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• • 

MUNAKASALAR .............._ __ 
~~-Tamir!~ N~lşleri - Malzeme-Harita 

Kütahya Vilayet.inden : 

ı_ .1496 lira 49 kurut bedeli ke~ifli demirhane binası tadilAt ve 
~ırıtı 1. 12 939 cuma günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık 
~ ltıneye konulmuştur. Ketifname ve şartnamesi her gün Daimi 
"-cGnıen kaleminde ~rülebilir. Talip olanların mezkur gün 've 
t tte % 7,5 muvakkat teminatlarile Vilayet daimi encümenine mü
"'-tıarı. 

Devlet Limanları İıletme Umum Müdürlüğünden : 

> ICeıif bedeli 3879 lira 51 kuruıtan ibaret bulunan yeni 
~u salonu ile isletme binası ve gümrük hanı aralarına de· 
~ Parmaklık yapılması iti açık eksiltmive konulmuıtur 
~~~leaı 4. 12.939 tarihine raıslayan pazartesi günü saat on beıte 
~la Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak 

Satınalma Komisyonunda yapılacaktır· 
Muvakkat teminatı 290 lira 96 kuruıtur. 

' ~u babdaki resim ve ıarlname sözü geçen Komisyonda 
tun iörülebillr· 

Ankara Valiliğinden : 
\ Ankara - Kır,ehir yolunun 32+500-36+ 800 ncü kilometrele
..;,_e Yapılacak 19354 lira 61 kuruş keşif bedelli şose tamiri ve 
~ imalatı sınaiyenin yapılması işleri 7.12.39 pertembe günü 
\f 15 te Vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapah 

llıuliyle eksiltmeye konulmu,. tur. 
~uvakkat teminata 1451 lira 60 kuruştur. 

~' lıtcklilerin , teklif mektublarıııı muvakkat teminat makbuzları, 
~et odası veıl kaları ve bu işe ait Vilayet makamına ihale tari
~ den 8 ıün evvel istida ile müracaat ederek alacaklım fenni eh· 
~t •eaikalarayla birlikte yukarıda adı geçen günde saat 14 de ka-

claiıni encümen reisliğine vermeleri. • 
ı.w18ll işe ait keşif ve ıartnameyi her gün Nafıa müdürlüğünde gÖ· 
""'tcekleri. 

Ankara Adliyesi Satınalma Komisyonundan : 
)\~Ankara adliyesi a{ıır ceza mahkemesi salonu Ankara nafıasunn 

'-ıt olduğu ketfine göre değiştirilecektir. 
lıl..bammen bedeli 3222 lira 72 kuruştur. 
t.\1avakkat teminat miktarı 242 liradır. 

\ tkıiltme 30. 11.39 per.şembe günü saat 15 de Ankara adliyesin-
loplanacak aatınalma komisyonunda yapılacaktır. , 

" F'~ni ve hususi şartnamesi, keşif evrakı ve yapılacak işin kro· 
~. ~kara C. Müddeiumumiliği nde iÖrülebilir ve izahat almabi-

~ Klinik ve ispençiyari alat, Hastan~~· 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

\ ~laerine tahmin edilen fiah 230 lira olan 400 adet uf ak tip e· 
\ ~palı urfla satan alınacaktır. Eksiltmesi 5.12 93!1 sala günü 
S 11 dedir. ilk teminata 6900 olup şartnamesi 460 kuruıa Anka· s_ P.f. M. V, Satınalma komisyouundan alınır. Taliblerin ihale saa· 
\ bir saat evveliue kadar zarflarını Ankarada M. M. V. Sah· 

\ I_ • l • 
.ıı:oauıyonuna verme erı. 

~'.' • 10600 : 13600 kilo vazelin, 1800 : 2800 l..ilo balık yatı, 
~· 3500 kilo makine. yatı paza~lıkl~ . satın alınacaktır. Hepsi bir 
'~ "e!a ayrı ayrı talıplere v~rı.lebılır. Paz~rlj'ı : 22 11 .939 çar
~~ i\inü aaat 11 dedir. Vıu:elınan beher kıloıuna : 75, balık ya· 
~: 55 makine yatma : 35 kuruş fiyat tahmin edilmittir. Kati 
\'t: \'aı.elin için: 1200 balık ve makine yağlara için: 150 ıer 
\:.. •1'.p şartnameai komisyonda a-örülür. Puarlıta ıirecekler.in 
' vakitte M M. V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları . 

Maniııa Valiliğinden : 

'tılıa Memleket hastanesinin 939 mali yılı ihtiyacı bu-
134 kalemden ibaret 3214 lira 70 kuruı muhammen 

ltı lllualece ve tıbbi malzemesi iki defa eksiltmeye ko
~\lt lıe de bu müddet zarfında talibi çıkmadığından bir 

tlde 2.12.939 tarihine kadar talibi çıktılı takdirde 2490 
k-.nunun 43 üncü maddesine tevfikan pazarlık suretile 

... Daimi Encümenince intaç edilecektir. 

ıı~lecenin cins. miktar ve fiat ıartlarını gösterir liıte 
1 Sıhhat Müdürlüğünde iÖrülebilir. 

V Kütahya Vilayetinden : 
Ül7et memleket laaıtaaeainio 90 kalem iliıınıa ihaleal gllnO 

talip çıkmadıtından I0.11.939 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
pazar!ılda ihalesi kararlatlırmıştır. 

Mezkur ilaçların mehammen bedeli 2228 lira 50 kuruştur. Şart · 

namesi her gün daimi encümen kaleminde görülebilir ve istenebilir. 
Taliplerin muvakkat teminatlarile bu müddet zarfında Vilayet daimi 
encümenine müracaatları. 

Elektrik, Havagazı. Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

M . M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 

Hepsine tahmin edilen fiatı 30,930 Ura olan 300 arka teskeresi 
300 çevirecek kolu 500 bobin, 500 kablo askı tertibatından ibaret 
4 kalem muhabere malzemesi pa~arlıkla satın aluıacalıhr. Pazarlı~ı 
27.11 939 pazartesi günü saat 11 dedir . Kati teminatı 4639 lira 50 
kuruştur. Şartnameıi 155 kuruta Ankarada komisyondan almır. 
Talihlerin muayyen vakitte Ankarada M M. V. Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 700 lira olan 750 kg. 3 mm ve 650 
kg. 4 mm lik otojen kaynak teli 2 .12.939 cumartesi günü 
saat (10.30) on buçukta Haydarpafada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınacılktır 

Bu iıe girmek istiyenlerin 52 lira 50 kurw muvakkat 
teminat ve kanunun t~yin ettiği vesaikle bir:likte eksiltme 
günü sa.atine kadar komisyona müracaatleri lizımdar. Bu ite 
ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak dafıtılmaktadır· 

Aıkeri Fabrikaları Umum Müdürlüfü Merkez Satınalma 
Komlıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 4200 lira olan 14 kalem elektrik 
malzemesi Askeri Fabrikalar Umam Müdürlüğü merkez ıa· 
tınalma komisyonunca 5.12.939 salı günü saat 15 de pazar 
lıkla ihale edilecektir · Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 315 lira ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. 

Mensucat - Elbise - Kundura-\ Ça~ır v. s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Hava eratı ihtiyacı için 5000 çift yün çorap pazarlıkla satın 
alınacaktır, 1950 lira olup kati teminatı 293 liradır. Pazarlığı 22 
ikinciteşrin 939 çartamba günü saat 14 de yapılacaktır. Nümune ve 
ıartnamesi komisyonda a-örülebilir. İstelılilerin muayyen fÜD ve sa
atte M.M.V. Satanalma Komiıyonunda bulunmaları. 

• * • Hava birliklerinin ihtiyacı için 50 adet deri nöbetçi muşam 
bası pazarlıkla satın alana~aktır. Muhammen bedeli l 150 lira olup 
kati teminatı 173 liradır. ihalesi 22 11.939 çar.pmba günü saat 1 l 
de yapılacaktır. Nümune ve şartnamesi komisyonda a-örülebilir. 
İsteklilerin muayyen a-ün ve saatte M.M. V. Satınalma Komiıyonun
da bulunmaları. 

*"'• Hava eratı için 4000 takım yazlık elbise pazarlıkla 
diktirilecektir. Muhammen bedeli 4000 lira olup kat'i temi
natı 600 liradır. ihalesi 23°11°939 pertembe günü saat 14 te 
yapılacaktır. Nümune ve ıartnameıl her gün komisyonda 
görülebilir. isteklilerin muayyen 8'Ün ve saatte M· M. V. Sa
tınalma Komisyonunda bulunmaları. 

* • • Beher adedine tahmin edilen fiatı 800 kuruı olan 4000 
adet battaniye pazarlıkla münakaaaya konmuıtur. ihalesi 
24.11.939 cuma rin6 saat 14 tedir· Kati teminatı 4800 lira· 
dır . Evsaf ve ıartnamesi 160 kuruıa Ankarada M . M. v. 
Satınalll)a Komisyonundan abnır. isteklilerin kanunun em· 
rettiğl belgelerile ihale ıaatinde M. M. V. Satınalma Ko· 
misyonunda bulunmaları· 

**"' 15175 metre portatif çadırlık bez pazarlıkla ıatın a
lınacaktu~ Muhammen bedeli 14416 lira 25 kuruıtur. kat'i 
teminatı 2163 liradır· ihalesi 21.11.939 salı günü ıaat 11 de· 
dır. Nümune ve ıartnameıi komlıyonda görülebilir· Taliple
rin muayyen 1rün ve ıaatte M. M. V · Satınalma Komisyo
nunda bulunmaları. 

Matbaa itleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Gümrük ve lnblıarlar V ekiletinden : 
NGmunesi Veailet le ... ı• mitlirlütinde bulunan repertuvarlı 

kıdem tablolllndan 250 atlet pazarhkla bHtmlacaktır. 
Bunu• tahmin edilea bedeli 300 lira olup teminata ı2 lira 50 

kuruttur. Puarlık 22.11.39 çar .. mba fl•il aaat 15 411e yapılacaktır. 
isteklilerin bu saate kadar teminatlarını vekllet vezn .. ine yata 

rarak komiı7oaa mOraeaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 695 lira olan 20 kalem resim malzemeıi 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez. sabnalma komiıyonanca 
29.11.39 çarşamba günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 52 lira 13 kurut ve 2490 numualı kaa•aun 
2 ve 3 . maddelerindeki veaikle komisyoncu olmacbklarana Ye bu 
itle alakadar tüccardan olduklarına dıir ticaret oda11 Yuikuiyle 
ll'"Zkiir gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• * • . 
420 adet karton alınacaktır. Bak: Mobilya sütununda 

Kayseri Ask. SAK. ilanına. 

Mobitya: Büro ve ev eşyası, Muşamba1 Hah v.s. -Kayseri Askeri Satınalma Komi9yonundan : ı 
2 metre eninde 3 milimetre kalınlıtıuda I~ metre kahMMafİ 

zemin mutambasile bir metre tul 70 santimetre e::ıiade 420 adet 
mukavva pazarhkla satın alınacaktır. 

Paz.arlıtı 29.11 939 pazarteıi pnü saat 16 da dkerl satıulma 
komiıyonuuda yapılacaktır, 

iateklilerin belli rün ve saabnda komisyona mGracaatları . 

Konya. Doğumevi Baıtabiplifindea: 

Bedeli 
muhammenl 

Cinsi Adedi No. Lira 
Zonguldak tipi kömür ıoba•ı 14 1 24 

Dofumevlnin ihtiyacı olan yukarıda yazılı ıobalar 11.11.39 
tarihinden eksiltmeye konulmuıtur. 

Talip olanlar t.}2.939 cuma günü saat 14 de tluden ya· 
pılmak üzere bedelinin yüzde 7 ,5 fu üzerinden teminatı mu· 
vakkate mektuplarile Doiumevinde teıekkül edecek olan 
Komisyona müracaatları ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. -
Kayseri Askeri Satınalma Komisyonundan : 

460 ton livamarin kömürü kapalı zarfla eksiltmeye koumuıtur. 
Muhammen bedeli 9660 lira olup ilk teminah 729 lira 50 k•-

ruttur. 
İhaleai 24.J 1.939 cuma fÜnÜ saat 16 dadır. 
Şartnamesi her gün komisyonda i'Örülebilir. 
Eksiltmeye girecekler ilk teQ\inat ile, kanunun 2,3 madUleria· 

de yazılı vesaik ile birlikte teklif mektuplarını ihale saabndao bir 
saat evveline kadar komisyon batkanlıtına vermit bulunmaları li
zımdır. 

Selimiye Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 
Selimiye Tümen ve Karadeniz botazı birliklerile Ha~upaf& 

aüel hastanesinin ihtiyacı için evsaf ve ıeraiti dahilinde 779..000 ki
lo Gürgen fırın odunu ve meşe odunu kapalı zarf uaulile eksiltme. 
ye konmuştur. Eksiltmesi 27.11.939 pazartesi ıünü .saat 15 te Se
limiyedeki Tümen Satınalma ~omisyonunda yapılacaktır, Tahmin 
bedeli 9581 lira 70 kuruştur. ilk teminat 707 lira 63 kuruıtur. Şart· 
name her gün komisyQnumuzda ıörülebilir. Mühürlü teklif mektup
larile ilk teminat ve kanunda yaz.ılı vesaiki ihtiva edecek olan ka· 
palı 7arfların eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komiıyou 
başkanlıiına vermeleri lazımdır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Sa'beahna 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 60 ton d3küm koku Aı. 
keri Fabrikalar Umum Müdilrliitü Merkez Sahnalma komisyonunca 
28.11.938 salı ıüuü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muYakkat temi· 
nat olan 225 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madllelerin
deki veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle alika41lar tüccar 
dan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasiyle mezkur p ve ıaat. 
te kemiıyooa müracaatları . 

••• 
Makine yatı almacakhr. Bak ilaç siltununda M. M. SAK ilb· 

larına . 

Müteferrik 
P. T. T · Levazım Müdilrlüiünden: 

Talibin çıkmayan 20 ton Amalaa•e çinko pazarlıkla alınacak-
tır. 

Mulaammen bedel 10.000 muvakkat teminat 750 lira olup paaar_ 
lak 24 İkinciteırin 930 cuma riinü saat 16 da Ankara8a P. T. T, 
Umum MOdütlGk biaa•ın41laki satlbalma Komiıyonun41la 7apıllieaktır . 

Taliplerin ıartları ötreomek üzere her fh ve paurlift. lftirak 
•tmek için mtzkOr fÜn ve aaattı o Komlqona mtlncdtları. 



2 Mloakaaa Gazeteei 

au gün ilan olunan 

____ M_u_· n_a_k_a_s_a_v_e __ M_üzaye_d_e_le_r_L_is_te_s_i_ı 
Ctnıt Şekli Muhm· bed· Teminat Müracaat yeri Gün Saati 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Yolcu 1alonunda yap. demir parmaklık aç. eks. 
Demirhane binası tadilatı ve tamirat ,, 
Ank. · Kırfebir yolunun arasanda yap. şose kapalı :ı. 

tamiri ve imalatı ıınaiye yapılması itleri 

3879 51 
1496 49 

19354 61 

A.k. adliye aalonu tamiri 3222 72 

ilaçlar, Kl inik ve ispençiyari alftt, Hastahane Lvz. 

• 

290 96 Devlet Limanları itletme U. Müd. 
Kiltabya Vil. 

1451 60 Ank · Valili;i 

242 - Ank. Adliyesi SAK. 

4-12-39 15 -
1-12-39 15 -
7-12·39 15 -

30-11·39 15 -

-F- ---- - -.-. ,.__. ---------
Mualece ve tıbbi malzemeıi (temd.) paz. 3214 70 
Ufak tip etüv: 400 ad . (tart. 460 krş.) kapalı z. beh. 230 -
laç: 90 kalem pa:ı. 2228 50 
IVazelin: 10,6 -13,6 t. ,, k. O 75 
Balak yağı: l ,~2,8 t. ,, k. O 55 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Arka teskeresi: 300 ad. - çevirecek kolu: pnz. 30930 -
300 ad.-bobin: 500 ad.-kablo askı terti-
bata: 500 ad. (f8.rl. 155 krş.) 

Otojen kaynak teli: 3 m m: 750 kg.-4 m m: aç. eks. 700 -
6j0 ksı. 

Elektrik malzeme'ıi : 14 kalem paz. 4200 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çam~~. ".:!:. 

Portatif çadırlık bez: 15175 m. paz. 14416 25 
Yazlık elbise diktirilmesi: 4000 tak . ,, 4000 -
Yün çorap: 5000 çift " 1950 -
Deri n~betçi muşambası: 50 ad. ,, J 150 -
Battaniye: 400 ad. (,art . 160 krş.) ,, beh. 8 -

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 

Zemin muşambası: 140 m. paz. 
Zonguldak tipi kömür ıobası No 1: 14 ad beh. 24 · 
Matbaa işleri -Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Mukavva: 420 ad. paz. 
Reıim malzemesi: 20 kalem 

" 
Repertuvarlı kıdem tablosu baıhrılması: ,, 

250 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. a. 

Döküm koku: 60 t. 
Makine yağı: 2,8-3,5 t. 
Lavcmarin kömürü: 460 t. 
ür1ıen fıno odunu: 779 t. 

G 
Müteferrik 

Yün çorap ipliği: 8 t. 
Kalay: 250 k ·nişadır: 100 k.-pamuk: 100 k . 
Amalıame çinko: 20 t. 
Kurıun üstubeç: 5 t.·çinko üstübeci: 2 t. 

(temd.) 
Çimento karo 25 25 santim ebadmda: 50000 

a~et 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Kuru erzak 
Sadeyat ve tereyaj' 
K . erzak 
Sebze 
Şeker: 60 t. (temd.) 
Lahana: l 3,4 t .-pırasa: 40,8 t.-iıpanak: 34 t. 
Pirinç: 30 t..faaulye: 20 t.-makarna: 20 t. 
Arpa tehriye: 10 t.·nohud: 20 t. 
Sığır eti: 100 t. 

!!_.MO-rayedeler 

Yazıhane eşya11 

Hane anka:ıa 
Ahşap hane ankazı 
Bina anlı.azı 
Haynn: 3 bat: 
Çam tomruğu: 466 m3 
Otomobil malzemesi: 899 kalem 
Maıoezit: 300 t . 

paz. 

" kapata z . 

" 

paz. 

" 
" 
" 

aç. ekı. 

kapalı z 

" aç. eks. 

" paz. 
aç. eks. 
paz. 

aç. art 

,, 
,, 
" 
" ,, 

paz. 
aç art. 

695 20 
300 -

3000 -
k. o 35 
9660 
9581 70 

k. 2 35 

IOGOO -
4200 -

3906 25 

13277 07 
12323 60 

1243 -
1180 50 

2986 -

37500 -

f50-
20 -
60-

619 42 
t. 3 50 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : 

leber kiloıuna tahmin edilen fiat 23.5 kuruf olan 8000 kilo yi1o 
çorap ipliti pazarlıkla münakasaya konmuştur, fhaleıi 24.11.939 cu· 
ma atnü aaat 11 dedir. Kati teminatı 2820 liradır. Evaaf ve tartna· 
mHİ bcdelsi• olarak Ankarada M.M.V. Satanalma Komisyonundan 
alınır. lıteklileria kuounun emrettiti bel1ıelerile ihale 1aatinde An· 
kara~a M.M. V. Sabnalma komlıyonuna i lmeleri . 

lıtanbul Komutanlıfı Satınalma Komisyonundan : 

İhale ıünG talibi çıkmayan komutııolak birlikleri için 250 kilo 
kalay, 100 kilo nitadır v~ 100 kilo pamuk pazarlıkla sahn alına
caktır. MGnakauıana 27 Jkinciteşrin 939 pa:ıarteıi ş-unü ıaat 10,30 
da b8flanaeak ve ayui sıQode ihalesi yapılacaktır. lıt•klilerin belli 

6900 -

1200 -
150-

Manita Valiliği 
M. M. V. SAK 
Kütahya Vilayeti 
M,M.V. SAK. 

" , , 

2-12-39 - -
5-12-39 11 -

10-11-39 itib. 1 ay 
22-11-39 11 -
22-11-39 11 -

4639 50 M·M.V. SAK. 27·11 -39 11 -

52 50 D.D.Y. Haydarpata 2-12-39 10 30 

315 - Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 5-12-39 15 -

2163 -
600 -
293 -
173 -

4800 -

M.M.V. SAK. 

" > 

" 
" 

" 
" 
" 

Kayseri Aık. SAK. 
Konya Doğumevi Bastabipliti 

21-11-39 11 -
23-11-39 14 -
22-11-39 14 -
22-11-39 11 -
24-11-39 14 

29-11-39 16 -
1-12·39 14 -

KayHri Ask. SAK. 29-11-39 16 -
52 13 Aık. Fab. U. Mild. SAK. Ank. 29 11-39 14 30 
22 50 Gümrük ve inhisarlar Vekileti Aok. 22·11-39 15 -

225-
150-
729 ()'o 
707 63 

2820 -

750 -
315 -

Aık. Fab. U. Müd SAK. Ank. 
Af.M.V. SAK 

Kayseri Ask. SAK. 
Selimiye > ,, 

M. M. V. SAK. 
İst. Komut. SAK. Fındıkla 
P.T.T. Lvz. Müd. Ank. ve İat. 
Aık. Fabr. U. MGd. SAK. Aak. 

28-11-39 
22·11-39 
24-11-3, 
27-11-29 

24-11-39 
27-11-39 
24-11·39 

4-12-39 

14 -
il -
16 -
il -

1l -
10 30 
16 -
14 -

292 97 D. D. Y. Haydarpaf& 27-11-39 IO 30 

996 -
924 27 
93 23 
88 58 

1176 -
224 -

lat. Beled. 
11 > 

> > 

" > 

Çorlu Kor SAK. 
Kayıeri Aık. SAK. 
İıt. Komut. SAK. Fındıklı 

4-12·39 15 -
4-12-39 15 -

27-11-39 14 -
27-11-39 14 -

4-12-39 16 -
27-11-39 14 -
23-11·39 10 -

2812 50 Çanak. Mıt. Mvk. SAK. 1-12-SQ 11 -

İıt. 2 c:i lflls Mem. lıt, Limon 22-11-39 1 ı - . 
İskelesi Limoncu Han 

Aok. Beled. imar Müd. 4-12-39 15 -
,, 11 24-11-39 15 -

47 -

" > 25-11-39 11 -
lıt. Komut. SAK. Fındıklı 24-11-39 10 30 
Durşunbey Alaçam DeYlet Orman ltlet.27-11-39 15 -
lıt. Defterdarlıtı 16· 12-39 a kadar 
Fethiye MalmüdürUltii ~11-39 - -

riln ve ıaatte Fındıklıda Komutanlak Satınalma Komiıyenuna sıel
melori. 

Askeri Fabrikalar Umum Mildürlüiü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 4200 lira olan 5 ton kurıun üstü
beci ile 2 ton çinko üıtübect milteahbtt nam ve hesabına 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü merkez ıatınalma ko· 
miıyonunca 4 12.939 pazartesi aünü saat 14 t• pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir· 
Taliplerin muvakkat teminat olan 315 lira ve 2490 ıa• 

yılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaiki• komlıyoncu 

§!&&2 

~---------------------------------__.......,-
iNŞAAT MALZEMESİ 

İST ANBUL PlY ASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli 50 k~.hk terbaıı 180 
80 , , ,, 

,, al•aD 
Asfalt yerli 

"° " 50 ,, 
,, . -,, -kilosu 

,, ecaebi 
Çimente natlrel 

-
,, ıüper 

" tonu 1500 
ıSOo ,, -tanesi Çiai (mozaikten) -,, (çimeatodan) 

" 4 
Fayanı ecaebi ,, -,, ,, (akıamı) ,, 
Kireç (ıu) tonu 

,, (toz) ., 
,, (ta,) kilosu 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 
,, (Etkitebir) ,, 
,, (KGtahya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Kilak (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

,, (dakme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,, 

Mermer (yerli i'lenmiş) metre murabba 
Tatla (BGyülulere preae) bini 

,, (Feriköy delilui:ı) ,, 
,, (Klğıtbane delikli) ,, 
,, ( ,, delikai:ı) ,, 
,, (atet, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 

800 
650 

o 75 

3 

,, (Franıız prese) ,, 20 
Kereste (dötemelik köknar) metre mikabı 3900 

,, (çıralı, limbah) ,, ,, 4200 
,, (tuanhk kikuar kerdonlu) ,, ,, 4500 
,, (kaplamalık çırah ı ,, , , 4500 
, , (ııva~ibi köknar) ,, ,, 4200 
,, (pervazlık köknar) ,, ,, 4200 
, ______ .---/ 

JI' 
olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccardan olduklar•~;oıı' 
lr ticaret odası vesalklyle mezkür gün ve ıaatte koıfl 
müracaatları. 

Dnlet Domlryolları ve Limanları lıletme u. idare•'"": 
Muhammen bedeli 3906 lira 25 kurut olan 50 itin adet t ıP ~ 

ıantim eb'adında çimento karo 27. 11.39 pazarteıi günü ,.,ıı •~ 
da Hayaarpaşada Gar binaaı dabilin~eki komisyon tarafıPd• ti' 
eksiltme uıulile ıabn ahnacaktır. lı~'I;' 

Bu İfe fİrmek isteyenlerin 292 lira 97 kurufluk JJIU"'nıı6 
minat ve kanunun tayin ettiği veaaikle hirlikte eksiltme ' r 
ine kadar komiıyona müracaatları liıımdır. ul~ 

Bu ite aid şartnameler komisyondan paruız ola_/rak elsi' 
taaır. 

-------------------~-- --
Erzak, Zahire, et ve Sebze 

oJ~ 
oıııı j 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satmalma Koınl•Y ı>fl"j 
ııl.- ır 

Kapalı zarfla 100,000 kilo ııfır eti •kıiltmeye k011 il,t•~'. 
lbaleıi 1 .12.939 cuma sıünü ıaat 11 de Çanakkalede • o> belı'' 
mevki Satanalma Komisyonunda yapılacaktır. Sıtır eti••" ıe•l~ 
loıu 25 kuruttan 37,500 lira kıymet biçilmiştir. Muvakkat ıfi'/ 
2812 lira 50 kuruştur. Talihlerin muvakkat t•minatları "' t 1 

veıikalarile birlikte muayyen ründe ihale saatin.len bir 811
' 

komisyona müracatleri. 

dafl: 
lstanbul Komutanlığı Satmalına Komisyonun f 

lıtaubul Komutanhtı birlikleri ihtiyacı için 30 bin ~ı:jıı • 
20 bia kilo fasulye, 20 bin kilo makarna, A . ıebriyeıi ~ ••• ~~~ 
n•b•d 20 bin kilo pazarhlda aatm alınacaktır. Mina ,,,ııı ~ 
ikincitetrin Q3Q perıemb• filnü 1aat 10 da batlanacak ve f•""' 
de ihalesi yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte 
komutanlık. aatınalma komiıyonuna sıelmeleri. 

İlk 
teminatı 
996,00 

924,27 

İstanbul Belediyesinden : 

• ..tıh 
Muhammen 

bedeli 
13277,07 

r ,; 
Hastahanenlerin 939 pıa ~ı'~ ı 

12323,60 
yacı icin alınacak kuru 1~ 1ı11 il 
Hastahanelerin 939 pıa ref" 
yacı için Sadeyafı v• 1~,rıJ' ~ 

Tahmin bedelleriyle ilk teminat mikdarları yıJ çfıfl' ı 
yazılı mevaddı gıdaiye tadil edilen ıartnaıne ~e AJ, 
ayrı kapalı zarf ekıiltmesine konulmuıtur. lha e pıl'~ı 
pazartesi aünü ıaat 15 te Daimi encümende ~e. ııı'" ~ 
Şartaameler zabıt ve muamelat müdürlüğü ka ~tt.1Pl'1 
rülehilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya pıetcııP'~ e 
2490 numaralı kanuna ıöre hazırlıyacakları .;et~ 
larını ihale günü ıaat 14 e kadar daimi encüınePe 

Çorlu Kor Satınalma KomisyonundaP: tıı'.:O 

'°'"' fi' 60 ton tekere talib çıkıaad.ıtınden pazarlığa kon~ tı 1 
ıi 4.12.939 pazartesi günil saat 16 da muvakkat teın•"~0ısı 
dır. lıteklilerin mezkur iGnde Çorluda Satınalına 
111Gracaatları. 
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Kayseri Askeri Satmalma Komsiyonu Riyasetinden: 
1340() kilo lahana ve 40800 kilo pırasa ve 34000 kilo ıspanak 

'tık eksiltme auretile alınacaktır. · 
~ lahana, pırasanın beher kilosu 3 ııpanatın beher kilosu 4 
b ruştur. Mecmuunun muhammen bedeli 2986 lira olup ilk temina-

2'24 liradır. 
~ ~ksiltmeai 27.11.939 pazartesi günü saat 15 de askeri atınalma 
0ınısyonunda yapılacaktır. · 
Şartnamesi ber gün Komisyonda görülebilir. 

t ~ıteklilerin ilk teminat ile kanunun 2,3 maddelerindeki yazılı 
ta•ık ile birlikte belli gün ve saatında Komisyona gelmeleri. 

88,ss 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen 

bedeli 
1243,00 İstanbul Birinci yatı okulu Pansiyon talebeleri 

yıllık ihtiyacına kuru erzak. 
1180,50 lstanbul Birinci yatı okulu Pansiyon talebeler 

yıllık ihtiyacına muhtelif cins sebze. 
} Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı işler 
,~ııideıı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 27. l t.939 Pazarter.i gü· 
~ llat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve 

111
11•rtıelat Müdürlüğ"ü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat 

tıı'kbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi 
~liınende bulunmaları. 

• • 

MUZA YEDELER 
İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

Q Bir Müflise ait İstanbul Limon İskelesinde Limoncu Hanında 
İıt~o. da mevcut yazıhane eşyası açık arttırma suretiyle satılacaktır. 
~ 'Yenlerin 22. l J.939 Çarşamba günü saat 1 1 de meı:kür handa ha· 
it bulunmaları ilan olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 

~ Nakliye ve motörlü birlikler okulu Harbiye ayniyat am
~ t•nda mevcud bulunan 619 lira 42 kuruı muhammen be
d ili 899 kalem otomobil malzemesi 16 12.939 tarihin~ ka
de.t bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin bu müd
lttt :ıartında 47 liralık muvakkat teminatla haftanın pazar· 
t~i Ve perıembe günleri Milli Emlak müdürlüğünde içtima 

tn komisyona müracaatları. 

Fethiye Malmüdürlüğünden: 

' f' ethiye Göcek iskelesinde bulunan 300 ton magne:zit 
d, ddeninin satııı ıo.11.9~9 tarihinden itibaren. 15 gün müd· 
~ lle açık arttırmaya vazedilmittir. Taliplerin yüzde 7 ,5 te
'tallarile birlikte ihale aiınü olan 2.S.11.939 cumartesi sa-

l saat dokuzda Fethiye Maliye dairesine mnracaatları. 
~ ~ ~agnezit maddemnin beher tonunun muhammen bedeli 

ttt 50 kuruıtur. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
a b l<.oblutanlık birliklerinde mevcut hayvanlardan çürüğe çıkarılan 

't hayvan açık arttırma ıle satılacaktır. Arttırmasına 24.11.39 
~· günü saat l0,30 da ba,lanacnk ve ayni iÜnde ihalesi yapıla
~lır. İstekl.lerin belli gün ve saatte Fındılı.lıda komutanlık satın-

- komisyonnna gelmeleri. 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüiünden : 
ı/. ~il tıki Kurtuluş istali) onu civuıııda kadaııtronun 1310 üncü ada

~Q 3 tıumaralı ı;araelindeki haneııiıı enkazı muhammen bedeli olan 
~ ~ "1 t.lli lira ile on beş gün müı:ldetle açık arttırmaya konulmu,tur. 

\~~~ı 4. l2.~9 tanhine wüsadif pa:ıarleı.i günü ısaat 15 de imar 
~ llrJüiünde yapılacatından taliplerin yüzde 7,5 teminatlariyle 

•caalları ilaıı olunur. 

~t • ~,. Duatepe'de kedastronun 285 inci odasının 4 numaralı 
~lı~deki ah~&p hanenin hedem ve tesvİJeti türabiyesi alacak 
, llıt olmak üzere enkazı muhammen bedeli olan yüz sekıen 

'1 t·"t 28ü ncı adanın 33 nuıuaralı panelindeki evin enkazı iı e yir. 
~ ıra ile ilan tari~indeu itibaren on bet gün müddetle açık '!rlır. 
\t~ kouulmuşhır. lhaleii 24.11.93~ Cuma &ünü saat 15 de imar 
'lirlQiünde yapılacaA-ından taliplerin ° 0 7.5 teminatlariyle müraca · 

1 iliu olunur. .. 
~t ~ "' Duatepe kadastronun 285 inci adasının 26 numaralı 
\'klindeki ahvap hanenin hedim ve tesviyesi türabiyesi a· 
\;) ~ tahısa ait olmak üzere enkazı muhammen bedeli olan 
\n;lta. ile ilim tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 
\~aya konulmuflur. İhalesi 25.11.939 cumartesi ıünü 
t~d 1 l de imar müdürlüğünde yapılacağından taliplerin 

t (,5 teminatlariyle müracaatları ilan olunur. 

ı · ·y~~:~7::or~ 
o K K A T 

hCINCiTEŞRİN BAŞLANGICINDAN ITIBA REN 
iDAREHANEMİZİ AŞAGIDAKl ADRESE NAK
LETMiŞ OLDUGUMUZU BİLUMUM ABONE 
VE DOSTLARIMIZIN MALÜMU OLMAK ÜZE-

RE iLAN EDERİZ: 

GALATA. FERMENECILER CADDESi 
l<ENBER HAN, 2 iNCi KAT 

NO. 8 - 10 - 11 - 12 
l'ELEFON: 49442 POSTA KUTUSU: 1261 

~(;ıJ™QIQIQT~Qrlii!(jlTQ1 

MCloakua Gaz.teıi 

Teknik Okulu Satmalma Komisyonu Reisliğinden : 
Tahmin fiyatı Tutarı 

Cinai Adet lira lira kr. 
----- ---- ---- -----

Zeiaa Teodolit M. Tipi 725 725 00 

" " 
ili Tipi 1700 1700 00 

Zeiıs Nivo B. Tipi daireli 290 290 00 
,, 

" " 
dairesiz 250 250 00 

Teletop 1 320 320 00 
Zeiss Nivelman mirası 3 35 105 00 

----
3390 00 

Betiktat Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins 
ve mikdarı ile tahmin bedeli ynılı 6 kalem Topoğrafya aletleri ve 
teferruatı ıartnamesi mucibince 27.11.989 tarihine rastlayan Pazar· 
tesi günü saat 14 de YQksek Mühendu mektebinde toplanacak olan 
Komisyonumuzda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuf· 
tur. İlk teminat 254 lira 25 kuruıtur. Şartnameyi görmek ve ilk 
teminat yatırmak isteyenlerin eksiltmeden bir gün evveline kadar 
okulumuza ve eksiltme günü de Gümüısuyunda Yüksek Mühendis 
mektebine gelmeleri ilan olunur. (9375) 3-4 

Cinai Miktarı Muhammen % 7. Temi'lab Eksiltme 
be~eli 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati --- ----- ------- ------··· 
Çektirmeye ko-

nacak mötör 1 adet 4200 -
Matkap tezgahı 1 ,, 480 -
Zımpara tatı tez-

315 -
36-

Açık Ek. 14,30 
Pazarlık 15 

gahı ,, 130 - 9 75 n 15,30 
1 - Şartnamesi mucibince 22.IX.939 tarihinde talibi bulunma· 

yan 1 adet motör yeniden eksilbııeye ve yine ıarlnameleı i muci 
hince yukarda yazılı 2 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 22.Xl.939 çarşanba günü Kabataşda Levazım ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabi
lir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen jÜn ve saatlerde 0 
0 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olu· 
nur. (9215) 4-4 ••• 

1 - Detittirilen ıartnameıi mucibince 1 acet Linolyp veya İn· 
tertype yazı dizme makinesi kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuş-
tur. 

il - Muhammen bedeli ıif 8000 lira muvakkat teminatı "600,, H
raıiır. 

IJI- Eksiltme 27.Xl.939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşt 
Lenı:ım ve Mübayaat Şübesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır, 

iV - Şartnameler her gün sözü ıeçen Şubeden paruıı: alına· 

bilir. 
V- Fiyatsız teklif ve kataloklar ihale gününden en az bir 

hafta evvel tetkik edilmek üzere Tütün Fabrikalar Şübesine verile
cektir. 

Vl- Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ke· 
nuni veıaikle 0 

0 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale aaatinden bir aaat 
evvel mezkür Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri ilaıı olunur. (8330) 4-4 

••• 
Cinsi Miktar Muh. be. %7,5 tem. Eksiltmenin 

lira kr. lira kr. şekli saati 

Boru levazımı 9 kalem 1086 45 81 48 28.XI 9 .>9 açık e. 14 
Ahtap parke 1100 M ~ 2420 - 181 50 ,, ,, 1 'l 
Vermut sişesi 5000U adet sif 3646 - 273 45 4.Xll.939 ,, 14 

I - Değ"iştirilen ahşap parke eb'adı mucibince ve yine yukarıda 
ya:z.ılı 2 kalem malzeme ı,ıartname ve müfredat listeleri veçhile hi_ 
zalarında gösterilen uıullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme gün 
ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme Kabataştll Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve · müfredat listeleri her gün sözü ıreçen Şube

den parasız alınabileceji gibi Vermut tişeıi krokiıi de tetkik edile
bilir. 

v - isteklilerin ekıitme için tayin edilen aün ve saatlerde 
0, 0 7,5 ırüvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ırclmeleri 
ilan oluııur. t9412) 3-4 

• • • 
" /0 7.5 

Muh. lted. teminatı Ebailtmenin 
Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. 4ekli aaati 
------ ------- ------- ----- - - - ---

Çıralı tahta muh. 16,213 m3 722 12 54 t5 açık 14 
Eb'adda 

Cinta 200 m/a lik 6,400 A. : 
120 t• 3,200 " . 434 68 33 50 15 ,, " . 

" Pul delik kutu 3,8 9,600 it : 
Takriben 21 k1.: 

S. W. 57 zımpara taıı 200 aded 128 - 9 60 paz.: 
Mukavvcı 

" 
,, 2000 

" 
78 - 5 85 " : 16 

R.apit 
" " 

200 
" t20- 9 00 " : 

1 - Eb'at liıtesi mucibince tahta ,;e civata ve nümuneleri mu
cibince zımpara taşları rösterilen usullerle aalın dlınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ıa 
atleri biı.alarında ya:r.ılıdar. 

111 - Ekıiltme 23.XI.939 perıembe iÜnÜ Kabataıta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her ıün ıözü ıeçen Şubede ıörülebileceği 
ribi tahta .eb'ad listesi ele görülebilir. 

V - isteklilerin ekıiltme için tayin edilen ıün ve saatte u,0 7,5 
güveııme paralarile birlikte mezkur Komisyona relmeleri ilan olu· 
nur. (1285) 4- 4 

Cinıi Miktarı Mu ham- % 1.~ Ekılltme 

men B. Teminatı 
Lira Kr. Lira K-r. Günü Şekli Saati 
-- -- ---- -------· 

Reçina 4000 krr. 2200 00 J65 00 20.Xl.39 pu. 15 
Kalın çivili ka- 1500 met. : 

yış rapit : sif 
ince ,, ,, ,, 1500 met. : 4075 50 305 66 'l:1 " ,, " 16 

1 - Şartname ve mevcut numuneleri mucibince yukarda 7aıulı

ik i k>tlem malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla aa
tııı alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ywkarda yau· 
lıdır . 

ili - Şartname ve numuneler her gün aö:r.ü geçen Şubedea pa
rasız almaltilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde X 
7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona jelmelori ilin 
olunur. (9151) 4-4 

Cinsi Miktarı 

• • • 
Muhammen be. 

lira krı. 
% 7,5 tem. 
lira krı. 

Eksiltme 
şekli •ati 

Zımpara taıı 50 takım sif 2900 ı O 217 50 pazarlık 14 
Arap sabunu 3000 kgr. 630 00 47 25 açık ek. 16,30 

1 - Şartname ve krokisi mucibince yukımda miktarı yazılı iki 
kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle aatın alınacaktır. 

il - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ıaatleri 
hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 27.XI.939 pazartesi günü Kabataşta Lenaım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve resimler her gün sözü geçen Şubeden para· 
ıız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edile.ı gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri illu olu· 
nur. (9385) 3-4 

Atnğıda yazıla iki gurup malzeme açık eksiltme usalile ayrı 
ayrı satın alınacaktır. Bu malzemenin muhammen bedellerile mu· 
vakkat teminatı hizalarında yazılıdır. Münakasa 4.12.939 puarteai 
günü saat 15 de sırasile yapılacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatte 
Sirkecide 9 itletme binasındaki A. (::. Komisyonuna müracaatları la
zımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. 

Birinci gurup 

Boya malzemesi Muhammen bed. Muv. Teminat 

İkinci gurup 
83,000 lira am lira 

Zımpara, cam kitıdı, hamızı kibrit " ıa. 

Muhammen bed. Muv. teminat 

595,5 lira 44,67 lira 

• • • 
(9497) ~-4 

Muhammen bedeli 4000 lira olan lokomotif kazan Ye karu 
borularmı kaldırmak için sopan ve bantlar 1.12.939 cuma ırlinl saat 
(15) on bette Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Kemiıyen tara
fından kapalı zarf usulıle ıabn alınacaktır . 

Bu ite rirmek İ5teyenlerin 300 liralık muvakkat temiaat, ka• 
nunuıı tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtHi zarflarını a,.1 

gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reialiiine venaelerı Ihı•· 
dır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak tlaflbl-
maktadır. (9025) 3-4 

lstanbul Ziraat ektebi Satınalma Komisyonundan · 
İlk teminatı Muhammen bedeli 

Lira Kuruş • 
Metre 

460 Astarlı ıpor paltoluk 
kum at. 50 

111,75 450 Lacivert serj elbise· 
lik kumaş. 280 

Yukarda yazılı iki cins kumaş açık eksiltme auretile• satın alı
nacaktır . Eksiltme Beyotlu İıtildil caddesi (349) Ne. da Liıeler mu· 
baseb@ciliğinde toplanan Komisyonda 22.D 939 çarıanba günü Mat 
IO da yapılacaktır. 

İsteklilerin bu gibi kumaş tacir veya fabrikatCSrl olduklarına 
dair yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve prtnamede ya:ıılı 4'iter ve
saikle beraber, eksiltme saatinden evvel liseler muha .. beclliflntle 
yatıracakları ilk teminat makbuzu ile eksiltmeye ıirmeleri, ev.af 
ve şartnaı.aeyi her gün adı ieçen muhasebecilikte s'<Srüp CSirenme· 
leri. (9195) 4-4 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan 

- Mevcut evsaf ve numunesine uya-un "15228,, kilo pamuk 
çorap ipliği kapalı zarf eksiltmesile satın alınacak ve eksiltmesi 
l birinci kanun 939 cuma günü aaat on beşte Tak~im Ayazpaşada 

Jandarma Mıntaka Komutanlıtı binası içinde Komisyonumuzda ya· 
pılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli on dokuz bin dört yüz dokıau bir 
lira sekıen dört kuruş ve ilk teminat bin dört yüz altmış bir lira 
seksen dokuz kuruştur. 

3 - Şart kağıdı ve numune her i'Ün Komisyonda jÖrülebiJir. 
Ve ıart k~ğıdı parası?- alınabilir. 

4 - isteklilerin lstanbul Levazım Amirliii Muhaaebeciliti vez. 
nesine yatıracakları ilk teminat makbuz.o veya banka kefalet mek
tubu ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri de havi teklif zarflarrnıa 
ekıiltme saatinden bir saat evveline kadar Komiıyonumuzda bu• 
unmuf olmaları lbımdır. (9371) 2- 4 
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A] Aüjudications au Ra~ 
Constructions~Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Con&t. parap~ts au .salcın des voyageurs Publique 
Rep. et modif. iı la bat. fo rgc n 

> eh ut see et trav. d'arts slroute Ank.· Pli cnch 
Kırsehir 

Rep. sıtlon iı la bat. justice iı Ank. 

3979 51 
1496 49 

19354 61 

3222 72 

290 96 Dir. Gen. E.xpl. Ports Etat 
Vil. Kütahya 

1451 60 n J\nk . 

242 - Com. Ach. Min. Justice Ank. 

4-12-39 15 -
1-.12..39 15 -
7-12-39 15 -

30-11-39 15 ..... 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicaments et articles san it. (ni) Gre iı gre 3214 70 Vil · Manisa 2-12-39 
Etuves type petit: 400 p. (cah eh P 4fi0) Pli cach in p 230 - 6900 - C · A. Min . Def. Nat. Anlc. 5-12-39 Jl _ 
Medicaınents: 90 lots Gre iı grc 2228 50 Vil. Kütahya 1 mois iı partir du 10-1 t-39 
Vnselinc: 10,6-13,6 t . » le k. O 75 1200 - C . A. Min. Def. Nat. Anlc. 22-11-39 11 
Huile de ricin: l ,8·2.8 t. > n O 55 150 - ,, > 22· 11-39 il _ 

Elactricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Support: 8 O p.·volant İl tourner: 300 p.·bo- Gre iı g re 30930 - 4639 50 
bine: 500 p.· dispositif de $Uspension de 
cible: 500 p. (cah eh 155 P) 

Fil de ıoudure autogenc de 3 mim: 750 lc.-id. Publique 700 - 52 50 
de 4 m/m: 650 it. 

Mat~iel clectr.: 14 lots Gre a gre 4200 - 315 -

Hablllement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

Toile pr. tentes portativeı: 15175 m • • Gre iı gre 14416 25 2163 -
Confcction costume.s d'ete: 4000 complets n 4000 - 600 -
CbauHc-ttes en laine: 6000 paires ,, 1950 - 293 -
lmpermeablc en peau pr. sentinelles: 50 p. ,, 1150 - 173 -
Couvcrlureı en laine: 40 l p. (eab eh P t 60) » la P· 8 - 4800 -

Ameublement pour Habltation et Bureaux-Tapiaserle ete. 

Toile circc: 140 m. Gre iı gre 
Poele type Zon_guldak No 1: 14 p. in p. 24 -

Travaux d'lmprimerie • Papeterie 

Carton: 420 P· Grc iı. rre 
Jmpreaıion tableau a rcpertoire: 250 P• 
Articleı de denin: 20 lots 

C ombustible - Carburant-Huiles 

n 
,, 

300 -
695 20 

Charbon lavemarin: 460 t. 
Huile pr. machine: 2,8 ·3,5 t . 
Coke de fonderie: 60 t. 

Pli cacb 9660 -
Gre a gre le k. O 35 

> 3000 -
Boiı d' orme pr. four: 779 t. • Pli cach 9581 70 

Divers 

Zinc amalrame: 20 t. Gre a g-re t 0000 -
Fil en laine pr. chausscttc: 8 t. n 
Etain: 250 k,·coton: 100 k.·ammoniac: 100 k. • ,, 
Cerusc de plomb: 5 t.-id. de zinc: 2 t. (ai) n 

Carreau en ciment de 25 25 centimes: 50000 p. Publique 

Provlsl ons 

Oiv. provilionı 
Beurre 

Pli cncb 
,, 

Div. provisionı Publique 
L6~umcs " 
Sucre: 60 t. (ai) Gre i. rre 
Choux: 13,4 t.·poircau: 40,8 t .• epinards: 34 t. Publique 
Riz: 30 t.·haricotıı: 20 t.·macnronis: 20 t.·or· Gre iı. ıre 

re monde: 10 t.·pois-chiche: 20 t. 
Viande de boeuf: 100 t. 

Adjudications _ a. la surenchere 

Articılcs de bureau 
Tronc de ıa~in: 466 m3 
Accesşoires d'automobile: 899 lots 
Marneıite: 300 t. 
Chevaux: 3 tctes 
Deeombreı de maison 

> " bit. en boiı 

" ,, 

Publique 

n 

Gre a gre 
Publique 

> 

> 

> 

> 

le k. 2 35 

4200 -
3906 25 

13277 07 
12323 60 

1243 -
1180 50 

2986 -

37500 -

619 42 
lat. 3 50 

150 -
20 -
60 -

22 50 
52 13 

729 50 
150 -
225 -
707 63 

750 -

2820 -

315 -
292 97 

996 -
924 27 

93 23 
88 58 

1176 -
224 -

2812 50 

47 -

C. A . Min. Def. Nat. Ank. 

1 e re Expl. Ch.dc fer Eat H. ~ 

C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

Com • Ach. Min. Def. Nat. Anlı:. 
,, ,, 
.. > 

,, l> 

n n 

Com. Ach. Milit. Ka.y&0rl 
Chef Med. Crecbe Konya 

27-11·39 11 -

2-1~39 10 HO 

5-12-39 15 -

21-11-39 11 -
23-11-89 14 -
22-11-39 14 -

22-11-39 11 -
24-11-39 15 -

29-11-39 16 -
1-12-39 14 -

Com. Ach. Mil. Kayıeri 29-11-39 16 -
Min. Douan. et Monop. Ank.. 22-1 ı.39 15 -

> Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 29-11-39 14 30 

Com. Acb. Mil. Kayseri 24·11,.39 16 -
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 22·1 l-39 1 t -

,, Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 28-11-39 14 -
n Mil. Selimiyc 27·11·39 11 -

Dir. Econ. P.T.T. Ank. et Ist.. 24-11-39 16 -
C. A. Min. Def. Nat. Ank. 24-11-39 11 -
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fınd ıklı 27- t 1-39 1 O 30 

:ıı Dir. Gen. Fab. Mil. Anlc. 4-12-39 14 -
1 ere Expl. Ch. de fer Etat H. pa§a 27-11-39 1 O 30 

Com. Pcrm. Mun. lst. 4-12-39 15 -
,, 

" 4-12-39 15 -
n n 27-11-39 14 -
> 

" 27-11-39 14 ....... 
> Coıpı Armee Çorlu 4-12 39 16 -
n Mil. Kayseri 2.7-11-39 15 ..... 

Com. Ach. Comm. Mil. Ist, Fındıklı 28-11-39 10 -

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 1 12-39 11 -

2 me Bur. Faillitc Ist. Limon Han 22-11-39 11 -
Dir. Expl. Foret Alaçama Duraunbey 27-11-89 15 -
Defterdarat lst. Jusqu'au 16-12-39 
Dir. Fiıc Fethiye 25-11-39 
C. A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 24-11-39 10 30 
Dir. Re taur. Mun. Ank. 4-12-39 15 -

,, ,, 24·11-39 15 -
,, ,, 25-11-39 11 -

M ü t e a h h i t ı er i n T a k v i rn _y 
Salı 2 t. ıt .939 

Çıplak bronz tel, galvanizli çelik tel, galvanizli çelik tel baİ'1' 
kapalı kalaylı bakır tel (İzmir Telefon Müd.) No Jt99 

Motör yağı (D. O. Y. Ank.) No 1200 
Motopomp ( ,, n n n ) No 1204 
Gazyağı (Hatay Sey. J. Piyade Alayı) No 1210 
Elektrik motörlü deri ölçme aleti (D. D. Y.) No 1215 
Bulgur (Bayramiç Ask. SAK.) No 1220 
Muhtelif erzak (Polis Mektebi Direk.) No 1224 
Sabun (K&1tamonu Ask. SAK.) No 1229 
Saman (lst. Komut.) No 1229 
Sabun (Vize Ask. SAK.) No 1230 
Nohut (Ank· Lvz.) No 1231 
Bulgur (İst. Komut.) No 1231 
Sabun ve makarna (Balıkesir Aık.) No 1232 
Masa telefonu (P · T. T. U. Müd.) No 1232 
Karabüklkömürü (Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK.) No ı233 
Fasulye (Çanak. Miist. Mvk.) No 1235 
Muhtelif baoda~ (inbisarlar U. Müd.) No 1237 
Frenk Gömleği (Tophane Lv:ı.) No 1238 
Aıansör tamiri ( n n ) No 1238 
Un ve aıtır eti (Edirne Ask. SAK) No 1240 
Yat (Aık. Fabrikalar) No 1240 
Pirinç (İzmir ~vz . ) No 1241 

1 ~r takımı (bmir Lvı.) No 1241 ;P 
• Yamk m kine yatı (lzmir inhisarlar Tütün F br.ika'1 

No 1241 
Un (lıpar:ta Tümeni) No 1242 
Arpa (K tamoou Ask. SAK) Na 1242 
Lavemıırio k<Smürü (Tophane Lvz.) No '242 . fJ 
Evrak bastırılması (Gümrük Muhafaza Gen. Komut ) No •?_.z 
Otobüsle talebe nakli (Orman Fakülteıi Mub. Kom.) No ı~ 
Yataklık kuru ot (Tophane Lvz.) No 1242 
Kriplo kclmürQ (iıt. Komut.) No 12:13 
Kaput (Harb Okulu Komut.) No 1243 / _____ ______,,, 

Memento des Fournisseur:_._/ ------
Mardi 21.11.939 

'" Fil on bronze nu, fil en acier galvaniz~, corde en fil d'acl~~ 
nise, fil en cuivre etame (Dir. Telephones bmir) No l 

Huile pr. moteur (Ch. Fer Etat Ankara) No 1200 
Motopomp• ,, ,, n ,, No 1204 
Petrole (R'a'iment Gendarmerie Ambul. Hatay) No 1210 ttı1 
lnstrument a moteur elcctr. pr. meıurer la peau (Ch. f•' 

No 1215 
Ble concasc (Com. Ach. Mit Bayramiç) No 1226 
Divwses provisions (Dir. Ecole Police) No 1224 
Savon (Com. Adı. Mil. Kastamonu) No 1229 
Paillo (Cemmand. Mil. lst.) No 1230 
Savon (Com. Ach. Mil. Vize) No 1230 
Poiı-:Cbicheı (Cqm. Ach. Mil. Ankara) No 1231 
Ble couea11e (Command. Mil. lıt .) No 1231 
Savon et macaronis (Com. Ach. Mil. Balıkesir) No 1232 
Telepbooe de table (Dir. G~n. PTT.) No 1232 ~, I 
Cbarbon de Karabük (Command. Gen. Gendarmerie Aok·) 
Harioota aeca (Place Forte Çanak.) No 1235 
Diveraes bandeı (Oir. Gen. Mono_p) No 1237 
Chemiıes ~lnt. Tophane) No 1238 
Rôpar. ascenseur {Int. Tophane) No 1238 zııO 
Farine et viande de breuf (Com. Ach. Mil. Edirne) No l 
Huile (Fab. Mil.) N. 1240 
Riz (lnt. lzmir) No 1241 
Harnaiı (lot. bmir) No 1241 ııf 1 

• Huile briilco pr. machine (Oir. Fabr. Tabacı lzmir) 1'1° 
Farioe (DiY. Isparta) No 1242 
Org• (Com. Acb. Mil. Kastamonu) No 1242 
Charbon Javemarin (lnt. Tophane) No 1242 
lmprjm& (Command. Gen, Surv. Douan. lst.) No 1242 
Transport ecoliera en autobuı (Faculte Forcts) No 1242 
Foio pr, matelas (lnt. Tophane) No 1242 
Cbarbon crible (Command. Mil. lst.) No 1243 
Capoteı (Command. IEcole de Gaen-e) No 1243 __/ 

-~~----
imtiyaz Sahibi ve Yazı lılerl Direktörü : lıırıad 

Buıldıtı yeri: Akın Baıımevi, lıtanbul 

oıl' 


