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Umum Tüccarlarin ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 

MÜNAKASALAR 
~..!.:!amiral-Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

_.....__... _.... ~ .... ...--...---

~ Kırıehir Nafıa Müdürlüğünden : 

~~hir-Ankara yolunun 143+000-147+ 150 ve 152+000 -
,._. -156+700- 157+700 kilometrelerinde yapılacak 18126 lira 
'-. k~if bedelli e1aslı şosa tamiratı itidir. 
4) ite ait evrak ıuolardır : 
& Grafik 
~ ~tif ~e keıif hüliaası 
~) ~l.lsuıi ve fenni şartname 
~) ~ ıiltme prtnamesi 
Q._ • ukavelename. 

lf 23.10.939 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla yap· 
~ tır. 
'~rlık Nafıa Müdürlüğünde toplanan komisyon tarafından ya· 

~'· 
~t'~lilerin pazarlıta jİrebilmeleri için aşağıdaki veıikaları ibraz 

A.) 1 lizımdır. • 
'ı ~~ret odasında kayıtlı olduğuna dair veaika. 
~, ılayetten alınmış ehliyet vesikası 
tı l~rlıta rirmek isti yenler her ıün Nafıa Müdürlü~üııe müra

ilan, olunur. 

- .... 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

~ Kırıkkalede yaptırılacak inıaat : 
~'tlf bedeli 43454 lira 90 kurus olan yukarıda yazılı 
~-~ '-keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satınalma 
~~)onunca 22. 11.939 çarıamba günü aaat 15 te kapalı 
~ lh•le edilecektir. Şartname 2 lira 15 kurut mukabi
~ tarniayondan ver.ilir- Taliplerin muvakkat te~inat _olan 

l "' 12 kuruıu havi teklif mektuplarını mezkur gunde 
~ e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 

\')~maralı kanunun 2 ve 3. maddelerin yazılı veıaikle 
ltn gün ve saatte komisyona müracaatları. 

~ İzmir Belediyesinden : 
""'ta4 üstünde Türk Bahçesine açıkta akan 346, 347, 349 sa· 
.it.it latımlarının 337 sayılı sekağa kadar 447 metre boyda 

' ~'Yon yaptırılması fen işleri müdürlüj'ündeki keşif ve ıartna
' ~tshile kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur· Muhammen be
~~ iki bin yedi yü~ elli bir lira on kuruş olup ihalesi 20.11.939 
~tai aünü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifata dahilinde 
\G lltıııt teklif mektupları ihale pnü azami saat 16 ya kadar 

'-''ilde riyasete verilir. Muvakkat teminatı 906 lira 33 kuruştur. 

~ Yozgat Vilayeti Nafı- Müdürlüfünden : 

2 S LA 5 .il! 5 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Uçuı yoluna bir beton muvasala yolu kapalı ~arfla yaptırıla

caktır. Keıif bedeli 77621 lira 76 kuruştur. Teminat miktarı 5132 li
radır. Kapalı zarfla eksiltmesi 2:U1.9il9 perşembe günü saat 15 te 
Vekalet Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif evrakı 390 
kuruştur. Bu eksiltmeye yerli veya ecr.ebi firmaları iştirak edebilir. 
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Eksiltmeye jİrecelJerin fenni ve mali iktidar 1ahibi olduklarını İs· 
pat etmeleri şarttır. İsleklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı kanuni belgelerile teklif ve teminat mektuplarile birlikte iha· 
le saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

İstanbul levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Defterdarda 1 numaralı dikim evi için bir ambar yap
tırılacaktır. Pazarlıkla ekailtmeai 16-11. 939 perşembe iÜnü 

I ' saat 14 te Tophanede lst. Lv. amirliği satınalma komisyonun· 
da yapılacaktır. Keıif bedeli 5000 lira, ilk teminatd375 liradır· 
Şartname ve keıfi komisyonda görülür· İsteklilerin belli 
saatte kanuni vesikalarile beraber komisyona gelmeleri. 

ı : Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
,, ---------

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan ,, 
22 aded akimülitör alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17.11.939 

1 cuma günü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği Sahnalma Komis· 
yonunda yapılacakbr. Tahmin bedeli 440 lira, ilk temiual ı 33 lıra· 
dır. Şartnameıi Komisyonda ıörülür, İsteklilerin belli saatte Komis
yena a-elmeleri. 

Mensucat -Elbise -Kundura - Camasır v. s. 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

15 bin çift tire çorap pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 4200 lira olup kati teminat miktarı 639 liradır. 

Pazarlıtı ı O.) 1.39 cuma jÜnÜ saat 1 l de vekalet ıatınalma ko
miıyonunda yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve saatle kati 
teminat ve kanuni belgelerile komisyonda bulunmaları. 

* 5 bin adet minder kılıfı pau.rlıkla satın alınacaktır. 1 Mu· • • hammen bedeli 10 bin lira olup kati teminat miktarı 1500 liradır. 
Pazarlıtı 11.11.39 cumarteı.i ııünü saat 10 da vekalet satıııalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname evsaf ve nümune her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatle kati teminat ve kanuni bel

ıeleriyle komisyonda bulunmaları. 

* • * Beher metresine tahain edilen fiatı 60 kuruı olan 
100000 - 200000 metre ye.zlık elbiselik bez pazarlıkla müna
kasaya konmuıtur· ihalesi 9.11. 939 perıembe günü saat 11 
dedir. Kat'i teminatı 14,500 liradır· Evsaf ve şartnamesi 10 
liraya Ankarada M. M. V. satınalma komisyonund~n alınır· 
İsteklilerin kanunun emrettiii belielerle ihale ıaatınde An
karada M. M. V. satınalma komisyonuna aelmeleri· 

\' 'ıtrlıta konulan it : 
~ •0~tat bük\\met konatıoın 80852 lira 19 kuruşluk bakiye rn· 
~ 'tı kapalı zarf uııulile yapılan ekııillmede talip zuhur etmedi· 
,27.10,39 tarihinden itibaren 9ir ay müddetle pazarlığa hıra· 

": 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Kırk bin metre pijıuaalık bez alınacaktır. Pazarlıkl~ eksiltmesi 
16.11.93~ pertembe ıünü ıaat 14,JO da Tophanede Lv. Amirliji Sa
tınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1040LI lira, ilk temina\ı 
7b0 liradır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. isteklilerin ka

nuni veıikalarile belli saatte Ko. na gelmeleri. 

~'te ait tartname ve evraklar ıunlardır: 
tıt_ bne ıartnamesi , 

lı'- l . . 
~ve e proJeaı, 
y itleri ıenel '8rtnameıi, 
~Pı itleri fenni ıartnamesi, 
~ "ı&t farlua~e, 
~ tif ctetnli, tahlili fiat, metraj, 
~ole. 
~ •kliler Y ozıat Nafıasında bu evrak ve tartuameleri göre-

t, 
~ 

"ı '~lık taliplerin müracaatı üzerine Nafıa dairesinde toplana· 
lloı.ı. 
t~ . ltyon huzurunda yapılacaktır. 
t •iltıneye iirebilmek için isteklilerin 5293 lira muvakkat te· '4 •tra:ıeleri ve bundan başka atağıdaki vesaiki haiz bulunma11 

~lt. 
~ ~ 30 bin liralık yapı inşaatını yapmış bulunması. 

\, "-tıa mu'uliyeti fenniyesini tekabbül etmiş bir mühendis 
h. ltı_itııar ıabadetnamesi ibraz etmesi. 

~~~ larjbinden 8 gün evvel müracaatla vilayetten eksiltmeye 
~~itlerine dair vesika almaları 4arttır. 

\:,. e bedelinin 5 bin lırası 939 bütçesinden ve mütebakisi 940 
•ilden tediye olunacaktır. 

• 15 ()()() metre ambalıijlık bez alınacaktır. Pazarlıkla ekailt
mest ı7.u.ro9 cuma ıiinü saat 14 te Tophanede Lv. Amirliti Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Nümuneıi Komisyonda ıörü· 
lür. İsteklilerin kati teminatlarile !telli saatte Komiıyona ıelmeleri. . ... . 

Paltoluk ve elbiselik kumat alınacaktır. Bak : İst. Ziraat Mekte· 

bi SAK. ilanlarına. 

Matbaa itleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Eefatır ve evrakı matbua Bak: İst. Vaklflar Oir. ili ı Lrı.ıı. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah~ - ~ 

Ankaka Dil ve Tarih·Cografya Fakültesi Direktörlüğünden: 
25.11.939 cumartesi günü saat 11 de Ankara mektepler 

muhaıebeciliğinde toplanacak eksiltme Komiayonund8: 43~ 
lira muhammen bedelli sıraların kapalı zarf usulile ekaıltmeıı 

Çanakale Mat· Mvk. Satınalma Komisyonundan: 
250 aded saç soba, 1150 boru, 580 dirsek, 274 ıoba tahta. .. 

aile 350 aded ıaç mangal 8.11.939 aünü saat 10 da paaar.lık
la satın alınacaktır. İsteklilerin Çanakalede Aıkeri Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri· 

Münakalat Vekaletinden : 
Zuhur eden talibinin usulüne uygun vesaik ibraz. •~•medipnclea 

eksiltmeye konulan B39 parça mobilyanın 20.11 .39 pazartui ıün6 
saat 15 de yeniden kapalı :zarf usulüle eluiltmesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 18500 lira 90 kuruştur. Munkkat temin•t 
1387 lira 57 kuruştur. 

Eksiltme evrakı Münakalat Vekaleti Levazımından paruız Ye-
rilir. İsteklilerin vesaiklerilc teklif mektuplarını kanununa ı6re 
20.ll.39 saat 14 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. ___ , ___ _ 
Nakliyat - Yükletme - Botaltma 

Bitlis P. T. T. Müdürlüğünden: 
Bitlis-O. bakır araııı posta ıürücülüğü yazın otomebille ilr.i pn· 

de ve kışın hayvanla altı ıünde kat, yaz ve kış Ganaa IJetiri Sı
nan ve Bismil üzeri sefer yapmak üzere şartname Ye muka•elename· 
ııi hükümleri dahilinde 939-940 bir senelik 939- g.t ı -94 l -MZ aeaeleri 
için ayrıca üç ıenelik olarak beher aylı(ı 1500 lira muhammen ite· 
delli ye kapalı zarf uiuliyle 3.11.39 cuma pnündeD itibarea IMt 
ıün müddetle yeııidou ekııiltaeye konulmuştur. 

İhalesi 17.11.39 cuma pnü saat 15de Bitliı P.T.T. müdÜl'lltü lıııi· 
nasında komisyon huzuriyle yapılacaktır. Bir ıenelik için munklr.at 
teminat 1350 3 aenelik için 270U lira olup kafi teminat iki miali
dir. Taliplerin evrakı müsbite ve leminatlariyle yevai mezkQrt&. 
{\~Jl\ İ&lh"ln\\\mf~ ic••v ..... ı .... : .. .1- .J-L- ---' 
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Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 

Çanakkale J . 1 inci A, Satınalma Komisyonu 
Baıkanlığından: 

Cinsi Tutarı Mv· Tem. lhale T. Günü Saati Şekli 
Kilo Lira Lira Kr· 

Mazot 25000 2155 161 53 17.11.93 cuma 15 ele ~ak 
Çanakkalede J. Birinci alayının 1.11.39 tarihinden 3t.8.940 

sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarıda yazılı 
1 kalem mazotun hizasında gösterilen günlerde Çanakkalede 
J . ikinci tabur karargahında teıekkül eden Satınalma Ko· 
misyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

Teminatı ihale günü saat 14 e kadar Komiıyona tealhD 
edilmit bulunacaktır. 

Şartnameler parasız olarak Komisyondan tedarik edlle· 
bilir. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Karacleniz. Boflazıııdaki birlikler ihtiyacı için evaaf Y• .. raiti 

dahilinde 31.10.939 tarihinde kapalı zarfla ekailtmeai yapılan 436 
ton lavamarin kömürü için talipleri tarafından teklif edilen itedel 
haddi layikte ıörülmediğinden 10. l l .939 cuma rünü aaat 14 te pa• 
zarlıkla ııatrn alınacaktır. Tahmin bedeli 6:J74 lira 32 kul'Uflur. İU. 
teminat 478 lira 6 kuruştur. Şartname her güa Komiayooumuzda 
görülebilir. İsteklilerin belli jÜn ve 1aatte ilk teminat paraları ve 
yeni ııene ticaret veıikalarile birlikle Selimiyedeki Tümen Satıoal• 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

Müteferrik 
İstanbul P .T.T. Müdürlülünden: 

idare bendtye ihtiyacı için alınacak 2000 kilo çubuk 
kuruıun 1-11.939 çaraamba saat 15,30 da yapılacak açık 
eksiltmesi için Komisyona her hangi bir talip müracaat etme· 
diğinden eksiltme B· Postahane binası birinci katta P.T.T. 
Müdürlüğü odasında toplanacak alım satım K.oml~yoacla 
ı.ıı.939 cuma saat 15,30da yapılamak ü:ıere on aün müddet-
le uzatılmııtır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 35 kuruı hepainl 700 
lira muvakkat teminat 52 lira 50 kuruıtur . 

İsteklilerin olbaptaki eksiltme ve fenni f&l'lnamelerini 
görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzer• çalııaa.; 
günlerde mezklır müdürlük idare kalem levazım kıımıaa 
ekıiltme, iÜn ve saatinde de muvakkat tıminat mak.buaa 
939 senesi için muteber ticaret odası veatkaatle Komiqoaa 
müracaatları· 

~:llYa. Levazı~ Amirli~i Sa_tınalma. Komisyonundan: 
\ t t.vla ahırı in,aatı eksıltmesınde talıp çıkmadığından pazar-

yapılacaktır. 
Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı Mektepler Muhasebe· 

ciliiine yatırılacak bet lira bedel mukabilinde Fakülte hesap 
ınemurluA'undan alınır· Muvakkat teminat 360 liradır. 

Armutlu Belediye Riyaaetınden: 
~~·• ı_ • ~'.'J '~ılınııtır. Şartnamesi Ankara, ls~anbu.l, Konyll L~~azım A-
~l·~rı S..tınalma Komiıyonlarındadır. lsteklıler okuyabılırler. Ke
a.:-~ 16343 lira 96 .. kuruıtur, ilk teminatı 1225 lira 80 kur~ş· 
11 ~'rlıtı 10.U.39 cuma günü saat 10 da Konya Levazım Amıre 

~l11ıa Komiıyenanda yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve ıart· 
namede yazılı vesikalarla birlikte aym gün ıaat 1 O a kadar 
makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri· 

Armutlu belediyesince satın alınacaak yangın moto. 
pompunun ihale günü olan 2.11 -939 perıembe günii talip 
çıkmadıA"ından eksiltme on ıün müddetle temdit edilmitUr· 
Muhammen bedeli 1950 liradır. Teminat yilzde 7,5 hesabi 
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Cinai Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Kırıkkalede yap. in •. (tart. 218 krf.) kapalı z, 
Kanalizasyon yap.: 447 m. ,, 
Y ozi'at hükumet konağı ikmali intuı (temd.) paz. 
Uçuş yoluna bir beton muvasala yolu yap. kapalı z. 

(şart. 390 krt.) 

-4"454 90 
12750 10 
808.52 19 
77621 76 

Ambar İnf. defterdarda 1 No. lı dikim evinde paz. 5000 -
Tavla ahırı int (temd.) ,, 16343 96 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzeme!.2 

Akimülatör: 22 ad. 
Kara kablosu: 16 kalem (temd.) 

paz. 
,, 

"40 -
26016 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Astarlık spor paltoluk kumaş: 50 m.-laci· 
vert ıerj elbiselik kumat: 280 m. 

Çizm : 25 çift· kayak ayakkabı: 15 çift-kayak 
getiri: 25 çift kauçuk ayakkabı: 100 çift 

Kilot pantalon: 25 ad.-kayak elbisesi: 25 tak. 
Yazlık elbiselik bez: 100-200000 m. (şart. 

1 () L.) 
Ambalajlık bez: 15000 m. 
Pıjamalık bez: 42000 m. 
Tire çorap: 15000 çift 
Mmder kılıfı: 5000 ad. 

aç. ekı. 

,, 

" paz. 

,, 
" ,, 
" 

m. 4 60 
ve 4 50 

m. O 60 

100>0 -
4200 -

10000 -

Mobllya, bUro va ev •fyası, Mu9amba Hah, v. s. 
:.;.;.~-:::-:.------..:;.;;o.---.--:--......... _ '» ___ _ 

Saç ıoba: 250 ad.-boru: 1150 ad.-diraek.: 
580 ad.-soba tahtası: 274 ad.-ıaç mau· 
gal: 350 ad. 

Mobilya: 339 parça (temd.) 
Sıra (şart. 5 L.) 

Kereste, tahta ve saire 

paz. 

kapalı z, 
kapah z. 

Meşe veya kavak atacından telefon direti: kapalı z. 
580 ı ad. (temd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Odun: 1000 t. 
Mazot: 25 t. 
Kriple kömürü: 50 t. (temd. 
Sömikok: 50 t. (temd.) 
\,wwu. "Vİcı \ ;• -: ~ . A,'2 .a. 1'- 1 \ 

Benzin: 100 teneke-mazut: 100 teneke 
Maden kömürü 50 t. 

" " 1000 t, 
Mete kömilrü: 16 t. 
Odun: 630 t.·gaz: 9 t 

» 830 t. 
Gaz yatı: 20 t. 

MUteferrik 

Çubuk kuı\un: 2 t. (temd.) 
Yanaın motopompu: 1 ad. (temd.) 
Buharlı ıu pompası: 6 ad. (temd.) 
Çektirmeye konacak motör: 1 ad. 
Matkap tezi'ahı: 1 ad. 
Zımpara tatı tezgahı: 1 ad. 
Kalay tlıe kapsulü: 7111000 ad. 
Amelaame çiak.o: 20 t. (temd.) 
Tnhit semeri: 1000·1200 ad. 
İç ve dit otomobil lastıtı: 48 ad. 
Tahta iskara: 50 ad. 
Fransız floreai: 15 ad.·flore yedek namlu

su: 30 aıl.·kıhç: lO ad.-kılıç yedek nam· 
luıu : 20 ad·-kılıç flore eldiven: 15 ad. 
kılıç: 1 O ad.-maıke: 15 ad. 

Voleybol topu: 6 ad.-basketbol topu: 2 ad. 
futbol: 8 ad.·teniı raketi: 8 ad.-teniı 
floreai: 1 ad.-buz hokey ıopası: 8 ad. 

Terazi 20 kiloluk: 15 ad·- JO kiloluk: 100 
ad.-5 kiloluk: 15 ad.-3 kilolulc: 20 ad. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Nohud: 43,7 t. (temd.) 
,, 81,5 t. (temd.) 

K. ot: 145 t . (temd.) 

" 
240 t. 

Pirinç 38 t. 
Balıur: M t. 
Yulaf: 250 t. 
Ekmeklik un: 567 t . 
K . ot: 175 t. 
Sadeyct: 20 t. 
Tavuk eti: 200 k. (temd.) 
Balık: 200 k. 
Koyun oti: 2 t. 
Kuzu eti: 2 t. 
Ekmek 7 t. 
Yulaf: 80 t 

,, 7~ t . 

• 

Yıldı~: 10,:S t.·arpa tehriyeıi: 10,5 t. (temd.) 
K. Gzüm: 38 t. (temd.) 
wakarna: 75 t. (teo:ıd.) 

kapalı z. 
aç . .ekı. 
paz. 

" 
aç. ekı. 

" paz. 
,, 
" ,, 

kapalı z. 
aç. eka. 

kapalı z. 
aç. eka. 
paz . 

,, 
,, 

" 
" paz. 
n 

aç. ekı. 

,, 

,, 

paz. 
ll 

" 

,, 
n 
,, 
" 
" paz. 

" 
n 
,, 
" 
il 

il 

aç. ekı. 
paz. 

" 

18500 -
4300 -

21350 -

7500 -
2155 -
1000 -
1500 -"'--· --
4259 -
ı240 ·_ 

25000 -
784 -

7470 -
3800 -

700 -
1950 -
9000 -
4200 -
480-
130 -

10000 -
30000 -

293 -

1377 50 

4370 -
8150 -
4350 -
7200 -

10260 -
8250 -

loooo -
70875 -
5250 -

20000 -
120 -
80-

860 -
900-
700 -

3600 -
3250 -

3259 12 
956 33 

5293 -
5132 -

375 -
1225 80 

33-
1951 20 

11 1 7!S 

105 -

78 71} 
1-4500 -

710 -
639 -

1500 -

Ask. Fabr. U. MQd. SAK. Ank. 22-11..39 15 -
20-11-39 17 -

27-10.39 itib. 1 ay 
lzmir Beled. 
Y ozıat Nafıa Müd. 
M. M. V. SAK. 

Tophane Lvz. SAK. 
Konya, Ank. ve lat. Ln. Amir. 

Tophane Lvz. SAK. 
lıt. Telefon Direk. 

lıt. Ziraat Mektebi SAK. 

Ank. Ytıkıek Ziraat Enst. Rek. 

., n 
M. M. V. SAK. 

Tophane Lvz. SAK 

" ,, 
M. M. V. SAK. 

n " 

23-L 1-39 15 -

16-11-39 14 -
1().11-89 10 -

17-11-39 1-4 30 
27-11-39 15 -

22-11-39 ıo -

23-11-39 ıo 

23 11·38 11 
9-11-39 11 

17-11-39 14 -
16-11-39 1-4 30 
10-11-39 11 -
11-11-39 lO -

- - Çanak. Mıt. Mvk. SAK. 8-11-39 10 -

1387 57 Mftnakalat Veklletl 20-11-39 15 -

360 - Anlı:. Dil ve Tarih Cotrafya Fakfll- 25-11..39 11 -
teıi Direk. 

1601 15 Diyarbakır t ci Umumi Müfet. 

56~ 50 
161 53 
75 -

1)2 50 

143 01 
319 43 
186 -

3750 -
118 -

560 25 
285-

52 -
146 25 
675 -
315 -
36-
9.75 

Bayramiç Aık. SAK. 
Çanak. J. 1 ci Alayı SAK. 
Çanak. Viliyeti 

,, 
Isparta ,, . " 
lıt. Liman Sahıl Sıhhiye Mrk. 
Edirne Aık. SAK. 

" 
n 

Vize 

" ll 

" > 
> 
,, 
> 

ist. P. T.T. Mid. 
Armutlu Beled. 
Nafıa Vekaleti Malzo me Müd. 
inhisarlar U.· MOd. 

" " 
" ,, 
,, " 

22-1139 10 -

22-11..39 15 -
17-11-39 15 -

13-1().39 itib. 1 ay 
13-10-39 itib. 1 ay 

17-1J-3U il 30 
16-11-39 14 -
9-11-39 15 -
9-11-39 14 30 
9-1 J.39 10 -

16-11-39 14 -
5-12-39 10 3o 

24-11-39 16 30 

1-11-39 itib. 10 ıün 
16-11.39 16 -
22-12-89 16 -
22-11-39 14 30 
22-11-39 15 -
32-11-39 15 30 

750 -
2250 -
150 -

44 25 
JO -

P. T. T. Lvz. Macl. Ank. 
Eakitehir Kor SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 

ve lıt. 
n.tı-38 16 -
~-11-39 16 -
10·11-3g 11 -
il -11-Jg 10 30 

" ,, 
Ank. Yüksek Ziraat Enıt. kek 

131 15 
• " ,, 

103 32 P ·T.T. Lvz· Müd. Ank. ve lıt. 

327 75 
611 2!S 
326 25 
M0 -
769 80 
618 75 
750 -

4793 75 
39.1 75 

1500 -
9-
6 -

6450 
67 50 
52 50 

270 -
246 -
284 -
485 -

1013 -

Çanak. Mıt. Mvk. SAK. 
,, ., 
,, ,, 
,, ,, 

Bayramiç Aık. SAK. 

,, " 
Çanak. J. 1 ci Alayı SAK. 

t, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

Çanak Viliyeti 

" " 
" " 
" ,, 
" '' Çanak. Mat. MYk. SAK. 

Çorlu 
> 

,, ,, 
n 
,, , 

> 
,,· 

" 

. 17-11-39 15 -
23-1 J -38 15 -

23-J 1-39 16 -

23.113g 11 -

18-11-39 10 -
ll·ll-39 11 -
8-11..39 10 -

13-11-39 10 30 
20-11-39 15 -
21-11-39 15 -
17-11-39 15 -
27-11-39 15 -
27-11-39 15 -
27-1 l.Jg 15 -

13-10-39 itib. 1 ay 
13·H>-39 itib. 1 ay 
13-10-39 itib. 1 ay 
13-11-39 itib. l ay 
13·11-39 itib. 1 ay 

10-11.39 10 -
1().11..39 11 ao 
13-11-39 15 -
4-12-39 15 -
4-lı.38 15 -

&fil &! 

le 146 lira 25 kuruıtur· Fenni ve buıuıi ıartnanıe 
. ,\ ,.ı.ıı · 

Si r>t 

lu belediyeıinden mecccanen tadarik edilir. be gilll~ 
Eksiltme müddeti 16. ikinciteırin 939 perıe~addl ~ 

saat 16 tıya kadardır. ihale günü verilen bedeller 
1 

k ,ore 
yık görülmezse veya talip çıkmazsa eksiltme pazar 1 art~ 
ile yapılacaktır. ekıillmeye lftirak etmek iıııtiyen.ler~? ıınelırl' 
ve eksiltme kanunun hükümleri dairesinde vesaıkl a~eıediY~ 
ni ibraz etmeleri laı:ımdır· İhale yeri Armutlu eetedlfe 
dairesidir· Daha fazla malumat isttyenlerin Armutlu 
sine müra.caatları ilin olunnr· 

darı : 
fstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun 

• liJtik iç lastik Dıt llttik iç lbtik Dıt 
aded ded adet aıied 

----- -----= ----~~ 
10 6x32 4 4 5,.3() 10 

() 2 ı 6,00lt~ 3 ., 7x32 ~ 
5 5 6,00x16 . . ,1ıo•c' 

Yukarıda eb'adları yazılı 24 lç ve 24 dıt oto llıti~• 3
0

d• 'fo~ 
tır. Paurlılda ekıiltmesi 11.11.939 cumartoıi filnü ıaat 1 'c1 1,pıll 
hanede lıtanbul Levazım Amirliği ıatıoalma kemiıyonun • k•ıııLtf 
caktır. İıteklilerin 150 lira kat'i temlnatlarile belli saatte ~ 

na relmeleri. .ıı••'',, 1 
• • • MGteahhit nam ve heıalıtına elli adot tahta ııkar;. piı'ıı' , 

tır. Pazarlıkla ekıiltmeıi 17.11.939 cuma günü ıaat 15 t• 0 'f•b~ 
lıtanbul Lv. imirliti ıatıoalma komisyonunda yapılacakbr· 1e 0_. 

bedeli 295 lira kat'I temiaatı 44 _lira 25 kuruıtur. Şarto•:'.,,llf 
munesl komasyonda görGlür. isteklilerin belli saatte 0 

gelmeleri. 

Nafıa V eklletinden : Al ti b~ 
22.12.939 cuma ıünG ıaat 16 da Ankarada Nafıa Vek :ıııU~ 

ıı içinde malzeme müdürlütü odasında toplanan malzeı:Pel sil !O' 
komiıyonunda 9000 lira mnbammen bedelli 6 adet buhar;,,. t 
lumbaaınm kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi yapılaca~ OJe ıP 

Eksiltme fartnameıi ve teferrüatı bedelsiz olarak dl• ıe 
dürlütünden alınabilir. e' 

Muvakkat teminat 675 altı yüz yetmif bot liradır. rto•ııı 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvalrkat teminat ve fi ıJJ'ı;~ 

sinde yazılı vesaik ile birlikte aynı ıün ıaat onbete kadar 
Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüiünden: 

Adet Tartı siası 
15 20 kiloluk 

100 10 n 

15 5 " ~ 
20 3 ,, rı 11 

İdare ihtiyaci için yukarıda miktarlari tartı ıialıı.. 
cem'an 150 adet terazi açık eksiltmeye çıkarılmıtt~.3ı I~ 

Muhammen bedel 1377.5 muvakkat teminat 1 .. il fil 
olup ekıilmesi 23 ikinci teı.rin 939 perıembe gııdll~f 
11 oe Anıtarada t'. f.,.T . Umum Müdürlük binasın 
tınalma komisyonunda yapılacaktı.r. ıı'e~· 

İstekliler muvakkat teminat makbuz veya tenıio•1,tıe 0 

tubile kanuni veıikala.rını hamilen mezkur gün ve •' ıA 
komisyona müracaat edeceklerdir· 11bıı1"' Şartnameler Ankarada p. T. T. Levazım, JstJ ,~ ,r 
p. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinde bedelsiz olı.t 
rilecektir· ~ 

Jd•' •••Talibi çıkmayan 20 ton Amelgama çinko paıatb 
nacaktır. 

15
0 tir'. 

Muhammen bedeli 10.000 muvakkat teminat 01 >~ 
olup pazarlık 24. İkincitetrin 939 cuma günü saat 16 1'011' 
karada P.T.T. Umum müdürlük binasındaki satınal111• ,,aı 
yonunda yapılacaktır. ı-1JJI. ~ 

Taliplerin tartları öirenmek üzere her gün v• P' oıP 
ittirak etmek için mezkiir gün ve saatte o komtayorı• 
caatları. 

• • • j( 
t1f' 

Kalay fİfe kapıül~, motlSr, matkap tezıahı ve zıdlpar• 
raha alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilinlarana. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze . 
ıı . 

rıo' r• Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komtavorııı.ııı•'I' 
Çanakkale Mst. Mvk. birlikleri için aşatıda cinı v• ~1 ıe ~

yazılı kuru otlara 24-1().39 taribiocle talip çıkmadıtıoda• ıb• 
nunuaa göre tekrar uzatılarak pazarlıta konulmuştur. 

1 
Pazarlıiı hizalarında yazılı saatlerde Mat. Mvk. ıatuıaldl 

misyonunda yapdacaktır. ,~çı1' 
Taliplerin mezkur tarih ve ıaatlerde muvakkat teaıin•t 0tıı11111 

rı ticaret vesikaları ile birlikte komiıyona müracaatları uııı 
Katanın adı Kile Muv. te. Tutarı ihalesi S••0 

lira kr. lira 
Kilitbelür P. A. 1-45000 326 25 4350 
Ecebat Mt. A. 240000 540 7200 

8.1 ı.39 ıo d• 
13.11.39 10,30 da 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan : O gO~ ' 
" ı ,ı Açık eksiltme ıuretiyle münakasada bulunan v b&Jf , 

temdit edilen 48 ton kuru ota gününde talip ~ıı 11 ıe '' 
medifinden bu ihtiyaç bir ay zarfında pazarlık ıııret 

1
, 

tın alınacaktır. 1ıP1 
llk pazarlığı 8.11.939 çarıamba günü ıaat 16 da 

5
, 

caktır. tJ J 
Umum tahmin tutarı 2040 lira olup ilk teminlrı• ,ı 

liradır. ıırı ı Jf' 
Eksiltmeye ittirak edeceklerin 2490 sayılı kanıılJ ,11ııl l 

3 üncü maddelerindeki ve ıartnameıindeki yazılı .;e )(eri 
la yukarıda vazılı teminatlarile birlikte Bornova a• ~ 
tınalma komlıyonuna gelmeleri ilin olunur. ıO i ı' 

•*• Açık eksiltme surettle münakasada oluphlJJ' eUS' 
temdit edilen 49500 kilo kuru ota günüde talip :&\I 



~ldncit09rln 19.19 

~eti: 3o t . 
~Y•t: 315 t . 
, •tı: 2'l2 t 
"ttt• • 
~11• ıtı Yatı: 2,1 t. 
s.d 538 t. 
s_ 'Y•t: 2,1 t . 
~•n: 243,5 t . 

e· Jli .r eti: 2B t. 
~ltiııç: 18,4 t . 
&~ot: 286,5 t. 

tlır: 134 t . {temd) 
~ ,, 82 t. 

l'lllcc: 45,1 t. (temd) 

8-ti 21,9 " ,, 
~ •y: 700 t. 
~ıf lrna: 42750 k. Ctemd.) 
~ tııç: 50 t. (temd.) 

·•t: 48 t . 

~~~f 49,5 t. (temd.) 
~ : 63 t. (temd.) 
~Yat: 22 t. 
~iti llıı: 1 t . 
~ııç: 44 t . 
~t tti: 60 t. 
\ ltna: 28 t. 
.. ~lld: 38 t 
~r: ıoo t. 

paz. 
,, 

" 
" 
" aç. oks. 

" ,, 

" 
" pu. 

" paz. 
n 

n 
,, 
,, 

" kapalı ı:. 

, . 
., 
" ,, 

aç. eka. 
kapalı ı:. 

~ot: 44 t . 
~ " t'-ııı: 88 t. aç. eu 

'-İ 1c: 54 t . kapalı :z. 
tlır: 25 t.-pirinç; 10 t .• k . fasulye: 18 t.- paz. 
l•bud: 12 t.-şehriye: ~.5 t .-aabun: 3,5 t. 

Ütüm: 4,5 t.-şeker: 6 t. aotan: 6 t. 
:•t: 6 t.-tu:r.: 6 t.-irmik: 6 t .-yulaf: 90 

~"le, ot: 72 t.-saman: 54 t. 

:~: 50 t . 

'· t. ~ ' 50o t. (temd.) 

._,U7ayedeler t --- _ ... 

t~İ~;Q:ı odunuı 399 kental 
tr b· k · b • ıs uı ve azı efya 

" kapalı z. 

" 

aç. art. 
aç. art. 

16750 -
10'l50 -
4510 -
2190 -

36400 -
k. o 20 

13500 -
2040 -
1880 -
3465 -

21120 -
5940 -
13200 -
162ro -
5880 -
4560 -

14000 -
1760 -
-4840 -
8100 -

30000 -

~den iıbu ihtiyaç bir ay zarfında pazarlık ıuretile satın 
t~ktır. 

~ltt. Pzarlığı 8.11.9::S9 çarfamba günü saat 15 te yapıla-

~~unı tahmln tutarı 1980 lira olup ilk temir1atı 149 

~~•iltmeye ittira.k edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 
~c:ll nıaddelerindeki ve ıartnamesindeki yazılı vesikalarla 
~tkda yazılı teminatlariyle birlikte Bornova askeri ıatın

anıiıyonuna gelmeleri ilan olunur· 

"-M ÜZA YEDE!:_ER 
~ Edirne İcra Memurluğundan : 

\~ 'hcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 8 silindirli Ford 
~ ~ kupa tenezzüh yalnız akümolatörü noksan az kulla
S:~ .lıler bir halde bulun~n 300 lira kıymetindeki 
1. btr~tl açık arttırma ile ıatılıga çıkarılmııtır· Mahcuz ma· 
' ~ ltıci arttırması ıs. 11.939 tarihine tesadüf eden çarıam-
~~U ıaat 10 da Edirnede abacılar batında yapılacak ve 

t,k 0 lunan bedel muhammen kıymeti yüzde 75 ini buldu
~ chrde üıtte bırakılacaktır. Aksi halde arttırma.daha 15 
~ ~lılarak ikinci arttırması da 29.11°939 tarih ayni l'Ün 
~ lte ayni mahalde yapılacak ve en çok arttıranın üı· 
s:~ blrakılacaktır. arttırma peıin para iledir. Talip olan· 
ı~ llıahalliade hazır bulunacak memuruna müaacaat et· 

ti ilin olunur. 

\ı · ı · Kütahya Orman Çeviree ~üdürlüğünden: 
~~;:'etimiz ırediz. kazası dahilinde vaki hutludları ıarhıamede 
,'.'!il ıııı.rn devlet ormanından 1-173 müteselsil numaralı adede 
~, 4<J8 1\1. 3. 921 Ds 3. yauık kuru çam ajacı mevsimin kıt• 

~ lıtı nazarı itibara alınarak Y ay müddetle ormandaıa çıkarıl
~''• 3. l 1.939 pnünden 2d. ll.~39 pertembe ırilnüae katlar 

\ ~~iltı müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 
~. ltırnıa ~3.II.939 perıenbo iÜDÜ aaat la de Kütahya orman 
~:h llıiidürlüiünde yapılacaktır. 
~ •r ıayri mamül welre mikabı .. 60 kuruttur. 
~\takkat teminat 141 lira 08 kuruıtur. 
~ l\t 3. 9~1 Da 3. kereatelik ajaç 3 l 16 sayılı orman kaau· 
·~:Uva~kat 6 uci maddesine iÖre mahalli kereate ihtiyaeını 
~ ilk Üzere arttınııaya çıkarılmıttır. 
~ ~ ltı•me ve mukavele projeleri Ankara erman umum müdlr· 

t i\.ütahya orman çevirıre mildürlütünde görülür. 

~ te ah h it 1 erin T·~k v_i_m_ı_· ---

\ Çartamba 8. l l.938 
l"to 

~lııı Ph-.e Lvz.) No 1227 
~~. ~ıltli (Y 0;1;1at Ask . SAK.) No rn21 
·ı(' ~i 1 (Tophane Lvz..) No 1~27 
·~ (V~ı inı. (Malatya Valiliii) No 1227 
!\~llt 1ıe Aık. SAK). No 1229 
\ 11,k\~laraf direfri llıt. P.T.T. Müd.) 1229 

, ~:'ta, 1 \Tophane Lvz.) No 1229 
~· ~ (M. M. V. Deniz Mrk.) No 1229 
tıı (<;' ot hayvan tuzu 'Vize Aık. SAK.) No 1229 
\~ ~'llak. Mst. Mvk.) No 1229 "'d nta.sı diktirilmesi (lat. P.T.T. Müd.) No 1230 
~ $\t~'';lle istasyonunda yap. int· (Kayseri Nafıa Müd ) No 1230 
'1.' 'tt ıpl.iti (M.M. V .) No 1231 
' ~lıt ~le.et (lst. P. T. T. Müd.) No 1231 
\'ti v: Nohut (Lülebur,gaz Tümeni) No 1231 

• ~ \li (l iazino eıyaıı (lst. Defterdarlıfrı) No 12~6 
' , •labiye Tuıray SAK) No 1226 

~ (~ llkaxı (Emlak ve Eytam Baukaaı) No 1226 
\) k. M. V.) No 1224 
~\ .. ltdırılmaaı (Tophane Lvz) No 1223 ., . 

laman (lzmir Lvz.) No 1223 

Mtlnakaıa Gautaai 

360- İıparta Ask. SAK. 23-11-31 11 45 
236 25 ,, ,, 23-11·39 11 -
:?!66 40 ,, " 23-11-39 11 -
78 75 ,, 

" 20-11-39 11 -
4209 -

" 
,, 20-11-39 il 30 

185 25 
" " 

17-11-39 16 -
'n.1 81 

" .. 17-11-39 11 -
435 - ,, 

" 
9 l 1-39 15 30 

414 -
" " 

9-11-39 10 30 
~6 94 ,, ,, 9-11·39 16 -

1256 25 Çanakkale Mst. Mvk. SAK 20· 11-39 10 -
768 75 n > 20-11-39 11 -
338 25 ,, ,, 11-11-39 10 30 
164 25 ,, 

" 
11 ll ·3'J 11 -

2730 - Lüleburıraz Aık. SAK. s 11.39 10 -
6041 ~5 Çanak. Mst. Mvk, SAK. ıs ıı-39 10 30 
1012 50 ,, " 

20-11-39 15 -
153 - Bornova Aık. SAK. 8-tl -39 16 -
149 -

" " 8-11-39 15 -
260 -

" 
,, 8-11-39 14 -

1584 - Viı:e Ask. SAK 5-12-39 14 -
445 50 > n 5-12-39 15 -
1215 - » n 5-12-39 16 -
1215 - n n 5-12-39 17 -
441 - ,, 

" 
27-11-39 16 30 

342 - n " 28-11-89 16 30 
1050 - n n 29-11-39 16 30 
13~ - ,. " 4-12-39 1.) 30 
363 - ,, 

" 6 -12-39 16 30 
607 50 ,, 

" 
7-12-39 16 30 

,, ,. 16·11-39 14 -

318i -
2250 -

Çorlu Kor SAK. . 8-11-39 15 -
Bursa Tüm. ile Ank. ve lst. Lvz. SAK. 27-11-39 1 l -
Karaköse Aık. S.b K. 24-11-39 10 -

l 80 Çanak. Orman Müd. 13-11-39 14 -
İst. 4 cu İcra Taksim Yalova Suth . 11-1 I-39 9 -

Paratoner tesisatı (Kırklareli İnhisarlar Müd.) No 1223 
Makarna {Tophane Lvz.) No 1222 
Nitrat dösud (Ask. Fabrikalar) No 12~1 
Makkap ( ,, n ) Ne 1221 

Devamı 4 ncü sayfada ---------Polis Mektebi MUdUrlügUnden : 
Muhammen ilk 

Miktarı fiyatı teminat Eksiltmenin 
Cinsi kilo gram. L,kr.Sn. lira kr.Sn. saatı ve «rünü 

---- - ---- ----
Birinci Nevi 

Ekmek 

35000 OC)() O 9 51) 249 3s ı O l il da 17. 11.939 

---
Beyaz Karaman 

eti ıoooo 000 
----
Sadeyaiı Urfa 

birinci 

Buna Pirinci 
birinci 

Kuru Fasulye 

3noo ooo 

Horoz 2000 000 
Nehut Biıa 1500 000 
Kuru soğan 4000 OvO 
Patates A. pazarı 5000 000 

Zeytin 600 000 
Zeytin yatı 600 ()()() 
Ayvalık 

Beya:ıı sabun 600 000 

Tez ıeker 2000 000 
Kesme teker 2000 000 

Beyaz peynir 1000 000 
Edirne 

Katar 600 000 
Makarna 2000 o o 
Un (Manitova) 2000 ()()\) 

cuma 

o 45 00 :l37 50 ()() 11 de 17.1 1.939 

1 15 00 25ı::: 75 l•O 14 de 17. ll.939 
cuma 

o 30 00 ) 
) 
) 

o 20 00 ) 
o 14 00 ) 153 00 00 15 de 17.11 .939 

o 4 50) cuma 
o 7 00) 

0!500) 
05000) 49 50 00 10 da 21 . l 1.939 

) salı 

03500) 

O 2ü 00 ) 84 00 00 11 de 21.11.939 
O 30 00 ) salı 

o 40 00 ) 
) 

o 70 00 ) 
O 26 00 ) 127 50 00 14 de 21. ll.933 
o 18 00 ) salı 

YqMhH (yirmi dokuz kalem) ) 17'ı? 28 00 15 de 21.11.939 

l - Moklabimizio 939 Mail yılı sonuna kadar ihtiyacı olan yu
karıda cin• ve miktariyle muhammen fiyaıı ve ilk teminatları ve 
münakasa· günleri yazılı yiyec•a• ınüteillik tanzim olunan prtna
melerde müfredatı göslerildiji veçbile bunların ayrı ayrı ~artname· 
lerle sabo alınmaları için açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme Beyoalunda İstanbul Liseler Muhasebeciliti bina
aında satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

S - Taliplerin teminatı evveliyeleriniu mezkür.Mubaaebecilite 
yatırmaları. 

4 - Bunlara ait ıartnameleri ırarmek ve fiyatlarını öjnnmok 
isteyen taliplerin ihaleden evvel Yıldı:ı.da Polis Mektebine müraca· 
atları ilin olunur. {8936) 3 - 4 

--~·rr:,~, .. ·• ,...-~..,... . .. . .. ... "' '-..... 

Cinsi 
Defatır ve evrakı matbua 

Gureba Hastanesine hlzumu olan 41 kalem defatır ve evrakı mat
bua açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 1620 liıadır. lık te
minat 121 lira 50 kuruştur. lhaleıi 18-11-939 tarihine müsadif c:uma gü· 
nü saat 15 de İstanbul Vakıflar Başmüdürlütü binaıında toplanan Ko· 
misyonda yapılacaktır. Şartnamesi herıün Leva.:ı:ım Kaleminde görülebi-
lir. (9082), 

1 - Şartnamelerine ekli listede ebat ve miktarı yazılı olauae
si mucibince 7.111.000 adet kalay fite kapsülü pazarlıkla sabo alıaa· 
caktır. 

il - Pazarlık 'n..Xl.939 çarşamba gilnil ıaat 16 da Kabatqtla 
Levazıın ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komiıyoaunda yapılacak· 
tar 

111 - Şartnameler her gön .aza reçen Ş•be4.. paruu ah•abi· 
leceti gibi numuneler de ıörölebilir. 

iV - İsteklilerin pa:z.arhk için tayia edilH iil• ve saatte % 7,5 
rilvenme paralarile birlikte mezkiır Komisyona relmelerl. 

V - Bundan evvelki 10.111.000 adet kapsll laakkıadald ilblar 
hGkümıüzdür. (i~"3) 1-4 

••• 
Cinsi Miktarı Muhammen % 7. Te•iaatı Eksiltme 

bedeli 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Çektirmeye ke-
nacak m~Uör l adet 4200 -

Matkap tezırAhı t ,, "80 -
Zımpara tafı tez-

315 -
36-

A,ık Ek. 14,30 
Paır:arlık 15 

glhı ,, 130 - 9 75 n 18,30 
1 - Şartnamesi mucibince 22.IX.939 tarihinde talllııi balunma· 

yan 1 adet motör yeniden eksiltmeye ve yine ıartnameleri •uci· 
hince yukarda yazılı 2 kalem malzeme pazarlıkla aatın alıaacakbr. 

il - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aaatleri 
hizalarında yazılıdır. · 

111 - Eksiltme 22. Xl .939 çartanba glnd Kabat•tda Lensı• n 
Mftbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün ıözü ıreçen Şubeden paruız alıoabi · 
lir. 

v - isteklilerin eksiltme için tayiu edilen ril• ve saatlerde °lo 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkur Kemisyona ıelmeleri ilin olu• 
nur. (srl15) 1-4 

• • • 
l - Şartnamesi mucibince idaremizin Pqabahçe Milskirat Fab· 

rikası için 1 adet çuval yıkama makinesi kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konmuıtur. 

11 - Muhammen bedeli sif 5200 lira muvakkat teminatı 390 
liradır. 

ili - Eksiltme !2.XU.939 salı rüntt ıaat 15 de Kabatqta Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü aeçen Şubeden parasız alınabilir. 
V Münakasaya ittirak etmek isteyen firmalar fiyataıı: fenni 

tekliflerini ihale ırünfinden bir hafta evvel tetkik edilmek ilzere İa
hisarlar Umum Müdürlüiü Müskirat fabrikalar ıubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mnt.. ....... - ·- ___ ., ___ , • ·-

v 1 - Münakasaya iİrecekler mühürlü teklif mektuplarını ka-
nuni vesaikle % 7,5 pvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir aaat 
evveline kadar mezkür Komisyon Ba,kanlıtına makbuz mukabilin· 
.le vermeleri ilin o:~ııur. (ı-9:? 1) %-4 

Cinsi 

* • • 

% 7,5 
Muham. bed. teminat 

Miktarı lira kr. lira k. 
Ekslltme 

ıüaü tekli aaatl 

----- ---- --- ----- - ---
Nihayetsiz şerit 97.)() adet 14512 50 1088 "3 20.Xl.93e k .:z. 15 
Benzin 40 00 kgr. 8000 00 600 00 n ,, paz. 16,30 
Nişan fiteii 500000 adet - - 22. ,, ,, 14 

l - Şartname ve nftmuneleri mucibince yukarıda yaz.ılı ı3> 
kalem malı:eme hizalarında rösterilen usullerle satın alınacaldır . 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekılltae ,Oo 
ve saatleri hiz.alarında ırösterilmlştir. 

111 - Eksiltme Kabataşta Levazım ve MulaayHt ~ubeıainieki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her ı-ön sözil ıreçen Şubelien paraaıa alına
bileceA"i ıribi nümuneler de görülebilir. 

V Kapalı zarf münakasaaına girecekler mttbürltt teklif mek-
tuplarını kanuni veaaikle 0 

0 7,5 iÜvenme paraaile makba:r: veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı z.arflannı eksiltme 
fi1nü ihale saatinden bir saat evveline kaJar mezkür Komlıyen 
Başkanlıiına makbuz mukabilinde vermeleri ve difer eksiltmeye ıi
receklerin % 7,5 ırüvenme parasile birlikte yukarıda adı geçen Ke· 
misyona ırelmeleri ilin olunur. (9117) 2- 4 

lstanbul Ziraat Mektebi Satmalma Komisyonundan : 
İlk teminatı Muhammen bedeli Metre 

Lira Kuruf 
---- - - ----------

460 Astarlı spor paltol•k 
kumat• 50 

111,75 450 Llcivert serj elbiH· 
lik kumaş. 280 

Yukarda yazılı iki cinı kumaş açık eksiltme suretile satın alı· 

nacaktır. Eksiltme Beyoğlu istiklal caddesi (349) No. da Liseler ma• 
haaebeciliiinde toplanan Komisyonda 22.11 939 çaı1anba a-dn\l saat 
10 da yapılacaktır. 

İsteklilerin bu gibi kumat tacir veya fabrikat~ril olduklarına 
dair yeni yıl Ticaret Oaası vesikası ve şartnamede yazılı dlter ve· 
saikle bera\aer, eksiltme saatinden evvel liseler muhaMbecilifia.le 
yatıracakları ilk teminat makbuzu ile eksiltmeye ıirmeleri, evaaf 
ve tartnauıeyi her giin adı ıeçen muhasebecilikte ıörGp ötrenme· 
leri. (91~) 1- • 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : lımail Girit 

Baııldıiı yeri : Akın Baıımevf, iatanbul 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

------ ----M~od- Prix Caution. -Ci;;;-.ı•;dJ·;-.ıicatien et du 
· d ' d. d e 

Ol>Jet e 'a JU ication d'adjudicat. estimatif provitoire Calıier iea Chargeı Joura Heureı 

A) Adjudications au Rabais · 
-:.----:-----------------Constructions .. Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Const. İl Kırıl:kale (cah eh 218 P) Pli cach 434S4 90 
Trav. cnnalisation: 447 m. ,, 127SO 10 
Achev. conıt. konak gouvernem. Yozgat {ai) Gı e i gre 808S2 19 
Const. route en beton allant a la route de Pli cach 77621 76 

survol d'aviation (cab eh 390 P) 
Const. 1 hangar a la maison de couture No 1 Gre a gre SOOO -

a Defterdar 

32S9 12 
956 33 

5293 -
S132 -

37S -

Const. une etable (aj) ,, 16343 96 1225 80 

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

c. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank · 22-11-39 1S -
Municip. lzmir 20-11-39 17 -
Dir. Trav. Pub. Yo.ırat l mois a partir du 27-10-39 
C. A. Minis. Def. Nat. Ank. 23-11-39 ıs -

Int. Tophane 16-11-39 14 -

> Int. Konya, Anlc. et Ist. 10-11-39 10 -

Cable de terre: 16 lots (aj) Gre a gre 26016 - 1951 20 Oir. Telephones Iat. 27-11-39 15 -
Accumulateur: 22 p. ,, 440 - 33 - Com. Aoh. lnt. Tophane 17-11-39 14 30 
Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 
Etoffe avec doublure pr. paletot sport: SO m.- Publique le m. 4,60-4,SO 111 7S 

ııerge bleu pr. costume: 280 m. 
Toile pr. babits d'ete: 100-?.00000 m. (c . eh 10 L) Gre a gre le m. O 60 
Toile pr. emballage: lSSOO m. ,, 

,, ,, pyjamas: 42000 m. ,, 
Bottes: 2S paires-chaussures pr. patinage: 1 S Publique 

paires·guetres pr. patinage: 25 paires • 
chaussurea en caoutchouc: 100 paires 

10400 -

l4SOO -

780 -
lOS -

Pa':ltalon·culotte: 25 p.-habits pr. patinage: 2S copl. l> 78 7S 
Chausaettes en coton: lSOOO paires Grc a gre 4200 - 639 -
Housse pr. matelas: SOOO p. ,, 10000 - ISOO -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisseri• ete. 
~ ' • 

1 
' •a .. Pli rşcb 4300 -

Pocle en tôle: 250 p.-tuyaux: 1150 p.·coudcs: Gre a gre 
360 -

580 p.-plateaux~ 274 p.-rechauds en tôle: 3SO p . 
Meubles: 339 p. (aj) Pli cach 18SOO - 1387 S7 
Bois de Construction, Planches, Charpente 

Com. Ach. Ecole Agricolo lat. 

" 
" > 

Min. Def. Nat. Ank. 
lnt. Tophane 

" Recteur lnst. Sup. Agric. Ank. 

" " C. A. Min . Def. Nat. Anlc. 

" " 

22-11-39 10 -

9-11-39 il -
17-11-39 14 -
16·11-39 14 30 
23-11-39 10-

23-11-39 11 -
10-11-39 11 -
11-11-39 10 -

Oir· Fac. Lnnrue Hist. et Geogr. a Ank:. 25·11-39 l 1 -
\.:om. Ach. rıace rone çanaka.aıe o-.l ı -:>' ıo -

Minis. de Cemmunications 20-11.39 ıs -

Poteaux telephon. en bois de ebene et de Pli cach 
peuplier: 5800 p. (aj) 

~13SO - 1601 2ö 1 re lnspection Gen. a Diyarbakır 22-11-39 10 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois: 1000 t. Pli cach 
Mazout: 25 t. Publique 
Charbon crible: 50 t. (aj) Gre a gre 
Semi·coko: SO t. ,, 
Charbon lavemarin: 436 t . (aj) > 
Bois: 318 t. Publique 
Ben.ıine: 100 bidons·maz:out: 100 bidons » 

Divers 

Plömb en barre: 2 t. (aj) 
Pompe a eau fonctionnant a la vapeur: 6 p. (aj) Pli cach 
Moteur pr · remorqueur: 1 p. Publique 
Machine·outil a perforer: l p. Gre a gre 

> de pierre İı aiguiser: 1 p. ,, • 
Capsules en etain pr bouteilleı: 7111000 p. ,, 
Motopompe pr. incendie (nj) 
Zinc amalranıe: 20 t. (aj) 
Harnai : 1000-1200 p. 
Chambre a air et pneux pr . automobile: 48 p. 
Grille en en bois: 50 p. 

Gre iı. gre 

" 
" 
> 

Fleuret français: 1S p.•canon de rechange de Publique 
fleuret: 30 p. - epee: 10 p. -canon•de re· 
cbange d'epee: 20 p.-gants de fleuret d'e· 
pee: 15 p.-epee: 10 p··masque: l S p. 

Balle de voleyball: 6 p.-id. de basketball: 2 p. 
id. de football: 8 p.-raquette de tennis: 8 
p..fleuret de tennis: l p.·canne de glace 
hockey: 8 p. 

Balance de 20 k.: lS p.-id. de 10 k.: 100 p.· 
id. tle S k.: 15 p.-id. de 3 k.: 20 p. 

Provisl ons 

Foin: 400 t· 
Pois-ehiche: 140 t . 
Viande de mouton: 21 t. 
Riz pr. pilaf: 144 t . 
Pain: 18 t. 
Pois·chiohe: 43,7 t. (aj) , a1.s ,, 

" Foin: 145 t. (aj) 

" 
240 t. 

Riz: 38 t. 
Bleı concasseı: 5S t . 
Foin: 2SO t . 
Farine pr. pain: 567 t. 
foin: 175 t. 

" 

> 

Gre a gre 
Pli cach 

" 
" Gre a gre 

" 
:ıı 

" 
" Pli cach 

" 
" 
" ,, 

7SOO -
21SS -
1000 -
lSOO -
6374 32 

42S9 -

700 -
9000 -
4200 -
480 -
130 -

1950 -
10000 -
3000) -

295 -

1377 so 

20000 -
IS400 -
6930 -

le k. O 26 
1710 -
4379 -
8150 -
43SO -
7200 -

10260 -
82SO -

10000 -
7087S -
52SO -

S62 so Com. Ach. Mil. Bayramiç 22-11-39 lS -
161 53 ,, Bat. Gendr. Çanalclcale 17-tı-39 15 -
75 - Vil · Çanakkale İ IDOİS a partir du 13-10-39 

112 so 
" 13-10-39 " " " 478 06 Com. Aeh. Milit. Selimiye 10.t 1-39 14 -

143 01 Isparta 17-11-39 11 30 ,, ,, 
319 43 > Office Sanit. Port lst. 16-11-39 14 -

52 - Dir. P.T.T. lıt. 10 jourı a partir du 1-11-39 
67S - Miniı. Trav. Pub. 22-12-39 16 -
31S - Com. Ach. Econ. Monop. Kabataehe 22-11-39 14 30 
36 -

" " 22·11-39 15 -
9 75 > ,, 22-11·39 15 30 

)) 

" 22-11-39 16 -
146 2S Municip. Armutlu 16-11-39 16 -
7SO - Dir. Econom. P.T.T. Ank. et lıt. 24-11-39 16 -

22SO - Com. Ach. Corpı Armee Eskişelcir 10-11-39 ıı -
ıso - > lnt. Tophane ıı. 11-39 10 30 

<14 2S 17-11-39 15 -,, .. 
30 - Rectour lnst. Sup. Agric. Anlc. 2.1-11-39 lS -

131 ıs > > 23-11-39 16 -

103 32 Dir. Gen. P.T.T. Ank. et Jst. 23-11-39 ıı -

1500 - Com. Ach. Mil. Lüleburgaz 9-11-39 10 -
11S5 - Com. Ach. lnt. Tophane 22-11-39 15 -
520 - > Mil. Edime 20-11-39 15 -

2808 - > Comm. Mil. lst. Fındıklı 23-11-39 ıı 30 
128 2S Com. Perm. Municip. lst. 17-11-39 14 -
327 7S Com. Ach. Place Forte Çanakkale ll-11 -39 IO -
611 25 

" " 18-11-39 ıı -
326 2S > 

" 8-11-39 10 -
540 -

" " 13-11-39 10 30 
769 80 ,, Mil. Bayramiç 20-11·39 lS -
618 76 

" ,, 21-11-39 15 -
750 - " Bat. Gendr. Çanakkale 17-11..39 15 -

4793 75 
" " 27-11-39 15 -

393 75 ,, » 27-11-39 15 -

' 

AVIS OFFICIELS 
--·--

Du Ministere des ~ 
Trava~x ~u~H~ 

L'adjudication de 6 pompeı a eau foncbonnant a la ,,;of 
d'une valeur estimative de • 9000> livreı, aura lieu, i oolif'e,.o;~ 
pli caclıete, le vendredi 22 12.939 a 16 h., par ievasıl • la oti'11 dt 
misaion d'adjudications ıieıreant danı la cbambro de ı~ {)irei,.... 
materiaux au local du Ministere des Travau:s Publ~ a Aıı cl'•djır 

On peut se procurer gratuitement le oahier du cbarr'-
dication et detaU. de la dite Directiou .le Materlaux. / 

Le cautiennement provlıoire eıt de c: 675 > ıix ceıat 
quin:ıe livrH. lf"" 

Les ıoumissionnaires doivent remettre, coobe recepi~" ~ 
offre. en meme tempı que le cautionnement proviıoir~ et ."14ıı' 
tlficah mentionneı dans le cabier de. chargeı le meme JOUf ~_..J 
quinze beureı a la ıusdite Commi11ion. (9205) (5686) ___./' 

(3 üncü sahifeden devam) ' 

• Makine aksamı demir ıu tulumba v. s. (ist. Gdmrökl•ri ~' 
No 1225 

Odoa (Ga:ıiaotep Ask. SAK.) No 1221 
Nohut k. faıulye ve pirinç (İsparta Ask. SAK.) No li20 
Un (Isparta Aık. SAK.) No 1220 
Sicim (l.t. P. T. T. Müd.J No 1220 
Repertuar bastırılma11 (Gümrük ve İnhisarlar Vek.) No 1220 rJo ~ 
Gürıen meıe odunu (Kütahya 6 Sayıla j. Okulu Komut.) 
ltıklı sinyal teaisatı (Maliye Vek.) No 1219 
B. Poıtabaoe biouı tamiri (İıt. P. T. T. Müd) No 1217 bri~r 

f • .3aaullGj hılu-ı.a kurtun Ü•tübcç ve çinko Ü•tübeç (Aılı• 
lar) No 1217 

Tahta kapsül (İıt. P. T. T. Müd.) No 1217 
Yulaf (Tekirdat Tümooi).No 1213 
S.de1at (Bayramiç Ask. SAK.) No 1213 
Varnon pili kadehi (P. T. T. U. Müd.) Ne 1190 
Hamule motörü tamiri (Tophane Lvz.) No 113.l 
K. ot (Boraeva Aak. SAK.) No 1232 
Benzin (Adana Ziraat Müd.) No 1232 _____/ 

Memento des Fournisseur~ 

Mercredi 8.11.939 

Toile (lot. Tophane) No 1227 
Viande tle mouton (Gem. Ach. Mil. Y ezıat) No 1227 
Criu de cbevre (lnt. Tophane) No 1227 
Coaıtr. bit. ecole (Vil. Malatya) No 1227 
Boia (Com. Acb. Milit. Vize) No 1229 
Poteaux eu ltoia de cbataignier (Dir. PTT. lıt.) No 1229 
Traoıport effets (lnt. Tophane) No 1229 
Generateur ~Miniat. Def. Nat. lat. Marltime) No 1229 
Avoioe, feia et sel (Com.. Acb. Milit. Vize) No 1229 
Poele (Com. Acb. Place Ferle Çanak.) No 1229 
Cenfection uca (Dir. PTI. lıt.) No 1230 ~ 
Cooıtr. a la ıtation d 'eaaai (Dir. Trav. Pob. Kay .. ,i) No l 
Fil eo laine (Miniat. Def. Nat.) No 1231 
ltiquette ea boiı (Oir. PTT. lst.) No 1231 
me. CODC&llCI et poiı cbiche (Div. Lüleburiaz) No 1231 
Viande de bC2uf (Com. Adı. Milit. lılibiye) No 1226 
Tapis (Minilt. Def. Nat.) No I~ 
.llroyaıe de ble (lnt. Tophane) No 12'l3 
Foin et paille (lot. l:ımir) No 1223 
loıtall. Paratonnerre (Dir. Monopole• Kırklareli) No 1223 
Macaronia (lnt. Tophane) No 1222 
Nitrate de 10ude (Dir. Gea. Fabriques Milit.) No 1221 

1 
Macbine ·outil a perforer (Dir. Gen. Fabriques Millit.) No I2Z cJ 
Beia (Com. Acb. Milit. Gaziantep) No 1221 f'lO ' 
Peis-ebicbe, baricota secı et riz (Com. Acb. Mllit. lspart•) 
Farioe (Com. Acb. Milit. I.parta) No 1220 
Ficelle (Dir. PTT. I.t) No 1220 · ~ 

lmpre11ion repertoire (Miniat· Douanes et Monopol .. ) N• g 
Boiı de ebene (Command. Ecole Gendr. Kutahya) No 1~!9 
Installation ıia-nal d' eclairaıe (Miniıt. de Finauceı) No 12 . J 
Repar. bat· de la ırrande Poste (Dir. PTT. I.t.) No ııı7 rıfıli11 
Pompe centrifuıe ceruse de plombe et de 7.İnc: (F.ab~ 

No 1217 
Capıules en boiı (Dir. PTT. lıt.) No 1217 
Avoine (Div. Tekirdat) No l:ıt3 

Beurre (Com. Acb. Mllit. Bayramiç) No 1213 J190 
lıolateur pr. pileı Varnon (Dir. Gen. PTT. Ankara) .No 
Rep. moteur de marcbaodiıes (lnt. Tophane) No 1233 
Foin (Com. Acb. Milit. Bornova) No 1232 
Benzine (Dir. Agricole Adana) No 1132 


