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Unıurn Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

• • 

MUN K SALAR 
lnŞaat ·Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
~ ---- -------· ~----- _... 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
l«ı l3eyoğlu P. T. T, Merkez b:nasının tamiratı açık eksiltmeye 
~~lılınuştur. Eksiltme 20.12.939 çarşamba günü saat 15, 15 de B. 
~ t&bane binası birinci katta P. T. T. Müdürlüiü odasmdna topla
'k alam satım komisyonunda yapılacaktır. 

~, l\.eşif bedeli 8303 lira 71 kuruş mu\•akkat teminat 623 liradır. 
1~lerin mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve 

\~1 Şartnameleri keşif hülasasile buna müteferri diğer evrakı gör 
't~~e muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalıtma günlerinde 

. lir müdürlük idari kalem levaz.ım kısmtna eksiltme gün ve 
1ııde de en az bir teablıüdde 50 O liralık bu işe benzer iş yaph-

~ dnir idarelerinde almıı olduğu vesikalara istindan İıtnnbul 
\~İne müracaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet 
q yılına ait ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat mak-
1 t komisyona müracaatları. 

Edirne Milli Emlak Müdürlüğünden : 
\:lipaşada kain hcı:ıineye ait ve hazinice tamir ve tadilatı yapı· 

45 kemer dükknnın : 
1 - Ahşab taban döşemesi ve tavan ve dıvarl rının kireç harçlı 
~. 

'd l\c,if bedeli 4746 lira 40 kuruş muvakkat teminat akçesi 336 
it, 

2 - Camlarile beraber kemer çerçeve aksamı. 
ICeşif bedeli 2347 lira 20 kuruş muvakkat teminat akçesi 176 
it• 

~- - Dıt scı.kaflarınm tesviye betonu ve şaplaması kemerlerin 
11lin boligajlı beton tretuvarı. 

"~tşif bedeli i670 lira muvakkat teminat akçesi 200 lira 25 ku-

.1 - Alipaşa çarşısmda hazineye ait 45 parça kemer dükkanm 
ı ~e.lı mevcut keşifnamesi mucibince üç kısma ayrılarak ayrı ayn 

5 iün müddetle münakasaya vaz edilmiştir. 
2 - İhale 12 kinun evvel 939 tarihinde salı günü saat 15 le 
atıı:ıtak müdürlütünde komisyon mahsusunca yapılacaktır. 
. - Eksiltmeye girmek isteyenlerin yedinde nafta idare&inden 
"1trj yapabileceklerine dair vesaik bulunması lazımdır. 
q - Bilumum mazraflar müteahhide aittir. 
~ 5 - Şartnameyi sıörmek isteyenler milli emlak müdürlüğüne 
~~Uarı ilin olunur. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonnndan : 
~irnede sanayi kıElasının tamiri için 822 lira 28 kuruı 
~hınin edilmiıtir· 
rtıarlığı 4.12-939 pazartesi günü saat 10 dadır· 

~~ahp olanların ıeraitini anlamak üzere Sanayi kıılasın· 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: 
~&Palı z.arf usulile eksiltmiye konulan iş: 98000 lira keşif be
Çlltıakkale Viliyeti dahilinde muhtelif açıklıkta yapılacak dört 
~~p köprü inşaatıdır. 
~ 11 ite aid evrak şunlardır. 
toje 
~tıaha cetveli 
~ ll~si şartname 
~ tııf huliı;ası 
~ '-l<avele projesi 
~iltıne fartnamesi . 
~ l'ındırhk işleri genel şartnamesı 
l~iyei turabiye ve kargir inşaata aid fenni şartname. 
~ e 23.12.39 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 11 de Na
lidlirlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak-

~t bedelinin 15 bin lirası 939 mayıs sonuna kadar müteba
' r.ı:ıali yıh içinde tediye edilecektir. 

idiler bu işe aid keşif evrakmı Çanakkale Nafıa müdürlü
~ t()rebilecekleri a-ibi 490 kurut bedel mukabilinde Nafıa Mü
~tıdcn sahn alabilirler. 

iltr.ı:ıiye girebilmek için taliplerin 6150 liralık muvakkat te
>t ~'rıııeleri ve ihale a-ünüııden laakal 8 gün evvel Çanakkale 
~' nıüracaatle alacakları ehliyet vesikalarile Ticaret odası 

~\ •ıı~ Komisyona vermeleri lazımdır. 
lc.ııf oıektupları 23.12.39 cumartesi ıünü saat 10 a kadar 
bı\lkabilinde Komisyona verilmesi lb.ımdır. Posta ile gön· 

\I ~ bıektupların ihale i'ÜnÜ saat 10 a kadar Komisyona gel-
'•• şarttır. Postadaki ıecikmeler kabul edilmez 

bb~\'let Limanları iıletm-: Umum Müdürlüğünden: 
~llet Demiryolları idareıince 1stanbulda Sirkeci lstas· 
~ liaydarpaşa istaıyonları arasında kurulacak feribot 
lçtn bu iataıyonlarda yanaıma iskeleleri tnıaatı ile 

il 1 2L 

sair ameliyatın yapılması, bu işe aid vahit''fiat cetvelinde ve . elbiselik kumaş ilanının eksiltmesi sehven 15 kbuu .. vvel 1940 
mukavele projesinde bazı ilave ve tadilat yapılarak yeniden olarak yazılmıstır. 15 kanunevvel 1939 oldutu t&1bila n illa olu-
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 1 nur. 

Bu itin muhammen bedeli 2 milyon liradır. -
İstekliler bu ife aid sartname, proje vesair evrakı Dev- lıtanbul Lev:zım Amirliii Satınalma Komiıyonundan : 

let Dem~ryoUarmı.n Ankara ve Sirkeci veznelerinden 50 lira J 5000 çift terlik alınac~lıtır. Kapalı .zarfla ekıiltnıeıi 18.1~.9.19 
mukabi~ınde alabılirler. . _ _ pazartesi i"ünü ı;aat 15 te Toplaanede lst. Lv. imirliti Sabnalma 

Eksıltme 17.1.940 tarihınde çarıamba gunu saat 16 da komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 10,000 lira, ilk teminatı 
Ankarada Devlet Demiryolları Yol dairesinde toplanaçak 750 liradır. Nümune ve şartnamesi komuyonda a-örülir. i.teklileri11 

Merkez Birinci Komisyonunca yapılacaktır. kanuni veıikalarile beraber teklif mektupların ekıiltme ıaatiatlea 
Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin teklif mektupla- ltir saat evvel komisyona vermeleri, 

rile birlikte aıağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat • _ . . 
15 k d kb k b·1· d K . R . ı·v· d" • • Yuz bın çıft pamukla kantık yln çorab ahnacakbr 

t 
el al arl ma lA uz dmu a 1 10 e omısyon eıı ıgıne tev 1 Pazarlıkla eksiltmesi 11.12.939 pazarteıi güaü 1aat 14 30 da iıt 

e m ~ o ma arı azım ır. . . . ' • 
a) 2490 ay 1 k hka

A l k .. 73750 Toplaanede Lv. amırlığı Satınalma komisyonunda yapılacakbr Tah 
s ı ı anun a mına uygun o ma uzere . . . . . . - . · ' 

1
. l k kk t t i t mın bedelı otuz bet bın lıra, ılk temınah 2625 lıradır. Şartname 
ıra ı muva a em na · .. . ı. . d .. - 1- 1· kl"l . • 

b) B k t 
. tt"ğ" ik l ve numune11 HOmııyon a a-oru ur. ste ı erın lıaawıJ vuikalarile 

u anunun ayın e ı ı ves a ar· . . . 
M .. k · k t l"bl ı l" b"t h k bellı saatte komısyona a-elmelerı. una asaya gırece a ı er n ıman, sa ı avuz ve e -

lüz gibi büyük su itleri yapmıt ve elinde bu gibi itlere lü- • • • 4000 çift kar eldiveni alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmHi 
zumlu vesaiki mevcud ıirket ve müteahhidlerden olması 8.12 939 cuma a-ünü saat 14,30 da Tophanede İ.t. Lv. Amirliti 
şarttır· Satınalma komisyonunda yaptlacakbr. Tahmin be4leli 6000 lira, ilk 

Ancak, gerek Türkiyeye ve gerekse haric bir memlekette teminatı 450 liradır. Şartname ve nümunesi kemiıyonda ıirilir. 
~ milyon lira veya daha ziyade kıymette bir Nafıa itini BİR i.teklilerin kanuni vesikalarile beraber belli ıaatte kemiıyeua 
iHALE içinde taahhüd ederek bu taahhüdü muvaff akiyetle ıelmeleri. 
yapmış olan ve bu hususu mübeyyin vesaik ibraz eden in· 
ıaat şirket veya müteahhidleri de eksiltmiye girebilirler· 

Bu işe girmek isti yenler referans ve diier vesaiklerini 
bir istidaya bağlıynrak münakasa tarihinden an az 15 gün 
evvel Münakalat Vekaletine vermek suretile bu it için eh
liyet vesikası istiyecekler ve alacakları ehliyet vesikasını Mü
nakasa komisyonuna vereceklerdir. Ehliyet vesikası için mü· 
nakasa tarihinden 15 gün evvel yapılmamıı olan müracaat· 
ler itibara alınmıyacaktır· 

ilk 
teminata 
185,00 

lstanbul Belediyesinden : 

Muhammen 
bedeli 

2458,17 Beykoz ağaçlanma fidanlağı ser· 
leri tamiratı. 

99,00 1313,62 Beykoz aiaçlandırma fidanlı· 
ğında yaptırlacak su ha ~uzu 

İlk teminat miktarları ile tahmin bedelleri yukarıda ya
zılı itler ayrı ayrı açık eksilmeye konulmuıtur. 

İhale 18.12.939 pazartesi iÜnü saat 14 te Daimi Encü· 
mende yapılacaktır. 

Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. · 

Taliplerin Nafıa müdürlüğünden ihaleden 8 iÜn evvel 
müracaatla alacakları fenni ehliyet, 939 mali yılına ait tica- , 
ret odası vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun· 
maları. --------~---~~--_,,,M _________________________________ __ 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aııt, Hastane L~ 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

Beher kilosuna 195 kuruı fiyat tahmin edilen 2,000 kilo 
idrofil pamuk 7 birinci kanun 939 perıembe Bünü saat 10 da 
pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 390 liralık kat'i 
teminatlarile birlikte pazarlık &"Ün ve saatinde Ankarada 
M. M. V • Satınalma Komisyonunda bulumaları· 

Elektrik, Havagazı, Kalerifer (Tesisat vı Malz.) 
Kayseri ve Civarı Eletrik Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimizin Bünyan kasabasında kain elektrik santralında yeni· 
den konacak türbo alternatör grupu ve teferuatının mübayaa ve 
tesisi h kkında evvelce yapılmış elan ihalenin feıhine ve iıin müı
taceliyetine ve 2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddeıi hükmüne 
mebni mezkür Türbo alternatör grupu ve teferruatı pazarlıkla tali
bine ihale edilecektir. 

Bu itin ke,if bedeli 24637 liradır. 
Teminatı katiye 3695 lira 55 kuruştur. 

Pazarlıkla ibalo birinci kanun 939 ayının 20 inci çarfamba gü
nü öğleden sonra saat 15 de Kayseride şirket merkezinde yapılaE 
caktar. 

Pazarlıkla eLsiltmeye ıirebilmek için bu gibi işleri yapabilece
ğine dair resmi makamlardan alınmış ehliyet vesikaları ibraz etmek 
lazımdır. 

Bu i•e ait evrak tirketten 2 lira mukabilinde altnır. 

••• 
Edirne Tümen birlikleri arsalarma elektrik tesisatı. Bak : Mü

teferrik sütununda Edirne Tümen Satınalma Kom. ilanına. 

~ensucat - Elbiıe -Kundura - Çama,ır v. s. 
Denizyolları İtletme Umum Müdürlüfünden : 

30 İkincite,rin 939 tarilaiade intipr eden memurlara yapbrılacak 

Milli Müdafaa V eki.leli Satınalma Komiıyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 270 kurut olan 55,000 met

re kışlık elbiselik kumqın bepıi birden veya onar bia ye daha 
yukarı partilere bölünerek ayrı ayrı taliblere ihale edilmek ü:ıere 
7.12.939 perşembe günü aaat 11 de Ankarada M. M. V. Satuaalma 
komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. H~pıioin vermeğe iıtek

li olanlar 17,350 lirahk ve diter iıtekliler de verebilecekleri mik
tar üzerinden kanuni kat'i teminatlarile birlikte pazarlık ıin ve 
saatinde komisyonda ltulunmaları. 

• • * Beher metresine tahmin edilen fiatı 2SM> kur119 olaa 52,000 
metre kaputluk kumatın hepsi birden veya ayrı ayra taliplere ihale 
edilmek ıuretile 7.12.939 pertembe ıünü .. at 11 de Aokarad• 
M. M. V. Satınalma komisyonunda pazarlıkla Hbn alınacaktır. 

Hepsini vermete istekli olanlar 17,580 ve diter talihler de ve· 
rebilecekleri miktar ü:ıerinden kanuni teminatlarile birlikte pa• 
zarlık ıün ve saatinde Ankarada M. M. V. Sahnalma kemiıyonua
da bulunmaları. 

Matbaa işleri, kırtasiye vı yazıhane Lvz. 
Türkkuıu Genel Direktörlüiünden : 

Türkkuıu reael direktörliltü için 2 bin cilt kitap butırıla .. k
tır. 

Kitıdı Türkkuıundan verilecek olan bu kitabın ldite ve tabi
yesine tahmin edilen bedel 750 lira olup muvakkat teminab (kifıt 
bedeli ayrı 56 lira 25 kuruttur. 

ihalesi, 14.12.39 perşembe fÜnÜ saat 15 tedir. 
Şartnamesini fÖrmek ve iz.abat almak istiyenler her fh satın· 

alma komisyenuna müracaat etmelidirler. 
İıteklilerin belli fÜn ve 1aatte lüzumlu voaika ve teminatlarile 

birlikte Türk Hava Kurumu Genel Merkez bina11ntla ıatınalma ke· 
misyonunda bulunmaları. 

Keraate, tahta ve Silire -_._........._ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satuaalma 
Komiıyonundan : 

350 m3 çıralı çam tahtası "3,5: 4XO, lSX0,025 el.adında 
350 " " ,, ,, "3,5: 4XO, 18X0,025 ebadında 
800 ,, " ,, ,, "3.5: 4XO, 22X0,025 ebadında 

tamamen çam verilmedlii takdir.le her kalemi nısfı köknar 
olabilir. c 

Tahmin edilen bedeli 69 bin lira olan eb'ad ve miktar
ları yukarıda yazılı 3 kalem çırah çam tahtası .A.ıkeri Fab· 
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komiıyonunca 
11.12.939 pazartesi ıünü saat 16 da pazarlıkla ihale edile
cektir· 

Şartname 3 lira 45 kuruı mukabilinde komiıyondan ve· 
rilir· 

Taliplerirı muvakkat teminat olan 4700 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 . maddelerindeki veaaikle komiı· 
yoncu olmadıklarına ve bu it le alakadar tüccardan olclukla· 
rına dair Ticaret Odası veıikaıile mezkU.. ıün ve ıaatte ko
misyona müracaatları· 

Y. S. Mahrukat, Benzin, Makina yağları ·-;:;-____ _ 
. istanbul p.J.T. Müdürlüjünden: 
idare ihtiyacı için 280 teneke be~zin alamı açık ekıilt•eye lr.e

nulmuttur. Eksiltme 20.12.939 Çartamba aaat l5,45 de B. Poıtaba
ne binası birinci katta P.T.T. Müdilrlütü otla11nda toplaaacak mi• 
dürlük alam uhm komiı,Yonuada yapılacakhr. 

Muhanımeo bedeli beher tenekeıinin 279,5 kurafDbepıiaia 782 li· 
ra ~ kurut muvakkat teminat 58 lira 72 kuruttur. 

lıteklilerio eksiltme ve fenni ıartnamelerini prnıek ve muvak
kat teminatlarına yatırmak iizere çahıma pnlerinde meıkar •Üdlr• 



1 

Ctnıi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü S.atı 

l) Mlnıkasalar 

lneaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Beyetlu P.T.T. binaıı tamiri 
Kırk bet dükkinın ahfap taban d3temesi 

ve tavan dıvarlarıoın kireç harçlı ııvaıı 
Kırk bet dükkanın camlarile beraber ke· 

mer çerçeve akıamı 
Kırk bet dükkinın dlf aakaflaranın teaviye 

Mtonu ve pplamuı kemerlerin önle
rinin boliııajlı beton tretuvara 

aç. ekı. 
,, 

" 

,, 

8303 71 
4746 40 

2347 20 

2670 -

623 -
336-

176 -

200 25 

6150 -

İst. P.T.T. Müd. 20-12 39 15 30 
Edirne Milü Emlak Müd. 12-12-39 15 -

,, 
" 

12-12·39 15 -

" " 
12-12-39 15 -

Çanak. Nafıa Müd · 23-12-39 11 -Çanak. Vil. ahıap köprü inş. (Şart 490 kr.) kapalı z. 98000 -
Sirkeci • Haydarpaıa feribot iıkeleleri int· ,, 2000000 - 73750 - D.D.Y. Ank. ve Sirkeci 17-1-40 16 -

v.ı. ameliyatı (Şart. 50 L.) 
Edirne Sanayı kışlaaı tamiri paz. 
Beykoz ataçlama fidanlıtı ıerleri tamiri aç. ekı. 2458 17 
Beykoa ataçlama fidanlıfında yap. ıu havuzu ,, 1313 62 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyart alAt, Hastahane Lvz. 
lirofil pamuk: 2 t. pa:ıı:. k 1 95 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer(teslsat ve malzemesi) 

Elektrik santrala için türbo alternatör ırupu paz. 24637 -
ve teferrilatı (Şart. 2 L.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşu· v.s. 

Terlik: 5000 çift kapalı z. 
Kar eldiveni: 4000 çift 
Pamuklu yün çorap: 100.000 çift 
Kıılık elbiaelik kumaş: 50000 m, 

paz. 

Kaputluk kumat: 52000 m. ,, 
Kanaviçe: 2'l500 m. (Bak miltefer. ıütununa) ,, 
Sedyelik bez: 2000 m. (temd.) 
Tiiyıüz havlu: 5000 ad. " 

" 

" 

Beheri 

10000 -
6000 -

35000 -
m. 2 70 
m. 2 90 

m. 2 40 
o 40 

Matbaa işleri - Kırtasiye·Yazıhane Levazımı 

Kitap baıtırılmuı, 2000 cilt 

Kereate, tahta ve saire 
Çirab çam tahta11: 1500: m 3 (Şart. 345 k.) paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Benzin: ıBO teneke 
Oiun 
Odun: 550 t. (temıi.) 
Oıbuı: 382 t. 

Müteferrik 

aç. ekı. 
paz. 

" 
" 

Kam1on 3 tonluk paz. 
Büyük tahta Jr.apıül 50000 ad. etiket tabtuı aç. ekı. 

42.500 ad. 

806 25 

690QO -

782 80 
5000 -
9625 -
k. o 02 

3450 -
3140 -

Yol ıilindiri buharlı veya mazotlu alit ye· paz. 
deklerile beraber: 10 ad. (Şart. 425 kr.) 

Aleminyum lik: 5. t. ,, 
Kurıun: 200 t . (Şart. 315 kr.) ,, 

Beheri 8500 -
veya 8250 

4650 -
63000 -

Kalay: 5 t. 
" Aleminram levha: 5 t-çloko levha: 5 t-aaç ,, 

levha: 5 t. 
Kanaviçe: 22.500 m•ıerid. Kolan: 120.000 . ,, 

m•tepe urıanı: 1.500 m. a-erıi ipi: 
230000 m. 

Kar ıaxlütü: 4000 çift 
" Mat kaput düfme1i: 500,000 ad.-mat caket ,, 

büyü.lr. dütmeai: 1.000000 ad.-mat caket 
kflçük dütmeai: 400000 ad. 

Pafta, klavuz v.ı. (Şart. 308 kr.) kapalı z. 
Kürek ıapı: 60000 ad. kazma aapı: 30000 ad. paz. Beheri 

Erz•k, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyat: 32 t. 
K. et: 700 t. 
Yulaf: 500 t. 
Y•laf: 25 t. k. ot: 25 t. 
Nobut: 140 t. 

B. M U 7 • y e d e 1 e r 

Çam tomrutu 

AmortillSr: 4275 m. 
Terzi dikit makineıi Plaff markalı 
Milıtah:ıerat ve iliç 
Takıl otomobili Opel marka 
Taksi otomobili HGtıon marka 

paz. 

" 
" 
" 
" 

a~. art. 

paz. 
aç. art. 

" 
" 
" 

24475 -

1600 -
9360 -

61500 -
O 13 ve 
o 20 

k 1 10 
40250 -
40000 -

15400 -

185 -
99 -

390 -

3695 55 

750 -
450-

2625 -
17350 -
17580 -

700 -
300-

4700 -

58 72 
750 -
721 88 
573 -

517 50 
235 50 

348 75 
4400 -

1853 62 

120 -
702 -

4325 -
2070 -

2640 -
3018 75 
3000 -

1155 -

32 06 

Edirne Ask. SAK. 4-12-39 10 -
İst. Beled. 18-12·39 14 -

" 
18·12-39 14 -

M.M.V. SAK. 7-12-39 10 -

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. 20-12·39 15 

Tophane Lvz. SAK. 

" ,, 
M.M.V. SAK. 

" Tophane Lvz. SAK. 
M.M.V. SAK. 

,, 

Türkkutu Gen. Direk. Ank. 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

ist. P.T.T. Müd. 
Tophane Lvz. SAK. 
Lüleburgaz Ask. SAK. 
İst. Komut. SAK. Fındıklı 

D. D. Y. Haydarpaşa 
İst. P.t.T. Müd. 

Nafıa Vekaleti Malzeme Müd· 

Ask. Fab. U. Müd. SAK. Ank, 
,, ,, 

Tophane Lvz. SAK. 

" 

" ,, 

D.D.Y. Ank. ve Haydarpaf8 
M.M.V. SAK 

Tophane Lvz. SAK 
Lüleburgaz Ask. SAK 

,, ,, 
Selimiye Ask. SAK. 
Ank. Lvz. SAK. 

18-12-39 15 -
8-12·39 14 30 

11-12 39 14 30 
7-12-39 il -
7-12-39 il -
7-1 2-39 15 -
8-12-39 11 

19-12-39 11 -

14-12-39 15 -

1 l-12-39 16 -

20-12-39 15 45 
4-12-39 13 30 

11-12-39 15 -
7-12-39 10 30 

7-12-39 il -
20-12-39 15 30 

9-12-39 11 -

11-12-39 15 30 
11-12-39 15 -
7-12·39 15 15 
7-12-39 15 30 

7-12-39 15 -

8-12-39 15 -
8-1239 14 -

15-1·40 15 -
6-12-39 11 -

8-12-39 15 30 
9 -12-30 10 -
8-12-39 10 -
4-12-39 11 -
5-12-39 14 -

Dursunbey Devlet Orman İşlet. 13.12·39 15 -
Revir Amirliği 

Türkkuşu Gen· Direk. Anlc. 14-12·39 
İst. 5 ci icra Sandal Bedesteni 6-8-12-39 
Marsı İcra Meoı. Camiikebir civarında 16-12 39 
Ank. 4 cü İcra-Müzayede salonu 14,15-12-39 

14 -
13 -
9-

12 -
,, " 11-12-39 12 -

-------------------------------------.------------------------------------------------------------
lGk itlarl kalem levazım kıımına ekıiltme tün ve ıaatinde de mu
nkkat teminat makbuz ve 939 ıeneai i~in muteber Ticaret Oda,. 
veıikaıile komisyona müracaatları. 

lıtanbul Levazım Amirlifl Satınalma Komiıyonundan: 
5000 liralık kadar odun alınacaktır. 
Pazarlıkla ekılltmeıl 4.12.939 pazarteıi a-ünü ıaat 13,30 

da Tophanede Levazım Amırliil Satınalma Komiıyonunda 
ykpılacaktır. 

Kat'ı teminatı 750 liradır. 
Sartname ve evıafı komiıyonda 1rörfilür. 
fıteklilerin belli ıaatte komlıyona 1relmelerl. 

••• 
~ ton meıe kömüril alınacaktır. Bak : Mtlteferrik aütununda 

EdlrD• Aekerl S.tuaalma Kooı. illnına. 

Odun alınacaktır. Bak : Erzak sütununda Vize Ask. $. 
A. K . ilanına. 

Müteferrik 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

60,000 kürek 1apı, 30.000 kazma sapı pazarlıkla 1atın alınacak
tır· Pazarlıtı: 6.12.939 çarşamba pnü aaat 11 dedir. Kürek sap· 
larının b~beri~e ~3. kuru~. Kazma aaplarınıo beherine 20 kurut fi. 
yat tahmın edılmıftır.KaU teminatı2070 lira olup fartnameıi komit
yonda aörülür. Talipleri11 muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. 

Edirne Tümen Satınlama Komiıyonundan: 
50000 kilo yataklık ot 

20003 > m•ı• k5mürü 
3~ aiet ıaç mangal • atı 

Ve Tümen birliklerinin iııal ettikleri araalar elektrik tcıı~ . 
kefifnamaıine ıör4: yaptırılaeaktır. Eksiltmesi 6 . 12.39 çarşanı~• tıP' 
nü saat 15 dedir. lıteklilerin Ediroede Sanayi kıtlasında askeri sa 
ima kemisyonuna müracaatlari. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İ§letme Umum idaresind;; 
Muhammen bedeli 3450 lira olup bir adet 3 tonluk kamyon 7,12. ltt·~· 

• e lıı;I 
perfembe günü saat 11 on birde Haydarpaşada kanunun t~yın d hi· 
vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar gar banası 8 

lindeki komisyon tarafından pazarlık usulile satın alınacaktı~· t ve 
Bu işe ıirmek istiyenlerin 517 lira 50 kuruşluk kat'i teınıPa 

komisyona müracaatları lazımdır. d ı.ıtıl· 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 85 

maktadır. 

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden : 
İdare bendiye ihtiyacı için 2500 aded harici kıymetli ~!ik~tı 

tahtuı, 20.000 adet harici adi etiket tahta11, 200,000 aded dabılı 8 
• 

etiket tahtası, 12,000 aded dahili kıymetli etiket tahtası, so.OOo a 
ded büyük tahta kapsül alımı açık eksiltmeye konulmutlur. 

1 b·oas Eksiltme 20. 12.939 çarşamba saat 15,30 da B. Postane 1 o:ı 
birinci katta P.T.T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alı01 Satı 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 314() lira, muvakkat teminat 235,5 liradır· " 
Taliblerin olbaptaki şartnamesile mühürlü nümunelerini görJJJe. 

ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde ıneı. 
kür Müdürlük idari Kalem Levazım kısmına, eksiltme gün ve sa• t 
tinde de 939 senesi için muteber Ticaret Odası vesikası muvakk• 
teminat makbuzile birlikte komisyona müracaatlara. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Aded 
500,000 Mat kaput düğmesi 

l ,000,000 > caket büyük düğmesi 
400,000 > .11 küçük düğmesi a 

Yukarıda miktarı yazılı mat düğmeler 8.12.939 cuııt. 
günü saat 14 te Tophanede Lvz. amirliği satınalma koınlO':O 
nunda pazarlıkla alınacaktır· Hepsinin tahmin bedeli 93 .. 
lira, ilk teminatı 702 liradır. Şartname ve nümune si kofll~ 
syonda görülür. İsteklilerin belli gün ve saatte kanuni "eti" 
kalarile komisyona gelmeleri. 

• * • 5000 kilo Alemin yum levha 
5000 ,, Çinko levha 
5000 ,, 1aç levha t 

·ı . 
Yukarda miktarı yazıla 3 kalem malzemenin pazarlıkla eks• &· 

mesi 7-12-39 perşembe günü ıaat 15,30 da Tophanede Levazıısı. 
mirliği Satınal~a komisyonunda yapılacaktır . Nümuneleri kor.JJ~r 
yonda görülür. isteklilerin kanuni vesikalarile ve ilk teminatlar• e 
belli saatte komisyona gelmeleri 

• • eı 4000 çift kar ıözlüğü alı:ıacaktır. Pazarlıkla eksiltıı>es• 
8.12.939 cuma günü saat 15 te Tophanede Lvz. Amirliği Satıoalıı>t' . , . 
Komisyonunda yapılacaldır. Tahmin bedeli 1600 lira, ilk teısı•11 • 
120 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. istekliler•" 
kanuni vesikalarile belli saatte Komiıyona gelmeleri. • 

• • • Beş bin kilo kalay alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeıi 1. ız.3~ . ı·ıu 
perfembe günü saat 15,15 te Tophanede lıtanbul Levazım iıJJİr 1~ 
aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda göril" 
lür. İsteklilerin teminatlarile ve kanuni vesikalarile belli saatte ıı.o· 
miıyona ielmeleri. 

Devlet Demir Yolları Satınalma Komisyonundan : 
·re Muhammen bedeli 61.500 lira olan pafta kla vuz ve saı . 

15.t.940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile A0 

kara' da İdare binasında satın alınacaktır. t 
Bu ite girmek istiyenlerin 4325 liralık muvakkat teınirt~ıı 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı giJ 
ıaat 14 e kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. I . 

Şartnameler 308 kuruıa Ankara ve Haydarpaıa veı:ne e 
rinde ıatımaktadır· ____ ,,,,/_. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v .s. 
Marmara Üasübahri K . Satınalma Komisyonundan: 
Komutanlık ihtiyacı için 10,000 kilo ıabun açık eksiltme 11111• 

lile satın alınacaktır. lr 
Eksillmesi 16 Birincikannn 939 Cumartesi günü saat 12 de 

mitte Tersane Kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. j• 

Sabunun bir kilosunun tahmini fiatı 34 · kuruş olup ilk teıJlıı 
natı 255 liradır. Bu ite ai şartname bedelsiz olarak komiıyoııd' 
alınabilir. t' 

Eksiltmeye İftirak edecek isteklilerin 2490 ıayılı kanuouıı ·ıe 
rifatı veçhile bu ite alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalır•~. 
Dz. Filoları muhasebecilitine yatıra~akları teminat veya banka ısıe j, 

tublarını muayyen iÜn ve saatte Komisyon Batkanlığına verdJelef 

İstanbul Aıkert Fabrikalar Müdürlüğünden: ,ıı 
Tahmin edilen bedeli 256 lira 50 kuruş olan aıatıda yaıılı r 

kalem sebze Bakırköy Barut Fabrikası Muhafız bölük kilerinde tt 1 
lim şartile Salı pazarında Askeri Fabrikalar Y ollamasındaki S•t.ııı;, 
ma Komiıyonunca 5.12.939 sala ıünü saat 14,30 da pazarlıkla ıb'f" 
edilecektir. İsteklilerin muvakkat teminatı olan 19 lira 24 kll'.~ıe 
herhangi bir Malmüdürlütüne yatırarak alacakları makbuzla biri~~ 
mezkur gün ve saate komisyonda bulunmaları. Şartname her j' 
komiıyonda görülebilir. 

Kilo 
900 ıoğan 

1200 lahana 
1200 pırasa 

Kilo 
1800 
1500 
300 

patateı 

ıspanak 

taze baki• 



~rfncikAnun 1939 - : ı 

Bursa Tümen Satınalma Komisyonundan : 
~llaurluk gnrnizonun ıı.id 340 toıı una istekli çıkmadığından 
~ 11. 12.930 pazartesi günü saat ) 1 de Bursııda satınalma 
t 0nunda pazarlıkla alınacaktır. İlk teminatı 3188 liradır. Ev
t •eraiti her ıün komisyonda görülebilir. 

~ kkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 
~ İ0t) kilo nohut pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
~ıış, ihalesi 11.12.939 pazartesi günü saat 10 da Çanakkalede 
~ k~ın mevki Satınalma KomİsJ onunda yapılacaktır. isteklile· 

lıra 75 kuruş teminat ve kauunur. 2 ve 3 ncü mnddelerin
t~aikle birlikte komisyona müracatleri. 
' ~ • Pazarlıkla satm alınacak olan aşağıda miktarı yazılı böğ-

tare istekli çıkmndığından tekrar pauırlıkları 11.12.939 pazar
~ıı(i hizalarında yazılı saatlerde Çanakkale müstahkem mevki 
t llıa Komisyonunda yapılacaktır. Tnliblerin gösterilen teminat
t 'ticaret vesikalarile birlikte komisyona nıüracaatleri. 

Tut rı İlk teminatı 
~ 

~11kkale 
Kilo 

45,100 
21,900 

Lira Lira ihale saati 
4510 338,25 10,30 

eve Geyikli 2190 164,25 11 

Edirne Askeri Sntınalma Komisyonundan : 
A.hğıda yazılı sığır etlerinin kapalı zarfla eksiltmeleri 18 12.39 

&i günü hizalarında yazılı saatlerde Edirne Vilayeti Süloğlu 
~i .ınerkezinde Askeri Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
ttın kanuni vesaikle beraber münakasa saatinden bir saat 
t kadar teklif mektublarını kemisyona vermeleri lazımdır. 

llıtleri, evsaf ve hususi ş rtları her gün komisyonda görülür. 
Yeri Miktarı Tutarı İlk teminatı 

Kilo Lira Lira 
137,25 34,313 2574 

İh le saati 
1J 

137,250 34,313 2574 14 
171,562 42891 3'17 15 
128,100 32,025 2402 16 

l Elazığ Tümen Satınalmıı Komisyonundan: 

1 6~en birlikleri için 162 ton un alınacaktır. Tahmin edilen 
19-tOO lira, ilk teminch 1958 liradır. Şartname ve evsafı Tü

~tııınlma komisyonundan verilmel<tedir ihale kapalı zarfla 
9 cumartesi günü saat 10 do Elazıtdn Tümen Satınalma 

~ . 
<ınunda yapılac.ıktır. istekliler en aşağı 10,000 liralık tonh-

\ girdiklerine dair ehliyet vesikalarını zarfın içine koymuş 
klnrdır 

~ Çorlu Kor Sntınnlma Komisyonundan: 

~OOQ kilo sığır eli kapalı zarfla alınacaktır· 

1
.le ıs.12.939 cuma günü saat 16 da olup ilk teminatı 

t 1tadır. 
~ja.f ve vartnnmesini görmek isteyenler hergun Çorluda 
ttıa komi.;yonuna müracaatla görebilirler. 

l- Vize Askeri Satınalma Komisyonundan : 

ııı?tıence gösterilecek yerlere tenlim §artile iki partide 
~liralık k. ot üç partide 7500 liralık bulgur ve ayrıca 

l\ da odun alınacaktır. 
~lltlağı 6.12.939 günü saat 15 te Vizede Askeri Satın· 

Otnisyonunda yapılacaktır. 
"'* • 

-- - --

Mtialıllua O= ' i 

.,_.,.... __ ,_V.Siilt_,.._.:rs1r.u._..., • ._._..~Jlılıl"ll.a.•~~ax-.ı.-

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

Pazartesi 4. l 2.939 

Evrak bastırılması (Gümrük Muhafaza Ge11. Komut. İst. SAK) 
No 1255 

Sabun (Tophane Lvz.) No 1254 
Patinaj zinciri (M. M. V.) No 1254 
Hortum rakorlarile beraber (Tophane Lvz:.) No 1254 
Su tesisatı (Anit. P. T. T. Lv.ı · Müd,) No 1234 
Beton mesnet inş. (Samsun Beled.) No 1254 
Toz şeker (Çanak. J. l ci Alayı) No 1253 
Sıjır eti (Edirne Ask. SAK.) No 1253 
Yemek ıobası (Tophane Lvz.) No 1253 
Bakır kaz.an (Tophane Lvz.) No 1253 
• Çam tomruğu (Devlet Orman İşletmesi DursuPbey Alaçam Revir 

Amirliği) No 1252 
Sığır eti (Bayramiç Ask. SAK.) No 1252 
Sundurma inş. (Edirne Ask. SAK.) No 1252 
K. fasulye (Çanak, M~t. Mvk. SAK.) No 1250 
P. T. T. binası tamiri (Çeşme P. T • T. Müd.) No 1249 
• Çam tomruğu (Dursunbey Alaçam Devlet Orman işletmesi Revir 

Amirliği) No · 1249 
Eğe demir v. s. (Yüksek Mühendis Mektebi SAK.) No 1251 
Peynir tenekesi (lst. Beled.) No 1248 
Un (Siird Ask· SAK.) No 1248 
Silivri sıfat istasyonu binası tamiri (İst. Beled.) No 1248 
Zincirlikuyu mezarlığı cephe dıvarı tamiri ve üzerine kafosli tel 

parmaklık konulması (İst. Beled.) No 1248 
K. üzüm ve üryanı erik ( ,, ) No 1248 
Ekmek (Hayvan Sağlık ve Nalbant Mektebi Müd.) Ne 1248 
Muhtelif sebze (Ank. Lvz.) No 1248 
Kırtaııiye levazımı (İst. Beled.) No 1248 
Beyaz ve kaşar peyniri ( ,, ) No 1248 
Sargılık bez (M. M. V.) No 1247 
Toz şeker (Bolu Alayı SAK.) No 1247 
Yol inş. (Türkkuşu Genel Dir.) No 1247 
K. fasulye (Balıkesir Ask. SAK,) No 1246 
Şeker (Çorlu Kor) No 1245 
* Hane ankazı (Ank. Beled.) No 1245 
Kuru erzak ile sade ve tereyağ (İst. Beled.) No 1245 
Kurşun üstübeç ve ~inko üstübeçi (Ask. Fabr.) No 1245 
Demir parmaitlık İnf. (Devlet Limanları İtletme U. Müd.) Ne 1245 
Zeytin yağı (Manisa Tümeni) No 1244 
Muhtelif yemiş (İst. Kız öğretmen Okulu) No 1244 
Sebze (Ank. Lvz.) No 1243 
Yüz havlusu (M. M. V.) No 1243 
Boya malzemesi ile zımpara kağıdı ve hamızı kibrit (O. D. Y.) 

No 1243 
Tımar fırçası (M. M. V .) No 1242 
Gureba host. (Dahiliye aufisi bitirme işleri (İst. Nafıa Müd,) Ne 1240 
Vermut şişesi {İnhisarlar U. Müd) No 1238 
K. fasulye {Çorlu Kor) No 1237 
Makarna ve K. üzüm (Çorlu Kor) No 1234 
K. ot (Vize Tümeni) No 1230 
Ölçü aletleti (D. D. Y.) No 1214 
Kaputluk kumaş (M. M. V.) No 1256 

• ----rnr....._:..-..smm=__,,.,__~----~·m--... -~----~------

1~ loıı yataklık ot alma~aktır. Bak : Müteferrik sütununda Edir- ~ŞA ALEMİ 
tri Satınalma Kow. ilanına. 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

DEL 
~ İstanbul 3 üçüncü İcra Memuruğundrn: 
t C:uı: olup paraya çevrilmcsiı:e karar verilen yaylı araba ve 
~ tkerlekleri 5.12.939 salı günü saat 9 dan 11 re kadar Feri
, ~11kat caddesi 16 numarada ve muhammen kıymetin yüzde 

beşini bulmadığı takdirde 7.12.939 per~embe günü ayni 
~~ ayni mahalde nçık arttırma 5uretiyle Htılacağı ilan olu-

'~nbey Devlet Orman İoletmesi Revir Amirliğinden: 
~lllnbey Devlet orman işletmesi istasyon deposunda 62 No. lı 
~ e\>cut 558 adede muadil 524 metremikab 817 desimetremi· 
~ lomruiu cçık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
'ıı tuldarın ayrıca bnş kesme payları mevcut kabukları soyu)
~ hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 
~/llklara ait satıı şartnamesi Ankarn, lstanbul, &lıkesir Or

trıe müdürlüklermde ve· Dursunbey revir awirliginde görü-

'~ tı,_tllkların beher metre mikabının muhammen bedeli 1 l lira 
'ttllr· 

~llkların muhammen bedeli üzeriııden l 0 7,5 muvakkat te. 
I lira :ı3 kuruştur. 

~~der muvakkat teminatları hamilen 11. 12.39 pazartesi günü 
e Dursunbey Revir Amirliıine müracaatları ilan olunur. 

talı b . 
qt tı ey Devlet Orman işletmesi istasyon deposunda 69 No. 
\ ~evcud 5 lı aded muadili f>27 metrewıka'b 877 dsm 3 
'~ t'\ıtu açık arttırma ıle satılığa çıkarılmıştır. 
t lltllkların ayrıca baş kesme olup payları mevcut hacım ka
t~ kutur Ü?-erinden hesııplanmışlır. Tomruklara ait satış 

~t ~Ankara, lstaııbul, Balıkesir Orman Çevirge Müdürlükle
\r llrsunbey Revir amirliğinde görülebilir. 
tı lıkların beher gayriınamul ınetremik'abınırı' muhammen 
~ lira 70 kuruştur. 
1 tlıkların muhammen bedeli üzerinden °lu 7,5 muvakkat 
~ lira 21 kuruştur. 
tıler ınuvakkat teminatlarıııı hamilen 13.12.939 Çarşamba 

IS de Dursunbey Revir amirliğine müracaatları ilan olu-

Her akşam Bayan Mual
la. Salahaddin Pınar ve ar· 
kadaıları· 

!f arihi kostümlü tablo 

SAZ. CAZ, KABARE 

VARYETE 

Bütün programla her pazar 
içkisiz çaylı matine 

Tel. 43776 

HALK OPERETİ 
Bu akşam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

zozo 
DALMASLA 

(Halime) 
Büyük.ıı.Şark Opereti} perde 

Yeniılialet _ ı .. 

ŞEHİR TIY A TR OSU 

Tepebaşı Dram 
kısmı 

Gece saat 2U,30 da 

ŞEYTAN 

istiklal Caddesi Komedi 

k ıs m~ı n.d a 

Gündüz saat 14 de 

KAN KARDEŞLERi 

Gece aaat 20.30 da 

- 1.12.939 -

FİATLAR 

C l N S 1 

Buğday yumuşak 

• Sert 

Bulğur 
Çavdar 
Bakla 

krı:ılca 

Nohut lcalburlatı 
Yulaf 
Kuşyemi 

Börülce 
fa1111lya tombul 
Keten tohumu 
Su Hm 
Ceviı. lcabuk!u 
iç fındık 
Badem içi tatlı 
Arpa Aaadol dök, 
Yapak Üilak 

1 A;aA"ı 
Kr. Pa. 

s 32 
5 20 
s 11 

1 as 

ıs 20 
ıs -
16 -
9-

37 20 
87 -

4 5 

GELEN 
Bujday 
Mı•ır 
Yapak 
fHulye 
Nohut 
B. Peynir 
Kuuemi 
Pamuk 
Arpa 
su.am 
iç fındık 
Koza 

Suuın 
Mık•t 

GİDEN 

Yakarı 

Kr. Pa. 
5 37' s 
s 16 

8-

16 20 
ıs 2,s 
16 10 

39 20 
88-

4 11 

240 Ton 
ı~ 
9 • 

23 • 

• 
ıs • 

• 
30 
18 • 
20 • 
4 ,. 

Ton 
101 • 

Ha~h·~ tobuau - • 
Afyon - • 
Kıl - , 
l(uşy•aıi - ,. 
Fasulya 19 • 

DIŞ FİATLAR 
Butday Liverpul 3 27 

• 4 : Şikaıre 4 39 
• •• ,. (: Vinipek 3 60 

Arpa r;, • f : Anvar• 
Munr.:; : Londra 2 87 
Keten T. : • 
Fındık G. : Hamburı 

• L. : • 

- . 

- Şartnamesi mucibince İdaremizin Paıabalaço Müakirat Falt 
rikası için 1 adet çuval yıkama makinesi kapalı zarf uaulile eksilt
meye konmuttur. 

il - Muhammen bedeli ıif 5200 lira muvakkat teminatı 380 
liradır. 

111 Eksiltme 12.XII.939 salı pnü saat 15 de Kaltatqta Le-
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyenuada yapılaeakbr. 

iV - Şartnameler her gün sözü reçen Şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fıyabııı: fenDI 

tekliflerini ihale gününden bir hafta evvel tetkik edilmek laer• İa
hisarlar Umum Müdürlüjü Müskirat fabrikalar tubeaine nraeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutu:ammın vesika almaları lhıaılır. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka
nuni vesaikle % 7,5 gü.-enme parası makbuzu veya bHka temiaat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatiniea ltir aaat 
evveline kadar mezkür Komisyon Batkanlıtına makbuz ••kabllia-
d.e vermeleri ilin olunur. ( Q21) 4-4 

"' .. 
Cinai Miktarı Mubam. 8. • 0 7,5 Eluilt•• 

teminat 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Muhtelif banda 
Perde imali ve 

Vaziyye işi 

Muşamba döşeme 

işi mukava ile 
birlikte 

16 kalem 
19 adet 

160 M2 

415 00 

~o oo 

- - puarltk 15 
31 12 " 15,iO 

ıs so • 

l - Numune ve ebat listeai mucibince yukarda cina ve •İktan 
yazılı, üç kalem malzeme pazarlık usulıle aatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, paurlık ıaatle• 
ri hizalarında yazılıdır. 

III - Pazarlık 5.Xll. •alı günü Kabatafta Levuı• ve UalııaTaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 
iV - Nümuneler her ilin sözü geçen Şubodo rörillelııileceti ri

bi banda ebat listeleri de alınabilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen (Ün ve aaatlerıle 'tt 

7,5 ırüvenme paralarile birlikte meı.kur Komisyona r•lmeleri. 
(98b7J Z-4 

lstanbul Defterdarhğm dan : 
Ahır kapıda Cankurtaran mahalleıinin İıkele czaddesincle eıld 

yeni 7 sayılı y~kdiğerine bititik iki kısımdan mürekkep eski Tılt
bıye mektebi binasının evvelce Polis karakolu iken tabliye etlile11 
garp cihetindeki kısmı 150 lira ve uzun müddetenberi bot b11l11aan 
a-arp cihetindeki kısmı 115 lira muhammen senelik iear üzerindeD 
üç ıene müddetle senelık kira bedeli üçer .ay fasıla ile tlörl tak.itte 
peşin istifa olunmak kaydile kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. 

Arttırma l 1.12.939 pazartesi günl ıaat 14 de millJ eallk mü.· 
dürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. isteklilerin 38 Ye 

26 liralık muvakkat teminatla muayyeıı pn ve autta kemis7ou 
müracaatları· (964i) d. 

İsim , mikdar ve mubammen bedellerile muvakkat:teminatları a· 
şağıda ya:ıılı 3 liste muhteviytttı muhtelif malzeme 14.12.939 ı)erıe•· 
be günü saat 15 den itibaren sıra ile kapalı zarf usulü ile Ankara.la 
İdare binasıııda satııı alınacaktır. 

Bu işe girmek isteye.ılerin hizalarında yazalı munkkat temiıtat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 14 
de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şarnltmeler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa vezneleri11ılı 
satılmaktadır. (9804) 3-4 

Mikdarı Mubam. beti. Munk. tem. 
No. ton İsmi lira lira 

----- --- ---
1 400 Mazot 28,000 2,100 
2 400 (Petrol 69,500 4,725 

150 (Pis gaz 
3 200 Benzin 41,600 l,120 
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Quo'tldien des Adjudications 

2 DECEM8Jli ı9"# 

ADMINISTRA TION 
Galata, F ermeneciler Cad· 

ABONNEMENTS 
Vllle et Provlnce 
3 molı Ptn 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger : 12 molı Ptn 2700 

Le No. Ptrs 6 
ASA GAZETESi Kenbcr Han, 2me Etagd 

No. 8-9· 11 ·12 

Boite PoDle No. 1261 

Pour la Publicite ı'adre11er 
a l' Admlniıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat T elepbone: 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de i•adjudicaUon 
MÔde -Prii ---c~~-- Lie";'";°d•;'°djudication e tdu 

Cahier des Cbarges d'adjudicat. eatimatif provisoire Jourı Heureı 

A) Adjudications au Rab~ 
Constructiona-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Rep. bit. P.T.T. Beyotlu 
Coaıtr. de pli.fonda, murs et planchera de 45 

boutiques 
Conıtr. de chl11is et inıtal. vitres de 45 bou· 

tiques 
Conıtr. de trottoira, trav. terraasemenf devant 

45 boutiqueı 

Publique 
,, 

,, 

,, 

8303 71 
4746 40 

2347 20 

2670 -

Conıtr. 4 ponts en boiı au Vil. Çanak. (cah. Pli cach. 98000 -
eh. P. 490) 

Re~ bat. caserne Gre a gre 
Conıtr • echelles d' accostaıe aux stations de Pli cach. 2000000 -

Sirkeci et Haydarpaıa pour le service de 
feriboat (cab. eh. 50 L.) 

623 -
336 -

176 -

200 25 

6150 -

73750 -

Dir. P.T.T. lst. 
Dir. Biens Nat. Edirne 

,, 

,, ,, 

Dir. Trav. Publ. Çnnnk. 

Com. Ach. Milit. Edirne 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 

Caiase Sirkeci 

20-12-39 15 30 
12·12·39 15 -

12-12-39 15 -

12-12-39 15 -

23·12·39 11 -

4-12-39 10 -
17-1-40 16 -

ltepar. ıerreı a la pepiniere Beykoz Publique 2458 17 185 - Com. Perm. Mun. lst. 18·12-39 14 -
Coastr. ba11in a la pepiniere Beykoz ,, 1313 62 99 - > ,, 18-12-39 14 -

Produits Chimique• et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
Coton bydrophile: 2 t. Gre a gre le le. 1 95 390 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 7-12-39 10 -

Rlectrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Groupe turbo alternateur et acces. pour cen· Gre a ırre 24637 -
trale electr. (cah. eh. 2 L.) 

Mablllement - Chausaures - Tissus - Cuirs 
Pantoufleı: 5000 paireı Pli cach. 10000 -
Gants pour neire: 4000 paireı Gre a gre 6000 -
Claau11etteı en laine: 100000 paires ,, 35000 -
Toile pour braneards: 2000 m. (aJ.) ,, le m. 2 40 
f.ıaaı..maia aanı davets: 5000 p. ,, la p. O 40 
Etoffe pour habits d'hiver: 55000 ıa. ,, le m. B 70 
Etoffe pour capotes: 52000 m. ,, le m. 2 90 
CaneYaaı 22500 m. (Voir Oivers) " 
Trevaux d'lmprimerie • Papeterie 

lmpr .. ıion livreı: 2000 Yolumes 806 25 

lole de Conatruction, Panches, Charpente 

Plancbe en boiı reıineux: 1ü00 m3 (cah. eh. Gre a gre 69000 -
545 P.) 

8ombuatlble - Carburant-Huiles 

leuineı 280 bidona 
loiı 

Boiı: 550 t. (aJ.) 
Bolı: 381 t. 

Dlvera 

Camion de 3 t. 
Capıules en boia: 50000 p.-etiquettea en boiı: 

42500 p. 
Laque en aluminium: 5 t. 
Ploıab: 200 t. (oah. eh. 315 P.) 
l.tainr 5 t. 
Plaque en aluminium: S t.-id. en ainc: 5 t. 
CaHvaı: 22500 m.·aanrle en ruban: 120000 

m.·corde: 1500 m.·corde: 230000 m. 
Lunetteı pour neire: 4000 paires 
loutonı mata pour capotes: 500000 p.-id. pour 

Jaquettea: 1,000,000 p.-id. petitı pour ja
~uettea: 400000 p. 

Cylindre de route fonctionnant a vapeur ou 
a maıı:out avec leı instrumentı et les pie
eu de rechanre: 10 p. (cah. eh. 425 P.) • 

Publique 
Gre a gre 

" ,, 

Gre a rre 
Publique 

Gre a rre 
,, 
" ,, 
,, 

" ,, 

782 60 
5000 -
9625 -

le k. O 02 

3450 -
3140 -

4650 -
63000 -

24475 -

1600 -
9360 -

n chacun 8500 -
ou 8250 -

Taraud, fiU•r• ete. (cah. eh. 308 P.) Pli cach. 61500 -

Manelael pour pellu: 60000 p.-id. pour 
elaH: SOOOO p. 

pio· Gre a rre la p. O 13 
et O 20 

.. rovlalona 

Div. pro'Yiıionı 
Avoiae: 763 t. (aj.) 
Avoine: a60 t. (•i·) 
Sucre: 18,S L 
Vian4e de aouton (aj.) 
Lalt: 10 t. (aJ.) 
Y eflaourt: 11 t. (at.) 
Fariae: 100 t. 
Jlb: pour pilaf: 73,S t. 
Pahı: 20 t. (aj.) 
Beurre (Urfa): S t. (aj.) 
Pom ... : 1 t. (al-) 
Coıaı: 1,5 t. (•J·) 

Publique 
Gre a rre 

,, 
Publique 
Gre a rre 

,, 
" Pli cacb. 

" 

34335 -
16200 -
4914 -
1722 -
1100 -
1690 -

31500 -
18007 50 

le k. O 09,50 
le k. 1 -
le k. O 20 
le k. O 15 

3695 55 S.A.T. Electr. Kayseri 20-12-39 15 -

750 - Com. Aclı. lnt. Tophane 18· 12-39 15 -
450 - ,, > 8-12-39 14 30 

2625 - ,, ,, 11-12-39 14 30 
700 - C. A . Min. Def. Nat. Ank. 8-12 39 11 
300 - ,, ,, 19-12-39 11 -

17350 - l) ,, 7·12-39 11 -
17580 - ,, ,, 7-12-39 11 -

Com. Ach. lnt. Tophane 7-12-39 15 -

- - Dir. Geu. Türkkuşu Ank. 14-12·39 15 -

4700 - Com. Ach. Dir.Gen.Fabr.Mil. Ank. 11-12-39 16 -

58 72 Dir· P.T.T. İst. 20-12-39 15 45 
4-12-39 13 30 

11-12-39 15 -
7-12-39 10 30 

750 - Com. Ach Int. Tophane 
721 88 Com. Ach. Mil Lüleburgaz 
573 - C. A. Comm. Milit. lst. Fındıklı 

517 50 1 ere Expl. Ch. de fer Etat H. paıa 
235 50 Dir. P.T.T. lst. 

7-12-39 11 -
20·12-39 15 30 

348 75 
4400 -

1853 62 

120 -
702 -

C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil . Ank. 

n " 
Com. Aeh. lnt. Tophane 

> ı:ı 

:ıı 

,, > 

,, 

Miniı;t. Trav. Pub. Ank. 

11-12-39 15 30 
11 ·12·39 15 -
7-12-39 15 15 
7-12-39 15 30 
7-12-39 15 -

8-12·39 15 -
8-12·39 14 -

9-12-39 11 -

4325 - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 15-1-40 15 -
Caisse Haydarpaşa 

2070 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 6-12-39 ıı -

2575 10 
1215 -
368 55 
129 15 
82 50 

126 75 
2362 50 
1356 -
14! 50 
ı25 -

15 -
16 88 

Dir. Ecole Nornale Trakya 8·12-39 H -
Com. Acb. Plaee Forte Çanakkale 11 ·1~-39 10 -

> ,, 11-12-39 11 -
C. A. ler Reg. deGendar. a Çanak. 4.12.39 15 -
Med. en cbef Hôp.Malad.Contaı. lzmir danı 1 moiı 
Com. Ach. Place Forte Çanak. 18-12-39 10 -

,, ,, 18-12-39 10 30 
Com. Ach. Mil, Çorum 18·12-a9 15 -
Com. Ach. lnt. lı:mir 14-12·3' lS -
C • A. Ecole Normale Sup. 7· 12-89 10 -

• l) 7-12-39 10 -
> > 7-12-39 10 -

" " 7-12-39 10 -

AVIS OFFICIELS 

Du Ministere des 
Travaux Public9 

A la suite des gıodifications faitea dan• le• calaier1 4et -:;:: 
de 10 eyliodrea de route, le tout fonetionnaat aoit i v•r•' t 
mazout, ou bien une partie İl vapeur et une partie i ---~ 
vrables dedouanes et monte• a lıtanbul, modificationı pr6•~ 
que la difference des frais devant neceHİter du cban1e111e11t ~ l. 

tuel des voieı naturelles pour 1 'expedition doit incomber •~ ~ 
stere, uoe nouvelle adjudication, de ıre a rre, aura lieu, le _, 
9.12.939 a 11 b., par devant la Commiuien cl'adjudicatieo• el• ı• 
teriaux siercant danı la Chambre de la Direotion de Mater~.S 
loca) du Ministerc des Travaux Publica i Ankara. e'*" 

La valeur estimative de cbacun du cylindre• i. vapeur ~ ~ 
8500 livres y compria les inatruments et pieces .te recbaJJJe e, ~ 
de chacun deı cylindreı • mazout, 1 eompris eralement Jet 
menli et pieccı de recbanıe, eat de 8250 livres. " 

On peut se procurer le eahier dea charıe• d'adjudicatioll el 
tailı au prix de 425 piaatreı de la elite Direction de Materi"...-e ~ 

Le cautionncment proviaoire aera etabli d'apreı l'articl• 1 ı' 
la Lei No. 2490 ıur le montant deı prix dea cylindreı a vafl"" 
a maaout que le ıoumi11ionnaire offrira. ,,ti!'., 
. Les ıoAumiı~ionn~irea doivent ae . preaenter a la dite <=--:-_~ 
aıon, le meme JOur a 11 heura, munıa clu cautioanemeut pro~ 
et deı certificats preaeritı dana le cabier des cbarıea. ,J 
____ _, --- (9958) (61~ 

____ M_e_·_mento des Fournisseu~___./ 

Lundi 4.1~.9'11 

lmprimu (Com. Acb. Commaod. Gen. Surveil. Douan. bt.) No •"' 
Savon (lnt. Tophane) No 1254 
Cbaine pr. patinage (Mioist· Def. Nat.) No 1254 
Trompe et raccord (lnt. Tophane) No 1245 
lnıtallatioo d'eau (Dir. Economat PTT. Aalr..) No 1254 
Conıtr. ıupport en beton (Munieip. Sam•un) No 1254 
Sucre en poudre (Bataillon Gendr. Çanak.) No 1253 
Viaode de boeuf (Com. Acb. Milit. iclirne) Ne 1253 
Poele pr. cuiıine (lnt. Tophane) No 1253 
Viande de boeuf (Com. Acb. Milit. Edirne) No 1253 
Cbaudron en euivre (lnt. Tophane) No 1253 
Viande de boeuf (Com. Acb. Milil Lyramiç) Ne 1252 
Conıtr. hangar (Com. Aob. Milit. Edirne) No 1252 
Haricota aeca (Com. Aeb. Place Forte Çanak.) No 1200 
Repar. bit. PTT. (Dir. PTT. Ç .. me) No 1249 
Limeı fer ete. (Dir. Ecole la1enie11r) No 1251 
Bidona pr. fromaıe (Municip. Lıt.) Ne 1248 
Farine (Com. Acb. Milit. Siird) Ne 1248 
Rep. bit a la ıtation de ıeleetien (Municip. Jıt.) No 1248 
Rep. mur cimetiere Zincirlikuyu (Municip. l.t.) No 1248 
Raisinı aeca et prunea ,, ,, No 1248 
Pain (Dir. i:cole Veterinaire) No 1248 
Div. leıumcı (lnt. Ankara) No 1248 
Articleı de papeterie (Municipalite Iıt.) No 1248 
Fromage ~iane et lr.acber (Municip. Iat.) No 1247 
Toile pr. banclap (Mini.tere Def. Nat.) No 1247 
Sucre (Com. Acb. Milit. Bolu) No 1247 
Conıtr. route (Dir. Gen. Tilrkkuf11) Ne 1247 
Harieets aecs (Com. Acb. Milit. Balıkesir) No 1246 
S•cre (Corpı Armee Çorlu) No 1245 
Proviıion et beurre (Municip. Lıt.) Ne 1245 
Ceruae de plomb et de zinc (Fabriqueı Milit.) No 1245 
Cenıtr. parapet en fer (Dir. Gen. Exploit. Porta Etat) Ne 1-
Huile d'elives (Div. Manisa) No 1244 
Div. fruita (Dir. Ecole Nermale Jeunea Fillea) Ne 1244 
Leıumea (lnt. Ankara) No 1243 ' 
Arücıleı de peinture aoide ıulfirique et papier emeri (Cı..-i" 

fer Etat) No 1243 
Bro11es pr. etrier (Miniat. Def. Nat.) No 1242 
Cenıtr. a l'bôpital Gureba (Dir. Trav. Pub.) Ne 1240 
Bouteilles de vermouth (Dir. Gen. Menopoleı) Ne 1238 
Haricota aecı (Corps Armee Çorlu) No 1237 
Maearoniı et raiıina , .. , (Corpı Armee Çerlu) No 1234 
Foin (Div. Viıı:.e) No 1230 
Appareila pr. meaurer (Cbemina de fer Etat) No 1214 
Etoff• pr. capoteı (Miniat. Def. Nat.) No 1256 
Euuie maina (Miniat. Def. Nat.) No 1243 

imtiyaz Sallibl ve Yazı lıleri Dtrektlril : lamall -" 
Buıldatı yeri : Alma Bumaeri, l.t.abal 


