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Umum Tüccarların ve •• u ahhitlerin mesleki Organıdır 

a) Mü KA r~ AL 
... R 

ıwww 

1 üzere 100 adet kargir göçmen evinin inşası kapalı zarf usu· 
liJe milnakasaya konulmuştur. 

at-Tamirat-4 ~ afıa iş ve Malzemesi-Harita 

Karaman Belediyesinden : 

Yapılacak işin muhammen bedeli 31,301 lira 55 kuruştur. 
Eksiltme 10.7.939 tarihine rasla an pazartesi giınü saat 15 de 

lnıan Belediyesinde toplannk daimi encümende yapılacaktır. 
İateklil~r bu işe aid şartname, proje vesaır evrnkı 1 lira 60 ku
ttıukabiliude Karaman l>elediyesinden alabileceklerdir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat 

•eıaiki ayni gün ve saat 14 de kadar belediye reisli., ine teslim 
it olwaları lazımdır. 

2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun olmak 
• te 23H lira 58 kuruşluk muvakkat teminat. 

Ekıiltmeye girebilmek için, kanunun ve bu işe aid eksiltme 
namesinin tayin ettiği vesikalar. 

Münakasaya iştirak edecek müleabhidlerin su ksisatı işle,i 

l>ııııı oldukl.mna dair veıikalar.nı teklif zarflarHe lnraber verme· 
1 liıımdır. 

Teklif mektubları ihale gilnü saat 14 de kadar makbuz muka· 
lınde belediye reisliğine verllecel:tir. Posla ile gönderilecek teklif 
ktublarıın iadeli teahhüdlü olması ve nihayet IJu s.ıntc kad .. r bv 
iyeye gelmiş bulunmaıı liizamoır (Postada olan gecikmeler ka· 
1 tdiloıez). Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyeıılerin Kara· 
tı belediyesine müracaatları ilin olunur. 

Tekirdağ İııkin Müdiirlüfründen : 

Çorlu kaaa11 dahilinde Edirne· İstanbul asfalt yahınun (124) 
'-cü kilometresi civarında yaloız kerestesi hükümet tarafından ve· 

tk üzer~ 2011 göçmen evi inşa ettirilecektir. Keşif bedeli 63,024 
'ttdır. 
t Şartname ve planlar vesair evrak 315 kuruş bedel mukabilinde 
tltirdağ lıkAo Müdürlütüaden abnabilır. 

E.kıiltme 27.6.939 anlı günü saat 14 e Tekirdni iakiin Müdürlü-
1\tıdc mltetekkil Kamisyon marifeUle yapılacaktır. 

Ekıiltme kapalı ıarf usulile yapalac11khr. 
Muvakkat teminat miktan 4401 liradır. 

Teklif mektuplan yukanda yazılı eksiltme saatinden bir saat 
~eline kadar Komisyon Başkanlığına tevdi olunacakhr. 

Talib olanlann ehliyet vesikalarına hamilen müracaatleri. 

Üııiversite A. E. P. Komiıyonundan : 

•· Üniversite merkez binası ön cephesinin 4564.53 lirR keşifli ba· 
..._, ve tamir iti 29.6.193H per~embe günii saat 15 de Rektörlükte 
'tit ekıiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin. ihale S"ÜDÜ 343 liralık muvakkat teminat ve ihale· 
~- bir hafta evvel İstanbul bayındırlık direktörlüğünden almmıt 
"JUO lirahk bu gibi itler yaptığına dair bir vesıka ve 939 senesi 
~l!•ret Odası kağıdı ile gelmeleri. 

Şartname her gün Rektörlükte görülür. 

Beber evin muhammen keşif bedeli 476 lira 30 kuruş 
olmak üzere ceman 47630 liradır. 

İh lesi 3.7.939 pazartesi günü saat 11 de İzmir inkan 
müdürlüğünde mü eşekkil komisyon huzurunda icra edile· 
cektir. 

Keşif bedeli mecmuunun % 7,5 den tutarı olan 3572 
lira ~5 kuruş muvakkat teminat parasının mal sandığına 
yatırıldığına dair makbuzun veya bankci teminat mektubu 
i e 2490 sayılı kanuna göre muktezi evrak ve vesaikin iha· 
bden bir saat evvel komisyon reisligine makbuz mukabilin
ce tevdi edılmesi lazımaır. 

İşbu inşaata ait şartname ve sair evrakı her giin İzmir 
Ankara ve İstanbul iskan müdürlüklerinde görülebılir. 

llaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan : 

Tahmin edılen bedeli 3 ),0 O lıra olan 100 ton Toleol Askeri 
f abrikal ... r Umum Müdürlüğü Merkez Sıı.tınnlma komisyoaunca 
W.6.939 perşembe günü saat 14 de pazarlık ile ihale edilecektir. 
Şartname J lıra 50 kuruş mukabilinde komi yondan verilir. Muvak
kclt teminat 2250 lıradır. 

M. M. Vekaleti Satıualma Komisyonundan: 

Belıer wetresine 24 kuruş fiyat tahmin edilerek açık eksiltme 
ile satın alınacağı ilan edilen 13~00 metre sargılık benzin eksiltmesi 
ne ııtekli çıkwadağıodan 17.6.ll39 cumarteaıi günü saat IO da açık 

eksıhwe suretiyle satın alınacaklar. 
ilk temınat :l5U lira olup şrrc.uamesi her guu öğleden sonra 

l.ı.onıİ:!ıiyoııda görülur. 

~ektrik, Ha~gazı,Kalorifer (Tesisat ve Mai:ı.) 
İzmir Beledıyesinden : 

Garaj santral tamir atelyesinin elektrik tesisata, makine ve e
lektrik mühendislığ111deki fenni ve mali şartnamesi veçhilc açık ek
sıltmeye konulmuşLur. Muhammen bedeli JIO lira olup ihalesi 
2:6.6.939 pazartesi günu saat 16 dadır. Aştirak edecekler oğleden 

ionra kapah olmasına binaen 24 liralık teminatım özieden evvel iş 
bankasına yatırarak wakbuzile encümene gelirler . 

Matbaa işleri - Kırtasiy~ Yazıhane Levazımı 

istanbul Belediyesinden : 

Tahakkuk ve tahsil şubelerinde wevcud defterlerin tamir ve 
teclidi açık eksiltmeye konmuştur. Buna aid şartnawe zabıt ve 

----..ıs- muamelat müdürlüğünde görülebilir. Muhammen bedeli l6l2 lira 66 

İstanbul Beledıyesinden : kuruştur. Taliplerin 122 lira 45 kuruşluk teminat makbuz veya 

28.6.9J9 tarih çarşamba günü saat 15 te İstanbul Belediye Dai· mektuplarile yevmı ihale olan 27.b.939 ıalı gunü saat l-l,30 Daımi 
~l Encümeni odaıında 30368 lira 97 kuruş keşif bedeli Atatük kö· encümende hazır bulunmaları il n olunur. 

~•Ünün iki başında yapılacak betonarme köprüler inşaatı kapıılı • * * 
~tf uıulile eksiltmiye konmuştur. 8 kelem zarf alınacaktır. Bak, nıütcf rrik ıütununda D. D. Y. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık i'leri genel, hususi ve fenni iJlnuıa. 
~nameleri, proje, keşif bCil~ıasile buna müteferi diğer evrak 15 ,,...,..=Z3m,......,,__..._ ....... ~,,_,c::ı:~~,,.,..,o.:;;cwn:>RSJ-.-... ::ıo-.zoı•,~"""""--=-

Ç "" 18 kurut mukabilınde F. 1. Müdürlüğünde verilecektir. Görüle· 
~ittir. r.ıobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v.s. 

Muvakkat teminat 2277 lira 67 kuruştur. 
İıteldilerin teklif mektublan ve bu işe benzer iş yaptığana dair 

~re~erinden almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul Belediyesi 
'rı işleri Müdürlütüuden ek iltme tarihinden 8 gün evvel di ekçe 

1~ ahnmıı ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikalan ve 
~'-•akkat teminat makbuzu veya mektubile beraber usulü daire· 
~de ibıar edeceklerı teklif mektublarım havi kapalı zarflarını 

06,939 çarıamba günü saat 14 e kadar Daimi EncGmen riyasetine 
•,rın.tıeri j'elmeleri liz.ımdar. 

İ:ı.mit Tflmen Satınalma Komiıyonundan : 

Gebze garnizonunda emanet suretile inşa edilmekte olan na· 
'--.ıam kamyo• banganııın ketifoawuine göre 456 metre murabbaı 
ı-tııı beher metre murııbaı 993 kuruıtan .:ı528 lira 8 kuruı olup a
tllıt eluiltme ile inta ettirilecektir. Açık ~k5iltmesi 3 temmuz 939 
~-tarteai günil saat 15 de İzmitte Tümen Satınalma Ko. da yapıla· 
~tır. hk teminatı 340 liradır. Fenni idari şartnamesi plan ve ke· 
llfnameai her rün lzmitte Timen Satanalma Ko. da görülebilir. 

İzmir lskin Müdörltığündcn : 

Urla kazası merkezinde keresteleri ishAn idaresince ve 
~l1-ek ve ıair malzeme ye iıçiliği müteahhide ıid olmak 

lzmir Belediyesinden : 

Parklara konulmak üzere 5UO adet kanepe ) aptırılması işi baş· 
mühendislikteki L:.eşif ve şartı;nmesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli J000 lira olup ıhalesi 2ô.6.93!J Pazartesi 
günü ımat 16 dadır. l9tirak edecekler J7.> liralık teminatanı öğle· 
den sonra kapalı bulunmasına binaen öğleden evvel iş bankasına 
yahrarak makbuzu ile encümene gelirler. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

İktısat Vekaletinden : 

Makam otomobilinin 939 senesi ihtiyacı ıçın 7000 ve 
hizmet otomobili ile motosikletleri için de 7~00 litre ki ce· 
man 14,( 00 litre benzin satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedel :2478 lira ve muvakkat teminat· 
ları 185 lira 85 kuruştur. 

İhale 26.6.939 tarihine tesadüf eden pazartesi günfi 
saat onda Levazım Müdürlüğünde toplanacak olan Satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek ve % 1,5 muvakkat te-

minat paraları yabrmak ftzere Levazım Mft.dürUiğüne müra· 
caatları ilAn olunur. 

lzmir Belediyesinden : 

M~zbahıı motörlerine senelik 5000 kilo dizel yağı atın a
lınması başkatiplikteki şartnamesi veçhile eksiltm~ye konul· 
muştur. Muhammen hedeli 650 lira olup ihalesi 28.6.939 
ç ırşamba giimi saat 16 dadır. İştirak edecekler 49 liralık te
oıinatını öğleden sonra kapalı bulunmasına bınaen öğleden C\ • 

vd İ§ bankasına yatırarak ruakbuziyle encümene gelirJer. 

-----------=--...-------------------------------------~~üte fer r i k 

İstanbul Daimi Encümeninden : 

26.6.939 pazartesi günü saat on beşte İstanbul Beledi· 
ye Daimi Encümeni odasında 11000 on bir bin lira keşif 

bedelli yüz bin aded parke taşı mubayaası kapalı zarf u
sıılile eksiltmiye konulmuştur, 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, husu i ve 
fenni şartnameleri, proje. keşif hulasasile buna müteferri di· 
ğer evrak Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğünde görlilecektir. 

Muvakkat teminat (sekiz yüz yirmi bet) liradır. 
İsteklilerin teklif mcktubları ve bu işe benzer it yaptı· 

ğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul Belediyesi Fen İşleri Miidürlüğündea ekailtme tari· 
hinden 8 gün evvel dilekçe ile alınmrı ehliyet ve 939 yılı· 
n ı ait ticaret odası vesikaları ve muvakkat teminat mak· 
buzu veya mektubile beraber usulü dairesinde ihzar ~decek
leri teklif mektublarını havi kapalı zarflarını 26.6.939 pa
znrtesi günü saat 14 e kadar Daimi Encümen riyasetine 
vermeleri lazımdır. 

M M. VekAleti Sahnalma Komisyonundan: 
' l - Dört kalem keten kanat ipliği satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2400 lira olup ilk teminat miktarı 180 
liradır. 

2 - Açık eksiltmesi 29.6.939 perşembe günü saat 13 
de vekalet satınalma komisyonunda yapılacaktır. ' 

3 - Nümune ve şartname her glin komisyonaa görü
lebilir. 

• • * Mütenhhit nam ve hesabına IOO adet ıeffaf cet
vel, 100 adet şeffaf pilan müşiri ve 100 adet şeffaf minka
le. ve hedef murabbaları levhası açık eksiltmeye konmuılur. 

(Bir cetvel ; bir pilin müşiri bir minkale ve hedef mu· 
rnbbaları levhası) bir takım hesabiyle beher takımına 20 
lira fiyat tahmin edilmiştir. 

Eksiltmesi 26 7.939 çarşamba günü saat l l dedir. 
İlk teminatı 150 lira olup şartname ve nümuneler ko· 

misyonda görülür. 
* • • Müteahhit nam ye hesabına ve hepıine tahmin 

edilen fiyab 10000 lira olan 16500 .. 17500 kilo eğer sabunu 
açık eksiltmeye konmu9tur. 

Eksiltmesi 28.6.939 pazartesi gftnü saat 11 de dir. 
ilk teminatı 7fi0 lira olup şartnamesi komiıyonda gö· 

rülür. 
* • • Hepsine tahmin edilen fiyab 13000 lira olan 32 ka· 

lem Mekanotrapi aletleri kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Eksiltme 26 Temmuz 939 çarşamba günü saat 11 de 

Ankarada M.M V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminat 975 lira olup ıartnameıi her gfin öğleden 

sonra M.M.V. Satınalma Komiıyonunda görtilftr ve iste
yenlerce kopyası alınır. 

Sivas Belediyesinden ! 

Behn danesi 9 kuru§ bedeJi tahmini 60,000 adet normal 
parke taşmın birinci ve ikinci temdid müoaka asında talip çık· 
madığından 26.6.939 tarihine kadar bir ay içind~ pnzarhk su· 
retiyle verilect>ğindea taliplerin 405 lira teminat ınuvakkate ile 
birlikte Beledıye encümenine müracaat etmeleri ılin olunur. 

Tire Belediye Reisliğinden : 

Belediyemiz müessesesi tarafından itletilmekte olan 
içme suyu isale ve tevıi ıebekesile abonelerinin 939 mali 
yılı ihtiyaçlarından bulu11an mahtelif cinı malsea• ve eemir· 



Bu gün ilan oiun~n münal<asa ve müzayedeler t.istesi 
------------------------------ ..... .. -·~~-------------

Cinsi Şekli Muhw. bed. Teminat Müracaat yeri Güo Saat 

---- .. ,~--=--------- - - - -------·---- ·~~-----~---~-·--~-~ 

A) Münakasalar 

ınfaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme Harita 

G~çmen evi inş.: 100 ad. 
Fınn tamiri (temd.) 
Lağım ve kaldmm tamiri 
Adi kaldırım inş. 

Karaman kasabası içme suyu isale hattı 
inş . (şart. 160 krş.) 

- --~-- -!# , _ _..,.._ .. _ 
Kapalı z. 476~0 -
Aç. eks. 500 

" 
" 

10110 -
tı7 01 

31301 55 

Atatürk köprüııünün iki başında yap. be- Kapalı z. 30368 97 
tonarme köprüler inş. (tart. 15, 18 L.) 

Üniversite Mrk. binası ön cephesinin ba- ' Aç. eks. 4564 53 
dana ve tamir işi 

Göçmen evi inş.: 200 ad. (şart. 315 krş.) Kapalı z. 6302t -
Kamyon hangarının ç:ıhsı inş. ,, 4528 08 

3572 25 
37 50 
75 -
9 53 

2347 58 

2?:77 67 

34.~ -

4401 -
340 -

İzmir İskan Müd. 
İçel Vakıflar ,, 
Samsun Belediyesi 

" Karaman " 
" 

lst. Belediyesi 

,, Üniversitesi SAK. 

Tekirdağ İskan Müd. 
İzmit Tümtm SAK. 

Haçlar, Klinik ve lspenciyari alat. ~lasiane Lvz. 

Toleol: 100 t. (şa(t, 150 krş J Paz. 30000 - 2250 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
M. M. V. SAK. 8 .ırgılık bez: 1.1900 m. (temd.) Aç. eks. m. O 24 250 -

Elektrl~~avag~zı:~~lorifer ,teslsatve ma iz emesi) 
Garaj santral tar.lir atelyesinlu elektrik Aç. eka. 310 -

tesisah 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı _._ ~ 

Tahsil şubeleri defterlerin tamir ve teclidi Aç. eks. 1632 66 
Zarf muhtelif çim.: 8 kalem ,, J546 12 
Mobilya bUro ve eşyası, Mufamba -Hah v.s. 
Kanape: 500 ad. Aç. eks. 5000 
Nakliyat Boşaltma - Yükletme . - __ .,...__.,.,.. 

inhisarlar mamülah nakli 
Y apr.tk tütünleri nakli: 100 t. 
Memurin ubhiyenin otomobil ile hasta

haneye nakli 

4500 -
Aç. ekı. 

" 1200 -

Tuz nakli: 40000 t (temd.) Paz. 1140(10 ~ 
Mahrukat, Banzin, Mnklneyağları v.s. · 
Di:ıel yatı 5 t. 
Odun: 15 t. 
Ağır dizel yatı: 160 t. (temd.) 
Müteferrik 

Türbin ıistemi kuru tip su saatı: 150 ad. 
S.ı tesisatı için alat ve edevatı 
Kamyon: 2 ad. 
İmdat otomobili 
Cenaze ,, 
Su aaah: 150 ad. (ta&hih) 
Başlı civata: 2 t. 
Fidan 9 kalem 

Aç. ekR. 
Faz, 

Aç. eks. 

" 
" 
" 
" 

" Paz. 

650 -
300 -

l 1200 -

l950 -
418-1 05 
480Q -
2j00 -
25ı0 -

İtfaiye arozözG için malzeme: 12 kalem ,, 

754 -
405 -
122 70 

Amele çadın: -2L) ad.-mübendis çadırı: 6 Aç. eks. 
ad. oanyo çadm: 4 ad. hda çadırı: 4 ad. 

207~ -

Bakır çekme boru, yuvarlak bakır ve pi- Kapalı z. 8703 60 
1 rinç çubuk, pirinç tel, galvanize kab-

lo, ıinek kalbur, pirinç ve kafes tel-
leri v. s. madeni malzeme 

Alcminyüm ilaç kutuıu: 17 kalem (tıırt. 
150 krş.) " 

30000 -

Bakır :rat tava11: 100 ad.- kevgir: 100 Paz. 1160 -
ad. •büyük süzgeç 100 ad.- sapla kep· 
çe: 100 ad.-saplı tas: HlO ad. 

Römorkör kiralanması 

Erzak, Zahire Et, ve Sebze· 

K. ot: 414 t. 

" " 132 t. 
" " 96 t. 
,, " 72 t. 

" " 
24 t. 

Sığır eti: 40 t. 
Koyun eti: 14 t. 
Un: 80 t. 
Çalı fasulyeti: 7,5 t.-aadeyağı: 7,5 t. 
Sadeyağ, zeylin, ıabun ve soda 
Peynir, un, şeker, makarna v s. erzak 
Ekmek: 4,5 t.-koyun eti: 1,5 t.-sade-

ya{r: 'l25 k.-pirinç: 800 k.-Edirne 
sabunu: IOO k. 

YoA-urt: 4 t. 
Süt: 6 t. 
Sadeyatı: 4,8 t. 

" 1,5 l. 
Tereyağ: 1 t. 
Toz şeker: 12 t. 
Pirinç: 175 t. 

,, 2 t. 
K. Gzüm: 2,5 t. 

,, kay11: 400 k. 
Yulaf: 30 t. 
Saman: 72,5 t.-k . ot : 92,5 t. 
Yulaf: 660 t. 
K. ot: 945 t. (temd.) 
Sıaır eti: 32 t. ,, 

" " 95 t. " 
Arpa tehriyesi: 15, 7 t.-çorbalık pirinç: 

14 t.-k. fasulye: 54, 1 t.-pilavlık pi
rinç: 20950 k.-sabun: 15,600 k. 

Nohut: 23,5 t.-bulgur: 61750 k.-k. so· 
tan: 43,3 t. - makarnaı 37,7 t.-toz 
'eker: 276 IO k. 

,, 

Kapalı z, 
Aç. eks. 

12420 -
386fl -
2880 -
2160 -" 

" 
" Kapalı 

" 
" Paz. 

720 -
z. 10800 -

6300 -
8912 50 

4982 -
4394 50 

Aç. eks. 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Paz. 

Paz:. 

800 -
750 -

k. o 98 
k. o 98 
k. 1 20 
k. o 27 
k. o 26 
k. o 26 
k. o 30 
k. o 65 

Kapah z. 33825 -
Paz. 

" 
" 20900 -

Kapalı z, 

24-

122 45 
190 96 

375 -

33S ·-

90 

İzwir B.:led. 

İst. Belediyesi 
D. D. Y. Haydarpaşa 

İzmir Belediyesi 

Samsuıı İnlıh:arlar U. Co,lüd. 

" " 
" 

Vıl;Jyeti 

İnhisarlar U. Müd. 

49 - İzmir Belediyesi 
2'! 50 Samaun Emrazı Zübreviye Hast. 

840 - İnhiı;arlar U. Müd. 

3.>0 -
188 -

1 188 -
157 -
56 55 
30 38 
9 20 

155 40 

652 77 

Tıre Belediyesi 

. " " lzmir Belediyesi 

" " 
,, " 
" " D. D. Y. Haydarpaşa 

İst. Belediyesi 

" " Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

D. D. Y. Haydarpaşa 

2250 - M . M. V. SAK. 

174 -~ Tophane Lvz. SAK. 

!-121 50 
297 -
921 50 
162 -
54 -

810-
472 50 
668 44 

373 6.1 
329 M 

60 -
5ô 25 

352 80 
ı 10 23 
90 -

243 -
34 25 
39-
56 25 
IQ ~O 

" " 

Manisa Tümen SAK." 

" n " 
" " " 
" " ,, 
" ,, .. 

Balıkesir Ask. SAK. 

" " 
" " " Selimiye Ask. SAK. 

Bolu Orman Okulu Direk. 

" " " Samsun emrazı Zühreviye Hııst. 

" 
Tümen SAK. 

·" "" lst. Vakıflar Direk. 

" " 
" " 
" " 
" " " ,, 
" ,, 

. " " lst. Komut. SAK. 

" " 2536 88 Söke Asi,. SAK. 
Lüleburgaz Tameo SAK. 

" 1~67 50 Siirt Tümen " ,, 
Edime ,, 

" 

,, 
" " 

,, " " 
Sadeyağ: 65 t.-k, mercimek 54, 1 t. 
Ekmeklik un: 280 t. 
Sıju veya keçi eti: 72 t. " 

• 
1943 -

- - ... l 188 veya 1410 -
Merdiıa Ask. SAk. 

,, • 

3-7-39 11 -
16-6-39 14 
22-6-39 15 -
22-6-39 15 -
10-7-39 15 - -

28-6-39 15 - -

29-6-39 15 -

27-6-39 14 -
3-7-3Q 15 -

29-6-39 14 -
17-6-39 10 -

26-6-39 16 -

27-6-3~ 14 30 
29-6-3!} 1 o 30 

2f>.6-39 16 -

16-6 39 15 -
15-6-39 
15-6-39 15 -

30-6-39 15 -

28.6-39 16 -
15-6-39 
29-6-39 16 -

27-6-39 14 -
27.()..39 14 -
26·6-33 16 -
26-6-39 16 -
26-6-39 16 -
23-6·39 16 -
29-6-39 1 o 30 
14 6-39 14 30 
14·6-39 14 30 
27·6-.i9 10 -

10-7-39 l ı -

31-7-39 l 1 -

16-6-39 15 30 

J 5-6-39 14 30 

30-6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-6-39 
30-6·39 
29-6-39 
28-6-39 
28-6-39 
13-.6-39 
27-6-39 
27-6-30 
15-6-39 

19-6-39 
19--6-39 
28 6-39 
28 6-39 
28-ö-39 
28-6-39 
28-6-39 
28-6-39 
28-6-39 
28-6-39 
15-6-Je 
15-6-39 
3-7-39 

22-6 39 
19-6·39 
5-7-39 

29-6-39 

I0-
17 -
10 -
il -
16 -
15 -
il -
15 ~ 
14 -
14 -
15 -

10 -
l0-
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
14 -
15 -
I0-
11 -
15 -
il -
9 16 

30-6-39 ı 5 17 

1-7-39 10 11 
28-6-39 10 -
28-6.39 1 l -

Muh~..,.mcn 

bede li 

405 -

122 70 

bul B lediyesinden: 
Teminat 
miktarı 

30 38 

9 20 

Alınacak eşya ve malzemenin ne•İ 
---·------- -

Bahçeler Müdfiriyeti içiu 9 kaleııt fi· 

. dan, ,ı
ltfaiye aro%ozu için 12 kalelD 111 

z:eme. 
Muİlamtnl'D bedellerile teminat mikd11rları yukarıda 16

1
'• . "b•. terilen eşyalar pazarlık ıuretile aatao alıııacaktır. Yevmı ı ır.· 

olan 14.6.939 günü taliplerin t:emiıııtta oit makbuz ·veya .. c 
1 tuphrile saat 14,30 da Daimi Encümende hazır bulunlll•l•rl• 

1 -..... ..,..=.sı::::n~ .. -·---
i 
1 

1 

1 Çay 

-n-=--------=-------
E~zak ve Zahire toptan fiatları 

İST ANBUL PİYASASI 

Sabun 

1 Cava 315 600 
600 
1000 

Zeytin yaj'ından 1 29 
1 Çin 
j " akkuyruk 
ı Hindiye 

.i25 
800 
330 
320 

" Pirina 
,, IJ 26 

ıs 

1 Seyhan 
60U 
500 

Autep 
99 75 ıoo 75 Birecik 

Sade ya O 

! Kahve 
ı 
1 Patates 

ı 
Bursa taze nat. 11 78 

Diyarbakır 

l l 50 Kara (erilmiı) 

Karacabey taze nat. 

1 b .mir ,, ,, 
Trabzon 

12 ()() ,, (erilmemiş) 

12 OO Mardin -
12 00 Trabzon Vakfıkebir 77 50 

,, Şarh 

Urfa 1 taze 

,, 
" 

Pirinç 

Adspazar 25 50 ., il ,, 
Antalya 2:.:? 50 23 00 
Bom hay yerli 28 00 
Bursa (Beyazlrnsım) - . 2j 00 Küp yerli 

1 ,, (Kaınolina) 25 00 Toz 

Şeker 

,, (Kırm ı:tı) 26 00 27 00 Vejetalin 
,, (Penbe) 27 00 Yumurta 
,, (Viyoloııa) 28 00 29 00 . 

Edirne (Kamolina) 24 o,ı iri sandıtı 
,, (Kırmızı) 27 00 Ufak " 

1806 

,, (MaratelJi) 'J:I 00 Zeytin 
,, (Viyolona) 29 00 Biriuci (H37 rnahı.) 22 ~ to 

Mersin 21 00 22 00 İkinci ,, l~ 
Toaya :!2 50 23 50 Üçüucü 15 

1 Hindiye (ecnebi) Duble " 32 Jj 
!l!!!E~ ~ _:_± LE.2,,, 

baş alat ve edevat ile su saatleri 7.6.39 tarihinden 'J,1· 1" 
tarihine kadar 21 gün müddetle ve iki kalem olarak 1 

' ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. •t 
Açık eksiltmeye konulan malzeme ve su saatleriıaİ' 

Muhammen 
Bedeli 
Lira K. 

19SU (JU 

4184 05 

Fi. 

1300 
o 

Adet Nevileri 

150 Türbin sistemi kuru tip s•;;; 
O Tesisatı şebeke ve abonel ,tP 

ait 72 kalem tesisat 111alS 
. ve demirbaş alat ,1,. 
isteklilerin ikinci maddede yazılı muhammen bed~ il 

rin yüzde 7,5 nisbetindeki muvakkat teminat akç,.sJ \ 
1939 takvim yılına ait ticaret odası sicil ve kayıt veıiJ; 
riie birlikte eksiltme müddetinin sonuncu ıah günü IJ 
14 de belediyemiz daimi encüme.auıe ve bedelsiz oJ,t ,ri ~ 
venlen müfredat listelcrile fen.ai ve uınuıni şartnaoıel-' 
görmek ve ızanat almak isteyenlerin de müddeti ve çalıf t 
saatleri içrnde beledıye müessesesi mutıasıplijine uıör•cl' 
ları lüzumu ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliii Satmalma Komisyouundan: 
Adet 
100 Bakır yağ tavası. 
100 ,, kevgir 
100 ,, süzgeç büyük >, 
100 ,, saplı kepçe 

1
• 
ıb l 00 ,, .ııaplt tas 6-~ ~ 

Yukarıdı1 mıktarlan yazılı beş kalem bakır malzeme 111· p 
euma gunü Siia j5,3ll da Tophanede Lv. amirliği satmalaıa Jı,I~ 
pazarluda alrnacakhr. Hepaiıun tabwiu bedelj 1100 lira kati. t~İ' -. 
nalı 174 liradır. Şartname ve ;;umunelert ko. da görülebilır. lıl ~~ 
lerin kanuni vesikalarile beraber beUi saatte ko. na gelmeleri• -"' ~ 1 

• J" t 
• • • ı - nir wavuna ile bir layteri cer r;;tmek üzere b•' fof h 

morkör kiralan"caktır . 15. ti.39 per~em be günü aaat 14,30 da jıtı'' 
baned~ Lv. amirliği satıualma komisyonunda pazarlıtı yapılac• ,. ~t 

2 - Fa:ııla tafsilat almak isteyenler ve huı.usi şeraiti g6'."' 
arzu edeıı isteklilerin amirlik satınalma komiıt.yonuna gel1D•1er•· ~-

1 
Nafıa Vek~letiııden: 

. pi' 
27.6.939 sJl ı giıı.ıü ı;aat 10 da Ankurada Nafıa Vekiletl ,~-

Da5ı i~iude malzeım müdürıiığu odasında toplanan malze~~ )f 
silmıe Komısyonunda cem'an '.l072 lira muhammen bedeh '' 
darpa§adıı. teslim şaıti!e 20 amele, 6 mühendis, 4 bal! .,e 
banyo çad&rının açık eksıltme usulııe eksiltmesı yapılacaktır~, ~ 

Eksiltme ş.ırtnamesi ve teferrüah bedelsiz olarak ıııalze 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat tenunat 155,40 liradır. 
1
,, 

lsteklıleriu UJuvakkat teminat ve §urtn.ıı.me inde yttzıh ıs' 
sikalarla birlikte ayui gün saat 10 da komiıyunda hazır b•111 

111nları lazımdır. 



Milli Müdafoa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

~epsiııc tahmın edilen fıyatı 30 bllJ 1 ıra olan 17 kalem 
nyüm ilfiç kutusu kapalı zarfla 31. 7.939 pazartesi günü 
11 de Ankaıada M. M. V. satınalma Ko. da satı alına· 

ır. Ilk teminatı 2250 lira olup şartnamesi l50 kurıı~ J An
a ko. dan a!ınır. 

İzmir Belediyesinden : 

Satın ıılınacak imdat otomobili başkatiplikteki fenni ve 

§artnamesi veçhtle açık eksiltmeye korıuımuştur. 
Muhanımt'JJ b~deJj 2500 lirli olup ihale~i 26 6 939 gunu 
16 de.dır. lştir.lk edPcekler 188 lirıı.hk teminatını öğlı>den 
l kapalı bulunmasına binaen öğleden evvel iş bankasına 

tarak makbuziyle eııciimt>ne gelirler. 

••• s.ıtın alınacak cenaze otomobili ha ·katipli~t~ki ft'nni 
llla)i ıartnamesi veçbile açık eksiltmPye konulmu~tur. Mu
ı.nen brddı 2500 Jira olup ihale~i 26.6.939 pazartesi gü~ 
&ııat 16 dadır. İştirak (•ıJe•;ekier 1 88 liralık temin:ıtını öğ· 
tı sonra kapalı bnlunmac;;ma Lina€'n öğled• n ev~eı i:o; ban
ııa yatırarak ınaklıuZİ}le enctimeue gc!ir!t:r. 

Münakua Ga:r:ete.d .,... __ -
Kuş ftzflmü 50 37 5 187 50 
Çam fıstığı 50 180 90 50 
Kayısı çckirdcklı 250 65 162 50 
Erik hoşaflık 150 25 37 50 
Pirinç 1200 23 276 
Bulgur 200 17 5 35 
Makıırna 600 35 210 
l'V1alr.11rnA jdatinli 600 25 150 
Şehriye 150 27 5 41 25 
İrmik IOO 25 25 
U::ı (elutra ekstra) IOOO 20 200 
Pirinç unu (Çapa m.) ıoo 32 5 32 50 
Fnsulyr t IOO 17 5 192 50 
Fa ı ly~ b.ubunu 60:J 25 150 
No " 150 I" ~ 18 75 
Siyah mercimek 100 17 5 17 50 
Pdete!I 5000 5 2.50 
Kuru bezelye. 100 20 20 
Soğan 3500 7 5 262 58 
Domates 11alçası 300 40 120 
Kalın tuz 600 6 5 39 
İnce tuz 300 ıo 30 

4394 50 
İhale tarihi 27.6.93n saat 14 ten 15,30 kadır. 

Edirne Tümen Satı!'lalma Komisyonundan : 
••.Mezbaha içın saıın ah ac k ıld l amyorı başkatiplikteki 

llllmesı veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen Cinııi Mikdıın M. Bedeli İlk teminatı ihale tıırilıi Eksiltme 
Kilo L. Kr. L. Kr. Şekli 

li 4800 hra olup ihalesi 26.6.9:\9 paıart si ~ünü Eaat 6 Arpa şehriye 
ı:. l~tırnk cdecekl~r 360 ıırahk teınıııatırıı Öğtt;;deu sonra Çorbalık pirinç 
lı bulunmasıııa uıuaen öğlcd~n evvel iş baukaMUtl yatıra· Kuru fasulye 

15700 3877 90 290 84 29.6 939 S. 9. Aç. Ek. 
14UOO 3485 259 35 ,, ,, 10 ,, 

llıakbuıiyle enciioıeııe gelirler. 

Devlet Demiryollan İşletme U. idaresinden : 

Muhammen bedeli 8703 lira 60 kuruş olau muhtelif eb• 
bakır çekm" borı, <;el~k saç, yuvörlak l,a.kır ve pirın~ çu· 

'°• bakır, pıdnç ve çmko levhalar külçP çiuko ve aluınıoyüm 
btclıf cins ve cb·nua demir, çrlik, hakır, pirinç, rd, galva

kahlo . .inek, kalbur, pirinç kafes tellrri ve ba~rladilik 

t3 teli gibi mad<•ni mnlzcme l0.7.q39 p ız ırtesi giinü saat 
de Haydarpa~ada gar binası dalıilmdcki konıi::)yoıı turJfmd:ııı 
alı zarf usulde ::allrıa al macaktır, 
Bu işe ~irmek istı}e lı·riıı 652 lıra 77 kuruşluk mu~akirnt 

iaat kuııunlJn la)JU ettiğı rn~ikalarla ıcklıflcrim muhtl-\İ 

Harım 8) nı gün ::mal 10 a ka<lar komisyuu reisliğine ver· 
lcıi lazımdır. 

Bu ite aıt §Brtnuınelc-r komisyondan para~ız olarak dağ · 
ak tadır. 

• • • Muhammen bedellerile miktar ve nsıfltm aşa~ıcıa 
ılı 2 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edil
~ tizere 29.6.9:J9 perşembe günü saat 10,30 dn Huydnrpa 

gar binası dahilindPki irnnıi!yon tarufıo<lan açık ekııilıme 

lile ı1atın alınacaktır. 
Bu işe girmek i tiyenlerin her grup hiza~mda yazılı rnu

kat teminat ve karıunuu tayin etıı~i vesaikle birlikte ek 
ln.ıe günu saatine kadar komisyona rnfüacıuıtları lazımdır.' 

Bu işe ait şartuamtler komısyoadan parasız olarak daAı

ltıaktadır. 
2000 kilo muhteJii cins ve eb'atıa 6 ı öşe başlı cıvata 

llbammen bedeli 754 lira mu~akl.at teminatı 56 lira 55 ku
'ttu r. 

8 kalem mulıtelif cins ve cL'arta zarf muhrımmeıı bedeli 
lira 12 kuru~ ve mu\akkat teminatı 191J lira 9o ku 

,r' ~Huı. 

• • • 
Kamyon alınacaktır. Bak: İnbisarhır U. Müd. ilanlanna. 

~lak, Zahire, et ve Sebze: 
'-= . - - "-~----... 

Bolu Orman Mektebi Mildürluj'üoden : 

) 1 - Orrnan melrtebioin 939 mali yılın ihtiyacı olan nşağıda 
':talı erzak ve saire iki parti tartuame ile ayrı ayrı 27.6.~39 le· 

'I ~hi11de sulı günü hizı;lıırınd.1 gö..tuil( n ~adlerde ihalc11ioe başlan· 
p 'il üzere 1 :.> gl:ı müddetle itina konmuttur. 

2 - Eluiltme Boluda Orman mekt~bi bin .. 11nda y .. pılacaktır. 
\ 3 - Ek!iltmiye girebilmek i~in aşağıda yazalı muvekkat te
~llatları yahrarnk sacchk makbuıı.u \'f'ya banka mtktublarını Ko· 

~11Youa vcrmİf (komiıyon temuıat olarak para, uham ve tahvilat 
tt •air almı:.z.) ve 2490 numaralı kanunda ya:r:ıh (!Vlafı haiz olmaları 
•ttır. 

~ 
~ 4 - Şnrlnameyi iÖrmek istiycnler her hün Mekteb Direktör· 
tGne müracaat edebilirler. 

~- r 
Kilosu Kr. Tutan Temioah 

1 • 1 Cinsi Kilo L. k,. L. 1ı, 

Sadeyağ Urfa 3000 110 3300 373 65 

I' Zeytioy.•lı (Ek.tra 12fl0 60 72 ı 
Zeytin 600 45 2i0 

~ 
Sabun 900 38 342 
Mutfak Hbunu 900 ao 2i0 

~ Soda 600 ıo 80 
4982 

54100 9197 689 78 ,. ,, 11 Kapalı 
Zarf 

Pilavlık pirinç 20950 6075 50 455 66 ,, ,, 15 ~ç Ek 
J6 Kapalı 

Zarf 
Sabun 15600 6068 40 

J fobut 2~500 3337 
Butgur 61750 9880 

728 20 

250 27 
741 

,, 

,, 

,, 

30.6.939 9 Aç. Ek. 
,, ll Kap lı 

Zarf 
!~uru soğan 43300 3767 10 282 53 ,, ,, 15 Aç. Ek. 

16 Kapalı 
Zarf 

Makarna 37700 9236 50 692 74 
" 

,, 

Toz şeker 27610 7454 70 372 73 " ,, 17 ,, ,, 
Sade yağı 65000 72800 5460 1.7.939 ,, 10 ,, ,, 
Kırmızı mercimek 54100 9467 50 7ı O 06 ,, l 1 ,, ,, 

Tümen Birliklerı için yukarıda cins ve miktarlariltı muhammen 
bedel ve teminat ve ihale tarih ve saatleri yazılı erzaklar Edirnede 
Tümen Satınalma Komisyonunca eksilimesi yapılacaktır. 

Mnnısa Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Manisa ve haıiç kıllıatııı ıhtiyacı için 33,300 kilo sade yağı 
kapalı zat fla <;atın alıı ac kıır Hppsinin tutarı 36,680 liradır. 
Şaı tnnmesi paı a~ız olarak l.\fani0 ada Ko. rlnn verilir. lhnlesi 
5.7.939 günü eaut 1 l c.it dir İlk h.'minatı 2747 lira 25 kuruş· 
tur. 

E lrcmil Tümen SatmaJma Komisvonundan : 
J 

Edreruit ve B ·rgırnıa ganıizoBları ihtiyacı için 21 ,5 ton sa· 
de ya~ı ınünakaEHI)a 1'om ı ~tur. Muhaınmc hrd lı 2257S lira· 
dır. Şartııameyi ~örmek isteyenler her gan Edrcnıitle Ko. da 
görebilirler eksiltme kapalı zarfla 30.6.939 güniı saat 16 da 
EdremıtttJ Ttiın Sannalma Ko. da yapılacaktır. Tcklıf meklup 
Jarı bır saat evvel Ko. na teslim edihoiş olacaktır. I'ekhl mek· 
t 'plarmda ffdremit ve Bngama için ayn ayrı fiat yazılaoakur. 
llk teminatı 1693 lira 13 kuru.,tur. 

Orman Koruma Genel Komutanlığından : 

Orman Koroma Genel Komutanhğ.nıo lstanbulda Ta· 
limgah erat ihtiyacı için 250 bin kilo ekmekle 55 bin kilo 
sığır eti kapalı zarf eksiltmesile ihalesi 27.6.939 salı günü 
ekmeğin saat J J de etin saat 14 de Ankarada Yenişehirde 
Orman Koruma genel komutanlığı binasında satmalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

Ekmeğin muhammen bedeli 23850 ve etin 17600 liradır. 
Ekmeğjn muvakkat teminatı 1788 lira 75 kuruş etin 

1420 liradır. 
Şartnameleri her gün parasız olarak İstanbul ve An

kara komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin muvakkat te
minat ve kanuni vesikaJarile birlikte ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyona ve~·meleri ilin olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınaına Komisyonundan; 
Çatalca müstahkem mevki birlikleri hayvanatı için 30 ton yulaf 

satın alınacaktır. Pazarlığı 15.6.39 perşembe günü 1aat 14 de yapı· 

lacaktır. İsteklilerinin belli ~ün ve saatte Frndıklıda komutanlık sa· 
hnalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • Komutanlık birlikleri hayvanatı için lüzumu olan 72500 
kilo sa!Dan ile 92500 kilo kuru ot saba ıtlınacaktır. PazarlıA"ı 15.6.39 
per,eınbc günü saat IO da yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve sa· 
atte Frndıkhda komutanlık 11at111alma komisyouuua gelweleri. 

... =- -

b) YE R 
wsw 

lıuıir Belediyeşinden : 

' 
~ 

Edirne peyniri 1200 50 600 329 55 
q3 'i\ ılı okaktn '44 c.avılı beleoiyt>H' aiı kııç.ül .. kuzu oğ· 

lu h:mıurn 'ıkılar .k enk zının sat1lnıa8ı ba~katıplikteki ~artna
mesi veçbile açık arltırınıya konulmuştur. Muhawmen b deii 
3600 lira olup ihnle i ~6.6.939 pazartesi günü saat 16 Jadır. 

Katar peyniri 250 
Reçel 200 
Ke1me şeker 600 
Tos teker (kriıtal) 1500 

g•Y 40 
aüm çekirdeJ11iı 500 

80 
35 
32 
28 

600 
25 

200 
70 

192 
420 
240 
125 

İ§tfrak cdec !der 270 liralık t~minalı1.11 öğlcd u sonra ka
palı bulunnıa~nna binaeu öğleden evvel i!l bankasma yatırarak 

makbuaiyle encümene geliı'Jer. 

13 Haziran J939 

İstanbul Daimi Encümeninden : 

Bebek - İstmye yolunun ıevsii için istiwlike tabi tutulan 
EınirgAn cacidesiade 58 numaralı' yalının enkaz satışı üç bin 
lira ı t'1min edilen bedel mukabilinde açık arttırmaya konul
ınıı~ ııı. Buna ait şnrtnaınc, Zabıt ve Mnamelat Müdürlü~ü ka
letrııııt1ı' görült.ıbilir. Talipll'rirı yevmi ihale 26.6.939 Pazarte~i 

gürıii 22<1 liralık teminat akça veya mektubile birlikte saat 14 
buçukta Daimi Encünıende hazır bulunmaları ilan olunur. 

İstanbul Denizbank Satmalma Komisyonundan : 

Ban!c:amızın fabrika ve Havuzlar İdaresile lıtinye Dok 
fabrikalarında tamirattan çıkmış eski ve yeni saç, köşebend 
veıair demir ve çelik parçaları açık arttırma suretile sa· 
tılacaktır. 

Arttırma 30.6.939 giiuü saat 14 de Tophane Deniz ha· 
nıoda Alım Satım Servisinde 1apılacaktır. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere her gün ve arttır· 
mıya girmek için de yukarıda yazılı gün ve saatte mezkür 
ıervıse müracaatleri. 

Cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 
lira lira şekli saatı 

----------------··· 
Kamyon 2 ad. 3tonluk 4800 360. aç. eks. 14 

" 1 " 6 " 4000 300. " " 14,30 
Satış kamyonu 1 ,, 2 ,, 3100 232. ,, ,, 15 

1 - 21.lV.939 tarihinde talip zuhur etmediğinden ce· 
man 4 adet kamyon yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek· 
ıiltme şekil ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 29.Vl.939 perıembe günü Kabateşda 
Levazım ve Mubayaa~ Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacakbr. 

iV - Şartnameden her gün söıtı geçen Şubeden pa· 
rasız ahnabıleceği gibi kapalı satış kamyonu plinda görü
lebilir. 

V - İıtekliler tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

(4170) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. 8. % 7,5 te. Eksiltmenin 

L. K. L. K. şekli ıaatı 

---- ----· 
Slipürge 3000 adet 600.- 45.- açık eks. 10 
Muhtelif eb'atta 9600 

" 
416.~ 31.20 " il 

yuvarlak başlı cı· 
vata 

I - Nümune ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve 
miktarı yazılı iki kalem malzeme açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ekıilt
me saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 23.Vl.939 cuma günü Kabataşda Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

iV - Süpürge nfimunesi her gün sözü geçen Şubeden 
görülebileceği gibi şartnameleri de parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atlerde % 7,5 güvenme paralarile m~zkur Komisyona gel-
meleri. (4015) 2-4 

••• 
1 - Şartnamesi mucibince 32000 kilo to.z paket ko

lası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
ıl - Beher yüz kilosunun muhammen bedeli sif l 7,64 

lira hesabile 5644, 80 muvakket teminatı 423,36 liradır. 
ili - Eksiltme 15.VI.939 perşembe ~ünü saat 15 de 

Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözfi geçen Şubeden para
sız alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle % 
7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat 
evveline kadar yukarda adı geçen Komisyon Başkanlığına 

makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (:i619) 4-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebimiı.in 939 mali yılı iate ihtiyacından olan 1500 kilo viı· 
ne, 1500 kilo çilek ve 1500 kilo kayısı reçeli bir şartname ile açık 
ekıiltmeye konulmuşlardır. Beher kilo reçelin muhammen bedeli 
"42,50" kuruş ilk teminatı "141,75" liradır. 

Eksiltmesi 23.6.939 tarihine raıtlıyan cuma günü saat 14,30 da 
Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi binası dabılinde toplanan 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek iıtiyen• 
lerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin de belli i"Ün ve Hatte Ko· 
miıyonda b .. ır bulunmalan ilin olunur.(3921) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. eıtimatif proviıoire 

Lieu d•adjudication et du 

Cahicw d~s Cbarg .. 
Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 

Constructlona - R6paratlons Trav. PubHcs-Mat6rlel d Constructlon-Cartonr:_nphl• 

Con1tr. de IOO maiıona rr. immiirb 
R~p. bit four (aj) 
Conıtr. pavage 
Trav. canalisation 
Conıtr. adduction eau potable a Karaman 

(cab eh P 160) 

Pli cach 
Publique 

" 

Conıtr. pontı en beton arme &US deux ('0• Pli each 
teı du pont Atatürk {cah eh L. 15, 18) 

Repar. el badlgeonnage façade de devant de Publique 
l'Uunivcrsite d'lst, 

47630 -
500 -
127 Ol 

1000 -
31301 55 

30368 97 

4564 53 

3572 25 
3i 50 
9 53 

75 -
2347 58 

?277 67 

343 -

Dir. Et.-ıbl ssements Immigreıı lzmir 

71 
Vakoufs (çet 

Municip. Sem un 
,, ,, 

Munieip. Karn man 

Com. Perm. Munieip. İııt 

" 
Ach. Univers. lst. 

Conıt. maiıonı immigrcı: 200 p. (cah eh 315 P) Pli cach 63024 - 4401 - Dir. l!.t btıııı. lmmigrb Tekird~t 
,, toit hangar camionı Publıque 4528 08 340 - Com. Aeh. Div lzmit 

~.odu_!!!_~l~.qu s et Pharmaceutlqu a-lnatrum nts Sanltalr s-Four lture pour H_opHauıı. 

Toleol: 100 t. (cah eh 150 PJ 2250 - Com. Ach. Diı·. Geu. Fab. MiL Ank. 
Toile pr. b:mdag ı 13900 m. (aJl 250 C( m. Aeh Mini,,t. Def. Nat. Ank. 

Electrlclt6-Gaz Cll•utla• ~ntral (inB alla ton 

laıtall. elecbique a l'atelier de rep. P11blique 310 - 24 - Munic p lzmir 

Ameu~!,!!1 .pour Habltatlon et Bur•aux - Taplsserlo ete. 

Canapfı: 500 p. 

Travaux d'lmprlmerle Papet!!'~ 

Publique 5000 - 375 - Municip. lzmir 

3-7-39 ı 1 -
16-6-Jq 14 -
22 6-39 15 -
22·6-39 15 -
10 7-39 15 -

2ı-6-39 15 -

W-6-39 1 fi -

27-6-39 14 -
3-7 39 15 -

2.'>-6·39 14 -
17-6-3 ~ 10 

26·6·3~) 16 -

26-6-39 16 -

Repu. et reliure regiıtres bureaux fisc. Publique 
EDYeloppu de diff. ıortcs: 8 lot. n 

1632 66 
3 46 12 

122 45 
190 96 

Ccım. Pernı. Mıınicip. lat. 27-6-39 14 30 
lere El:pl Ch. fer Etat Haydarpaşa 29-6-39 ıO 30 

:ıreneport.:. c~gement - d6chargement 

Tranıport d'articles monopoliıeı 4500 - 338 -
,, feuilleı de tabacı Publique 

" 
sel: 4000 t. (aj) Gre a gre 114000 -: 

Combu.tlble - C•rburant - Hulles 

Huile dieıel: 5 t. 
Boi. de aapin: 15 t. 
Huile lourde diuel: 160 t. 

Dtve.-. 

Compteur d'eau type jumelle: 150 p. 
Articlea pr. adduction d'eau 
Camion: 2 p. 
Auto de ıecoura sanitaire 

,, corbillard 
Compteura d'eau: 150 p. (rcctU.) 

Publiqu~ 

Grc a grc 

Publique 
,, 

" ,, 
" 

Bouloaı a tete: 2 t. Publique 
Planta d'arbrea: 9 lota Gre a gre 
Materiel pr. arroseuııe des sapeura pompiers ,, 
Tente pr. ouvrıers: 20 p.·ld pr. ingenieurı: Publique 

6 p.•id. pr. b11in: 4 p.-id pr. W C.: 4 p. 
Tayau en c:uivre, barre ronde en cuivrc et Pli cach 

en laiton. fil en laiton, cible galv ni· 
ıeı, fil pr. caıe, mouatiquaire ete. 

B~itu en aluminium pr. medicamentl: 17 
lots (cah eh 150 P) 

Polle a frıre en cuivre: 100 p.-pa11oir: 
200 p.·grande cui,lbe i D' aaııbeı 100 p. 
tasae a mancbe: IOO p. 

Location remorqucur 

Provlalons 

Foin: 414 t. 
• 132 ,, 

" 96 " 
• 72 ,, 

" 24 " 
Viande de boeuf : 40 t. 
Viande de mouton: 14 t. 
F arine: 80 t. 
Beuıre, oliveı, ıavon el ıoude 

" 
Gre i ır~ 

" 

Pli cach 
PubJique 

,, 
,, 

Pli cacb 

" 

Fromaıe1 farine, ıucre, macaronis et aulres prov. -
Avoiae: 666 t. Pli cacb 
Foin: 945 t. (aj) Gre a gre 
Viande de bocuf: 32 t. (aj) 

" " " 95 ,, " " Vermicc:Ue1: 15,7 t -riz: 14 t.-baricotı 1ecs: 
54, I t.-riz pr. pilaf: 20950 lc.·ıavon: 15600 it. 

Poiı·clıiche: 23,5 t.-ble concaaıeı: 61750 k. 
oigaonı: 43,3 t.·macaroniı: '37,7 t.-ıuc
re: 27610 k. 

Beurre: 65 t.·leatillea rouges: 54, 1 t. 
Farine pr. pain: 280 t 
Vlaad• de boeuf ou de chhre: 72 t. 

Pli caclı 

" 

650 -
300 -

11200-

1950 -
4184 05 
4800 -
2500 -
2500 -

7!\4 -
405 -
122 70 

2072 -

8703 60 

30000 -

1160 -

12420 -
3860 -
2880 -
2160 -
720 -

10800 -
6300 -
8912 50 
4982 -
4394 50 

3JS2l -

20900 -

49 
22 50 

840 -

360-
188 -
188 -
157 -
56 55 
30 38 

9 20 
155 40 

552 77 

2250 -

174 -

921 50 
297 -
921 50 
162 -
54 -

810 -
472 50 
668 44 
373 65 
329 55 

2536 88 

1567 50 

194~ -
- - ll88ou 14JO 

Dlr Princip. Mo op. Samsun 
,, 

16 6-39 15 -
15·6·39 

Com Ach Econ Monop. Kabatache 30-6-39 15 -

Municip. iz.mir 28-6-39 16 -
M~dccın Hôp.Mııl d.Veneri .. n.Snnıa:ın 15-6-39 
Com Ach Econ. Monop. Kabatache 29-6·39 16 -

Municip. Tire 
,, 
,, 
n 

,, 
lzmir 

" ,, 
,, 

1 ~re Expl Ch. fer Etat H. paşa 
Com. Pt.rm. Municip IJt. 

n " 
Minia. Trav. Pub. Dep. Mnthiaux 

lerc Exploit. Ch. fer Etat H. pa,a 

2'-6-39 14 -
27-6-39 14 -
26-6-39 16 -
26·6-39 16 -
26-6-39 16 -
23·6-39 16 -
29-6-39 1 o 30 
14-6-39 14 3 l 
14-6-39 14 30 
27-6-39 ıo 

10.7-39 11 -

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 31-7-39 11 -

Com. Ach. lnt T opbane 

" 
,, 

Com. Ach. Div. Manisa 
,, 

" ,, 
" " ,, 

" 
" 

Milit. Balıkeıir 
,, 

" 
" n 

Dir. Ecole Fore.t Bolu 

" " Com. Ach. Milit. Söke 
Div. Lüleburgaz 

" n " 
" 

,, Siird 

" • Edirne 

n " " 

" 
,, ,. 

,, Mil. Mardin 
,, 

" n 

16·6-39 15 30 

15-6-39 14 30 

30·6-39 lO -
30-6-39 17 -
3C-6-39 10 -
30-6.39 11 
30-6-39 16 -
29-6 39 15 -
28-6·39 11 
28-6-39 15 -
27·6-39 14 -
27-6-39 15 -
3.7.39 10 

22..tf ·39 11 -
19-0-39 15 -
5-7-39 11 -

29.5.39 9-16 

30-6-39 15-17 

1-7-39 10-1 l 
28639 10 -
28-6-39 1 ı -

Müteahhitlerin Takvimi 

----------------------------------------------·~ 

Uç kutusu ve izolatörü (İıt Elektrik lıterl U. Mld.) No ıoel 
Torbalık bez (Aık. Fab. Ank) No 1067 
• Yonga ,, ,, 

71 
No 1070 

Antimo ,, 71 ,, No t072 
Sarr.sun istasyon bin ııı inşı ıı (O. D. Y. Attk.) No 1067 
• Kamyon Vt: ray otobüs teferruotı (D. D. Y. İır.mir) No 1()71) 
• Kamyon ve r y otobüsleri yedek malıemeai (D. D. Y. 1.-J' 

No 1072 
Çay mecrası yap. (Bornova Beled.) No 1070 
Pat11ka (Tophane Lvz) No 1072 
Yastık yüıü ve 111evrisiınli beı: (Tophane Lvz.) No 1084 
Yol tcsviyc .. i ve kanalızasyon yap. (0. D. Y.) No 1073 
Palto irn liyesı İst. Sıhhi MüesccıelN) No 1()73 
Çam m kas traversi (O. D. Y. İxmir) No 1073 
Eleklrık ampu u (İnhiıarlftr U. Müd.) No 1073 
Tercyozğ" Ank. Lvz.) No 1073 
E\ctnek (Üsküdar C. Müddeium.) No 1073 
Potrel direk (Karacabey Belcd) No 1074 
Ekmek (Sınop C. Müddeium.) No 1074 
Elektrık tesisatı \lidık Beled.) No 1077 
Benzin, valvalin, grc:s ve motorin (Marıiaa Btled.) No 1077 
Elcktrık ampulleri (Balıkesir Beled. No 1078 
"' Eıki otomobil (Konya D~fter.) No 1078 
Kompresör \•e hava boruları (Marıiaıı Vilayeti) No 1080 
Sakız. kabak ve taze fasulye (İıt. Komut.) No 1082 
Bulgur ,, ,, No 1084 
Şr-briye, pirinç, mercimek Ye maka,aa (İat. Komut.) No •"' 
Sabun, ıadayat v.s. erzak ve mahrukat (Kayıeri KülUlr Di,; 

No 1083 
Duvar tamiri İıt. Beled.) No 1085 
Kaldınm döşeme işi (Konya Beled) No 1085 
Süt, yoturt ve ekmek (Nitde Vil.) No 1085 
Kapı inş. (Kütahya Belt.d.) No 1086 
Elektrik tcaisatı (İzmir İıaternaayonal Fuar Reiıllli) No 108I 
Heli İDf· ,, • • • No ıoeı6 
Y anıran ıondürme teaiıatı ,, • ,, Ne 1088 

M emento des 

Mercredi 14.6.&a9 

Coffıels et iıolateura (Dir. Gen. Elec. lat.) No 1062 
Toile pr. sacı (Fabr Mil. Aok.) No 1067 
• Decheta ,, ,, ,, No 1070 
Antimoınc ,, • n No 1072 
Conıtr. bitine ıtation Samıun (Cb. fer Etat Ank.) No 1081 
* Camion et autobu de raıl ,, ,, lz•ir No 1072 
• Pieces rechanırc de camion et autobua de rail (Cb. fer Etlt 

mir) No 1072 
Canalisation uu riviere (Muoicip. Boraon) Ne 1070 
Bofüte (lnt. Tophane) No 1072 
Toile pr. t ies d oreiUu et ııevrcaim (lnt. Topbaae) No 1084 f3 
Trav. \enaucwent route et canali11tion (Clı. fer Etat) No il 
Confeclion paletotı (EtabliH. Hyı. lat.) No 1073 

1 
T caversea en boi• de aapin pr. aiguillH (Cb fer Etal l•mir) fll• 
Ampoule:a eleclriqueAö (Dir. Gen. Monop.) No 1073 
Burre (lat Ank.) No 1073 
Pain (Proc. Geıı. Üıküdar) No 107l 
Poatrellu (Munieıp. Karacabey) No 1074 
Paın (Proc. Gen Sinop) No luJ4 
lnılall. eleetr. (Municıp. Ladılr.} No 1077 
Bcnıine, valvuline, grai ıe et motorine (Manlcip. Maniaa) 
Ampouleı electr. (Muııicip. Balıkesir) No IU78 
• Automobilc camelote (Defterd. Kouya) No 1078 

1 Compruıeur et tuyaux d'air (Vıl. Maaiıa) No 1080 
Courıc• et barıcota veıU (Coaımand. lıt.) No 1882 
Ble coneaHc tComınand. lat) No 1084 
Vcrmicelles, riz, leatille1 •t macaroniı (Co•mand. lıt) Ne 1 ... 
Beurrc, 1avon et autrem proviıionı et eombuatible tDlr. C 

1'ayıeri) No 1083 
Repar. mur (Municip. 1.t.) No 1085 
Coaltr. pave ,, Konya) No 1985 
Lait, yoıhourt et pain (Vıl. Nifde) No 1085 
Con•tr. poıte (Municip. Kütahya) No 1086 

,, W.C. (Prbid Foire lntern lzmir) No 1086 
lnıtall. electr. n ,, • n •o l()ı!Mi 

,, e:xtinctiou iacendie (Preı. Foire lnt6ra. bmir) Ne ıo86 

la:atiyas aablbi ve yasa itleri Duekl&I : a... Giırlt 
Baııldatı yer : Merkes Baaı mm, Galata 


