapılacağı gibi her garnizona G •çin de ayrı teklif ve ihale yapılabilir. 

arııiıonu Miktarı ilk teminat 
Ton Lira Krş. 

--
500 5625 
150 1237 50 
250 2015 62 
125 1078 13 

_......_ ___ 
1021 9956 2.5 

Miinakase Gıızetesi 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın ima 
Komisyonundan ; 

939 mali yılı z rfında mektep pansiyonu için alınacak olan 
,,100" adet karyola membur numune ve şartnamesi mucibince açık 
ekıillmeye konulmuştur . Beher karyolanın muhammen bedeli 
,, 11.50" lira olup ilk teminatı ,,86.25" liradır. Eksiltmesi 6 9.939 
tarihine rutlıyan çarşamba güoü unt ,, 15" de GümGşıuyunda Yük
ıek Mühendis mektebi b' nası ıçinde t opl. na n S t•nalma Komisyo
nunda yap ılacaktır. i .t cklıl erin Ş rtnamesini görmek i çın her güo 
ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve aaatte Sahnalma Komis-
yonuna müracaatları ilıin olunur. (63:54) 4-4 

İstanbul P. T. • 

M üdüriüğünden: 
Habbe imalinde kullanılmak üz.ere 8000 kilo kurşunun alım 

açık eksiltmeye l!onulmuştur. Eksiltme 13.9.939 çarşamba saat 15 
de B. postahane binası birinci k tta P. T. T. Müdürlütünde top
lanacak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 31 kuruş heps ·nin 2480 
lira, muvakkat teminat 186 liradır. 

lıteklilerin olbnptaki şartnamesini görmek ve muvakkat temi· 
natlarıoı yahrn ak üzere çnlışmn günlerınde mezkür Müdürlük İda
ri ka!cm Levazı n kısmına , eksi tme gün ve saatinde de Ticnret 
Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuııle birlikle Komisyona 
müracaatları. (6636) 3- 4 

Turizm otel' kiraya veriliyor 
Hatay Vilayeti Defterdarhğ odan: 

1 - Antakyada Milli Emlaktan olan ve Sar:ıy Cad· 
desinde kain Turizm oteli içindeki mobilya ve sair iş
letme malzemelerile birhkte açık arttırma i le t 3.9.939 
tarihinden itibaren 2 sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Otelin muhammen senelik icar bedeli (1500) 
bin beşyüz liradır. 

3 - Arttırma 13.9.<ı39 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 10 da Antakya Milli Emlak Müdürlüğünde 
müteşekkil Komisyon huzurunda icar edilecektir. 

4 - Şartnameyi görmek isteyenler Antakyada Def
terdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ve İskenderun, 
Kırkhau, Ordu, Reybaniye Hassa ve Dörtyol Malmü
dürlüklerinden alabileceklerdir. 

5 - Arttırmaya iştirak edecekler tahmin bedelinin 
% 7,5 ğu olan (2~5) lirayı malsandağına yatırıp ihale 
günü makbuzu Komisyona ibraz etmelidir. 

6 - isteklilerin aşağıdaki vesikaları arttırma gü· 
nünden üç gün evvel Antakya Milli Emlak Müdürlüğü
ne verilmesi lazımdır. 

A) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetini haiz olmak 
B) Turizm otelinin muadil bir oteli en az iki se

ne hüsnü suretle idare ettiğine dair resmi bir makam 
veya hey'etten tasdik edilmiş bir vesika veya oteli iş· 
Jetebileceğine dair Türkiye Belediye ve Ticaret Oda
larından verilmiş İ:>ir ehliyetoameyi haiz olmak 

CJ Müstecir B fıkratıada yazılı evsafı haiz olma· 
dığı takdirde otelin işletilmesi için A ve 8 fıkraların· 
da yazılı evsafı haiz bir mildür gösterebilir. 

Çı ibraz edilen vesikaların kabul veya ademi 
kabulü Komisyonun takdirine bağlıdır. (68.l5) 2-4 

a.~----ml"Cii6~if!Z~--

Elektrikle 
Yıkama 

Çamqır daha çabulc, rahat, daha ıyı '"' ucuı 
yıpranmadan yıkanır ve aynı zamanda dnc:n· 
felrteı edilir. Kirli çıımaşı t uç u at urfında 

:yıkaııır, lcunıtuhır, ütulcnir v tekrar kollan· 
maya hazır bır hale getırilır JA}\G çamaş r 
JIÜtna teaisatlan baklanda izahat ıtteyınıı. 

Biriııcı derecedı referaııalar 

J. A. John A. ş. Erfurt 
Mlmeull a l.ıanbul, Kurokahvecl 
Bu 20122 Dejl Glyarmatl Telı 21187 

.. . - - -.. . -":--:.~. . 

Yatı mektebleri e gelecek 1 
çocuklarınızın 

Yatak, ve 

BURSA PAZARI 
HASAN HÜSNÜ 

Mağazalarından arayınız 
İstanbul Sultanbamam cad.4 

Telefon : 2062j 

Beyoğlu, İstiklal caddesi 376 
Telefon : 40007 

3 

Cinsi Miktarı Muh. be. % 1,5 te. Eksiltmenin 
lira krş. lira krı. tekli saatı 

-------------··-------
Miisv • ldolik kağıt 3000 top 1167 90 87 57 aç. eks. IO 
La loı a tuvar alAtı 2 l kal. 503 70 37 77 ,, ,, 11 

1 - 1 IX.939 tarihinde yukarda müfredatı yazılı 2 ka· 
lem eşyaya talip ıuhur etmediğinden eksiltmesi yeniden 10 
gün müddetle temdit edilmiıtir. 

il - Eksiltme II.IX.939 pazartesi güllü hizalarında ya· 
zıh saatlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile meıkur Komiıyolla i•lme· 
leri. (6940) 

••• 
1- Keşif ve şartnamesi mucibince lzmirde Çamaltı 

tuzlasını Çığhya Bağlayan şosenin tamiratı işi kapalı zarf 
uıulile eksiltmeye konmuştur. 

il- Keşif bedeli l.SO 198.14 lira muvakkat teminata 
5259.90 liradır. 

111- Eksiltme 13.IX.939 çarıamba günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün Levaıım Şubesi veznesinden 
ve İzmir, Ankara Baımüdürlüklerinden 200 kuruı muka
bilinde alınabilir. 

V- Münakasaya iıtirak edecekler mühürlü teklif mek· 
tublarını kanuni veaaikle % 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu ve ıartnamenin (F) 
fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını ek
siltme saatınden bir saat evvel mezkur Komisyon Baıkan· 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri 14.zımdır. l6714) i-4 

• •• 
1 - Keşif ve şartnamesi mucibince idaremizi11 Kaba· 

taşdaki İohi&arlar bınasında yapılacak tamirat iti kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 

II - Keıif bedeli (L0,027) lira muvakkat teminatı 
1502.02 liradır. 

111 - E"siltme l i .IX.9jQ pazartHi iÜnU aaat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeaindeki Alam Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler her iÜn Levazım Şııbesi veznesin-
den ve İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinden (100) kuruı mu· 
kabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektupla
rını kanuni veaaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ve ıartnamenin (F) f ıluaaındaki 
vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflannı ihale aaatinden bir 
saat evvel mezkür Komisyon Baıkanlığına makbuz mukabi· 
tinde vermeleri ilan olunur. (6661) 3-4 

Taksim-Ayazpaşada İstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin ilk to-
Mikdarı Cin•i bedell miaab Ekıiltme aila 

Ura ku. Lira ku. Ye ıaatı 

250 metre Kırmıu Çuha 
• 20 ,, Mavi Çuha 

1525 00 
132 00 

16S7 00 127 28 

167.000 adet Orta mat madeni 935 20 
düfme 

90.000 " Küçük mat madeni 351 00 
düğme 

116.300 ,, Beyaz. kemik dütme 872 16 
31.000 metre Renkli şerit 387 50 

2045 86 ı~a 44 

18.9.939 da pazartui 
saat 15 

18.9.939 pazartt1i 
Hat 16 

- Yukarıda cinıi ve mikdarı Ye tabmia bedelleri ve illa te
minatları yazıl ı dıkim malz.emeai iki açık ekıiltme ile ıaba alınacak 
ve eksiltmeleri hiralannda yazılı gün ve 1aatto Takıim-Ayazpqada 
on sekizinci Jandarma Mıntaka Komulanlıjı binaaındaki Komiıyo

numuzda yapıl~ cakhr. 
2 - Her ekıiltme muhteviyatının ayu ayrı toptan birer iıtek

liye ihalcai mukarrer olup ekıiltme fart kltıtları her ı'ln Komia-
yocda görülebilir vqa paraıız alınabilir. . 

3 - isteldilerln girecekleri eksiltmeye aid ve lıtaabul Levazım 
Amirliği Muhaaebeciliti vezne1ine yatıracakları ilk teminat makbuz
ları ve şart Kij'ıdında yaııb aair belaeler:de beraberlerinde oldutu 
halde mezkür gilnün muayyen saatlerinde Komiıyonumuza ıelme-

leri lıiı.ımdır. (6883) 1-4 

Ziraat Vekaletinden : 
Vekalet ihtiyacı için Vekalet bina11oda teslim f8rlile 10 adet 

4 gözlü çelik dolap açık uıiltme ıureUle aatan alanacakbr. 
Eksiltme 4.9.939 tarihine müaadif pazarleai ıüntl ... t 15 de 

Vekalet Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
10 adet çelik dolabın bir tanesinin muhammen bedeli 120 lira 

Umum muhammen bedeli t200 liradır. 
Muvakkat teminat teminat 90 liradır. 
Çelik dolaplara ait şartname Vek&let Levazım Mttdürlilfüoden 

parasız olarak verilir. (3759) (6253) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet d1_ l'adjudicatio~ 

A) Adjudications au Rabais 

Mode Prix Caution. 
d'adjudicat. eatimatif proTiaoire 

Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Clıarıu 
Jours Heurea 

Const .. uctlons - R6paratlons - l'rav. Publlca-Mattrlel da 

AcUv. cooat. konak gouvernem. Dikili (aj) 6454 04 
Coaıt. bit. corpa de garde Publique 3573 8~ 

Dir. Trııv. Pub. lzmir 
263 - lnt. Sürete hpar a 

5.9.39 11 -
6 9-39 15 -

Produlta Chimlquaa et Ph rmaceutlqua•·lnetru ent• Sanltalres-P'our nltur pour Hoplt ux ____ _...,._._. ... ,________ 1 ,.....__ __,,_.. ~------..r ___ ...... __ _;;. __ _ 
lnıtrumeotı de Jaboretoire: 21 lota Publiqııe 503 70 

Hablllement - Chauaaurea - Tlaau• - Culr• 

Habil bleu (jaquelle, gilet, pantalon et cas· Publique 
quette): 170 completa 

Capotea pr. ıoldatı: 2000 p. (aj) Pli cacb 

Travaux d'lmprlmerle - P•p•t•!:,!! 

Papler pr. brouiUon: 3000 rames Publique 

Tran•port • chargOment -d6chargement 

Chargem. et decbargem. charbon au d6pôt Pli cach 
de Balıkesir: 2000 t. 

Charıem. et dechaıgem. charbon au depat 
de Soma: 2000 t 

n 

18600 -

1167 90 

580 -

580 -

Combuatlble - Carburant - Hu ile• 

Cbarbon: 450 t. 
Boiı: 435 t. 

Gre i gre la t. 28 -
Pli cacb 6525 -

Provlalon• 

Avoir.e: 90 t. Publique 
Ldı: 131 t.·id. paıloriı~: 30 t -yoıhourt: 625 k. Pli cach 
Viande de datlıç: 92,5 t. ,, 
Avoine: 408 t. ,, 
Foin: 25 t. Publiqt•e 
Fariııe: 135 t. Pli cach 

4500 -
19365 -
425~0 -
20808 -

Beune: 27,4 t. (ej) Gre a gre 
133000 -
30140 -
15840 -
3"1768 64 
72135 -

Viande de mouton: 48 t. (aj) ,, 
Foin: 961520 k. Pli cacb 
Beurre: 75 t. (cab eh 361 P.) 
Avolae: 35 t. 
Beurre: 4,3 t. (aj) 
Viand~ de boeuf: 64,5 t. 

" n ., tO t. 
Farine: 250 t. (cah eh P. 181) 

n 215 ,, n ,, n 18ti) 

" 630 " 
Ble concaaa6: 104 t . 
Haricota 11cı: 56 t. 
Riz: 17,8 t. 
Haricotı ıecı: 10 t. 
Pomme de terre: 14 t. (aj) 
Foln: 520 t. 

,, 108 ,, 
Fromage kacher: 800 k.-id. blanc: 1 t. 
Orıe: 4,5 t.-avoine d'hiver: 19,3 t.-foln: 28 

t.-paille: 3,5 t. 
Pain: 83 t. 

" : 9'lü80 k. 
Viande de mouton: 17,5 t. 

n n " 
Beurre: 14947 lı. 
Pail!e: 372 t. (aj) 
Foin: 951 t. (aj) 

,. : 455 ,, ,, 
,,. 88,,,, 

Avolne: 295 t. 

16 t. 

Blh cooca11h: 40 t. 
Oigoonı: 6 t.-pommH de terrc: 
Orge: 100 t. 
Paille et foln 

17 t. 

Gre a a-re 
Publique 

Pli cach 

" 
" 
Ji 

" Publique 
Pli cacb 

n 

Gre a ıre 

" Pli cacb 
Publique 

" 
n 

Pli crıcb 
,, 
,, 
,, 

le k. 1 15 
16125 -
10000 -
36250 -
37125 -
850j0 -

8840 -
8400 -
4361 -
1400 -
9IO -

18200 -
4860 -
1680 -
1890 50 

8300 -
9208 -
6825 -
6240 -

• 14648 00 
Gre 1 ır6 7440 -

" 
• 

Publtque 
Pli cach 
Pub!iqae 

n 
,, 
• 

2853C -
13650 -
ı640 -
147~0 -

3750 -

(8 Adjudications a la ~ renchere 

Beiı de ebene: 14266 quintaux 
Charbon de bois de ebene: 1503 quiotaux 
Couverelea en boia de cbhe: 4667 p. 
Boiı de ebene ıec: 34700 quintaux 
Tronea de aapin: 732 p. 

Objetı caıneloteı 
Bela melangb: 631 quiotaux 

,, do oh~no: 336 • 

Publique 

" ,, 
n 

" 
Gd i. gr6 
Publique 

• 

28 23 

37 7i Com Acb Econ. Monop. Kabatacbe 11-9-39 1 ! -

Diı·. Ecole No rmale Lüleburgaz 12-9-39 14 -

1395 - Com. Acb. Comm. G. Surv. Douan. lıt. 22.9-39 15 -

87 57 Com. Ach Econ. Monop. Kabatache 11-9·39 10 -

43 50 J~me Expl. Cb. de fer Etat Bahke&ir 18-9-39 15 -

43 50 

945 -
489 38 

337 50 
1452 38 
3191 25 
1560 60 

16200 -
2825 69 
1485 -
2307 65 
9713 50 

370 88 
1209 38 
750 -

2718 75 
0 2784 38 

6378 75 
663 -
630 -
176 40 
105 -
68 25 

1365 -
865 -
126 -

622 50 
690 60 
511 88 
468 -

1098 61 
558 -

2140 -
1024 -
198 -

1106 25 

283 -

46 -
42-

157 -
13 35 

2 12 
5 68 
1 56 

n " 
18-9-39 15 -

Dir. Gen. Vakoufı Anlc. 
Com. Ach. Milit lıparta 

1 moiı i partir du 18-8-39 
15.9.39 1 ı -

Dir. Dep. Taureaux U.zunyayla de Sina t 1-9-39 14 -
Com. Perm. Municip. let. 18-9-39 15 -

,, n 18-9-39 15 -
Com. Acb. Int. Tophane 19-9-39 15 -
Vil. Ank. 7-9-39 14 -
Com. Ach. Div. hparta 20.9-39 16 -

n Mil. Konya 5.9.39 11 -
n ,, 6-9-39 14 30 

Com. Ach. Int. Tophane 20-9-39 15 -
Com }.eh. Iot. Marit. Kaaımpafa 5-9-39 14 30 
Vil. A11k. 18-9-39 15 -
Faculti Droit Ank. 7-9-39 11 30 
Com. Acb. Placıe Forte Çanakkale 19·9-39 11 -

n n 19-9-39 17 -
Com. Acb. Mil. Erzincan 11-9-39 16 -

n ,, 11-9-39 11 -
• Int. Ank. 20-9-39 15 -
• • 20-9-39 15 30 
n ,, 20-9-:!9 16 -
n n 20-9-39 16 30 
n lnt. lımir 7-9-39 15 -
,, ,, 7-9-39 15 -
• Div. Vize 21-9-39 16 -
" n 21-9-39 15 -

Dir. Preventor. et Sanatorium 4.9.39 15 -
Vil. Edirne 11-9-39 15 -

C. A. Lyceeı tt Ecolu Sec. lzmir 
,, 

" 
n • ,, n 

n " 
Com. Ach. Comm. MU. lıt. Fındıkla 

• n 

" n 

" n 
Com. Aclı. DiY. Isparta 

,, MU. Çorum 

" n ,, ,, 
,, " 

15-9-39 
15-9-39 
15-9-39 
15-9-39 
15-9-39 
5-9-39 

11-9-39 
5-9-39 
7-9-39 

13-9-39 
14-9-39 
15-9-39 
16-9-39 
13-9·39 

Chef For~ts Kırklareli 6-9-39 
" n 5-9-39 
,, ,, 4-9-39 
n ,, 4-9-39 

Clıef Re.vire Eııpl. Forltı Etat Alaçam 9-9-39 
de Dursunbey 

14 -
15 -
15 -
l5 -
15 -
14 -
15 30 
14 30 .. -
11 30 
14 -
14 -
10 -
1r; -

16 -
16 -
16 -
15 -
il -

Com. Pnm. Munieip. lıt. 
Dir. Forets Iıparta 

,, it 

4-9-39 14 -
6-9-39 15 -
6·9-J9 15 -

İstanbul Komutanlığt Satınalma Komiıyonundao : 

' 33 tiimen ltirlikleri hayvanatı için kapalı nrfltt satıP f 
nacak 372000 kilo samsna ihale günü talibi çıkuıadığındall 
zarlıkJa ihalesi 5.9 939 pazartesi gDnü saat 14 de yapıls~,ıı 
Muhammen kıymeti 7440 liradır. İlk teminatı 558 liradır· 
namesi hergüo Komisyonda görülebilir. 

' • • * Koınutanhğıı bağh birlikler hayvanatı için ıatı0 ıl 
nacak 95 l ton kur~ ota .kapalı zarfla ihale günü talibi çık JO 
ğn.dan paznrlıkln Jbaleu 11.9.939 pıu:aıtui gtinü ıaat 161 iri 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti 28.530 liradır. İlk teıll 
2140 lıradır. Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. 

• • • 33 Tümen hirJikleri hayvanatı için satın sh 11
' 

4)5000 kilo kuru ota kapalı zarfla ihale günü talibi çı~ 
ğıa lan paurlıkla ihale-ıi 5.9.939 salı ıiiaü saat 14,30 da ~ 
lacaktır. Muhammen kıymeti 13650 liradır. İlk teminntı 1 

liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. /. 

• • • Karadeniz boğazındaki birlikler hayvanatı için ~ 
alınacak 88000 kilo kuru ota ihale günii talibi çıkmadığı 
ihalesi 10 gün uzatılarak açık eksiltme ile ihalesi 7.9.9'39 
şembe günii Mat 1 t de yapıJacaktır. Muhammen kıyınelİ. 
liradır. İlk teminat 198 liradır. Şartnamesi hergün KotJJi' 
da görülebilir. 

Ankara Valiliğinden : 

Vilayetimiz damızhk aygır deposunun ıenelik ;bt~ 
için 25 bin kilo kuru otun 7.9.39 perşembe günü saat 1 

vilAyet daimi encümeninde açık eksiltme ile ihaleıi 
lacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere her ı'0 
teriner direktörlüğüne müracaatları. 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalma Komiıyoııupel,-
9600 kilo pirinç kapalı ıı:arfla ekıiltmeye kondl0 

ihalesi ~O 9.39 çarfamba günü saat 11 de Diyarbak1rd' 
vaztm amirliği satmalma komisyonda yapılacaktır. &fO 
men tutarı l 9200 lira ilk teminatı 1440 liradır. Şartı11 

her gün komisyonda görülür. 

Isparta Askeri Sııtınalma Komisyonundan: f 
Eğridir ihtiyacı o1ıın 135000 kilo unu kapalı zari , 

ile eksi1toıiy~ kouulıııu~tur. Şartnamesi İspartada Tülll811 f 
tınalma Ko. da ıstekliler okuyabilirler. 135000 kilo uo~11,ı 
bommen tutarı 16200 lira ilk teminatı 1215 liradır. ıı;~ 
20 9,939 çarşamba gilnii saat 16 da lcıparta Tümen lSattll 
Kom İS) onunda yapılacaktır. 

--= ._ 

İstanbul Defterdarlığından : 

Muhammell 1'· 
L. 10 

Tahliye olunan İstanbul Cezaevi binasm- 157 
da mevcud muhtelifülcios eşya. 

Yukarıda mevkii yazılı muhtelifülcins eşya hi••' 1' 
muhammen bedeli üzerinden açık arttırma suretile 
caktır. İhale 18.9.39 tarihine müsadif pazartesi ıliJJO 
14 dedir. Satış bedeli nakden ve pefindir. 

Taliplerin % 7,S pey akçelerini vakti muaYY I 
evvel yatırıp mezkur gün ve saatte Milli Emllk MüdO' 
de müteşekkil Satış Komisyonuna milracaaatleri. 

"' • * 

İstanbul kı:ı sanat okulu arka babçeainde 
iki metre murabbaındaki taşlar. 
Boğaziçiode Arnavutköy polis karakolu 64 
arka bahçesi içindeki hane enkazc. ,ıı 

Yukarıda mevkileri yazılı ankaz bin&1ında '!11 

lıammen bedelleri üzerinden açık arttırma ıuretil• 0 
aaktır. ihale 11.9.39 tarihine müsadif paıı:arteıi gil" 
14 tedir. Satış bedeli nakden Ye peıindir. TalipleriJJ -
7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden eyyel yatır•P ~~ 
gün ve saatte milli emlak müdürltiğllnde mltet•~ 
misyona müracaatları. 

imtiyaz aabibi ve J'Ul lperl DirektlSrl: 

Baııldıtı yer : M8rlraı Ba11mnl, Galata 


