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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kurut 
3 Aylıtı 450 
6 ,, 8.50 

12 ,, 1500 
. cncbi memleketler için 
12 aylıtı 2700 

Sayısı 5 Kuru• 

Reımi makbuz mu.!111 ahili olma 

yan t•diyat makbul etildir • ........__ ______________________ . 

Pazar 

Her glin çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai 

15 Blrlnctteırtn 1939 

·~--·---------------
İDAREHANE 

Y oğurtcu hanı 1 et kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perıembe Pa zarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüıülür 

Telefon : 49442 

Posta kutusu No. 1261 1 

--·-
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin nıesleki Organıdır 

MÜNAKASALAR 
-Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita .. --~...-----

1\ lstanbul Belediyesinden : 

~"~kap~ belediyt' tahsil şubesi binasının tamiri 2490 N. lu ka
'-'..'-ıe ncu maddesine göre temdiden açık eksiltmeye konulmuş
~t 20.ıo.939 cuma günü Hat 14 de Daio i Encümende yapı
.... ~ Muhammen bedel 1C 73 lira 59 kurut ve ilk teminat 80 lira 
..:.,~·:~""· Şartname Zabıt ve muamelat miidürlüğü kaleminde 
~I; '"· Taliplerin Fen işleri müdürlü~ünden alıcakları ehliyet 

t1~ tı ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü 
11 

•aatte Daimi Encümende bulunmaları. 

tı Mardin D. Encümeninden : 
""••it ~l meye konulan it : Mardinde yaptırılacak memle-
b u:nasinin bir kısım infaatı 19999 lira 53 kuruı keşif 
~l flrfnden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

tıı 31. 10.939 salı günü saat on nltıda Vilayet Daimi 
~~lince Vilayet makamında yapılacaktır. 
lıtt tıne ve fenni ıartname ile buna müteferri diğer ev· 
ett:ıtınler Vilayet Daimi Encümeniyle Nafıa dairesinde 
;"'tt er. 
ıtlllerln eksiltme tarihinden en az 8 gün evvel bir 

"ilayet makamına müracaatla bu gibi inıaatı ya
--~tl erine dair müteahlik vesikası almaları lazımdır. 
~~ U tıneye gireceklerin döndüncü maddede bahsedilen 

ltt e 939 senesine ait Ticaret Odası vesikasını ve 1500 
~Vakkat teminatlarını havi olarak 2490 sayılı ka· 
~ ifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını 
t Ya2:ılı vakitten bir saat evveline kadar Daimi En· 
~ etılitine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

•1tki teahhürler mazeret addedilmez. 

~ Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

~~~Tarsus-Pozantı yolunun 99 x 450- 3 X950 kilomet· 
' lr menfezin inıa ve 3 x 950 kilometresindeki men· 

tj'tl) lratı ketif ve tutarı olan 1714 lira 02 kuruıla açık 
~llt e konmuıtur· 
L.~lli.Qıe 26.10 939 tarihine müıadif Perıembe günü saat 
.:ti) Yet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
~~d:n:~r keıifname ve ıartnamelerini görmek üzere Na
~llt Uğüne müracaat edebilir. 
' rtleye girmek isteyenler 128 lira 55 kurut muvak
~-t Vermeleri ve bu iti yapmağa iktidarlarının mü
>~ una dair ehliyet vesikası almak üzere yuka· 

ı.; Ründen sekiz gün evvel Vilayete müracaat et. 
11lıdır. 

\\ıs Yozgat Vilayeti Daimi Encümeninden : 

~ ~a 26 kurut keıif tutarlı Vali konağına yeniden 
• nal intaatının 5.10.39 gününde yapılan ikinci ek

~ , onunda talip zuhur etmediginden bir ay müddetle 
~ı"•z edilmittir. 
~t 1~ 5 10.39 dan itibaren perıembe ve pazartesi gün
' ' de Daimi Encümende yapılacaktır. 
,,ıfa lttirak için yüzde 15 kati teminat verilmesi ve 
:,nda bu iti yapmağa muktedir olduğuna dair ehli· 
""~ •ı ibraz edilmesi mefruttur. 
~ llit fenni ve hususi ıartname ve keıif her gün 

· t(iltaende görülür ve müracaat vukuunda bedelsiz 

~\i ••• 
·~ lt temizlik ameleıi kotutu tamir ettirileeektir. Bak. 

ICitununda İstanbul Belediyeıi ili111na, 

~ . P. T. T. Umum Müdürlüji1nden : 

~'.'111••• için 100 bin adot talik balka11 açık okılltm•ya çı-

·~'n bedel 3 itin muvakkat temiuat 2'2ö lira olup ekailt-
ı._~ <:uoıa günü aaat 16 da Ankaracla PTT. Umum MG· 
~""1it.,.'"d•ki Satınalma Komiıyonunda yapılacald•r. 
,._,. lıluvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek· 

~ •eıikalarını hamilen mezkur giin ve aaatte o komiı· 
t ~eceklerdir. 

-- 222!S - :sı:: === 
Şarnameler Ankarada PTT. Lvz. İıtanbul PTT. Lvz. Ayniyat 

Şubeıi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

~~~~~--~--------·---------------------- ---------Mensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. ----
20 ad. pike karyola örtüsü alınacaktır. Bak. Müteferrik ıtitu

nunda İstanbul Belediyesi ilinına 

Mahrukat, Benzi ·ı. Maki na yağları v. s. 
w - ~~ ............ _. ~ 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komiıyonundan : 
Cinsi Miktarı Tutarı hk taminatı İhale tarihi 

kilo lira kr. lira kr. şekli saati 
Odun 2,79\000 41,425 3105 88 30.11'.939 k. zarf 11 
K, fasulye 198,000 29,700 2227 50 1 11 83~ " 1 l 
K . ü:r.üm 63,000 13,260 992 23 ,, ,, 16 
Nohucl 93,500 11,340 8.50 59 ,, ,, 15 
Kayın odunu 550,000 6,875 515 65 31.I0.939 ,, 11 

Yukarıda yazılı maddeler Lüleburıazda Tümen Satınalma Ko· 
miıyonunca kapalı 7.arfla ekıiltmiye kouu)mu9tur. İıteklilerin hiza
larında yazılı saatlerden bir saat evveline kadar kanuni vuikaları 
ve ilk t•minatlaruu havi zarflarını Lüleburgaz.da Tümen Sahnalma 
Komisyonuna vermeleri. 

Selimiye Asker1 Satınal•a Komiıyonundım : 

Karadeniz botaz.ı birliklerinin ihtiyacı için 136 ton marinlave 
kömürü 14. 10.939 ıünündeo itibaren t 5 ailn m\lddetle kapalı zarf 

usulile eksiltıniye konmuıtur. Eksiltmeli \ . I0.939 sah günü saat 15 

te Selimiyedeki Tümen Sahnalma Komisyonunda yapılacakbr . Tab 

min bedeli 6374 lira 32 kuruttur. ilk teminatı 478 lira 6 kuruftur. 

İt&u akı; itmenin evaaf ve 9artlarını iÖrmek i.tiycn ler hergün ve i. 
haleye ittirak edeceklerin de belli gün ve saatte Komiıyonumuza 

müracaat edeceklerdir. Kapalı eksiltmeye iştirak edecekler teklif 

mektuplarile birlikte yeni Hne ticaret vesikalarını, •e bu ite yeter 

muvakkat teminat makbuzlarını, veya banka mektuplarını belli edi· 
len ihale aaatinden bir ıaat evvel Komiıyon batkaııhğına verme· 
\eri. 

Adana Askeri Satınalma Komisyonu Riyasetinden : 
Adana garnizonu için 28.9.39 günü uzatılan 150 ton sö· 

mikok kömürüne talip çıkmadığından bir ay zarfında intaç 
edilmek üzere pazarhkla alınacaktır· 

İsteklilerin her zaman Adanadaki askeri satınalma ko. 
misyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıiı lstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Mu haf aza teıkilatı için satın alınacak 8900 kilo meıe o
dunu ile 1423 kilo meıe mangal kömürünün 17 10.939 sah 
günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

Tahmini tutarı 167 lira 28 kurutlur. 
ilk teminatı 13 liradır. 
Evsaf ve ıartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 
İsteklilerin Galala Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han ikin-

ci kattaki Komiayona gelmeleri· 

İıtanbul Komutanlıtı Satınalma Komisyonundan : 

İhale günü talibi çıkmıyan Gilmüısuyu hastanesi için 3ıl5 ton 

kok kömürü şerait ve ev1afı dahilinde 1atın alınacaktır. Açık ek· 
siltme ile ihalesi 2 ikincite9rin 939 perşembe gönü ıaat 16 da ya 

pılacaktır. Muhammen kıymeti 6265 lira ilk teminatı 470 liradır. 

isteklileriu belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satıııalma 
KomiayoHuna gelmeleri. 

• • .. Komutanlık birlikleri için şerait ve evaafı dahilinde 203~ 

ton livemarin kömürü satın alınacaktır. Pazarlıkla ilaalesi 17 birin

cite9rin 939 Alı günü saat 16 4'a yapılacaktır. lateklilerin bolli pn 

ve uatte f lDdıkhda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Müteferrik -------
Eskiıehir Belediyesinden : 

itfaiye için alınacak 1500 lira muhammen bedelli bir 
arazöz pompası 31. 10. 939 salı günü saat 15 e kadar açık 
eksiltmeye konulduğundan alıcıların teraiti anlamak üzere 

ı Belediyeye ve münadiliğine müracaatları ve ihale gününde 
ı Belediyede hazır bulunmaları ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonundan : 
Bir adet arpa kırma makinesi alınacaktır. Pazarlık •kıtiltmeai 

17.10.39 salı günü saat 14,30 da Tophanede amirlik Satınalma Ko. 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 256 lira, .kaU teminatı 38 lira 40 
kuru9tur. Katalotu komisyonda ıörülür. isteklilerin belli Hatto Ko· 
misyona gelmeleri. 

• * • 50 bin kilo yataklık pamuk ahnacaktır. Paurlıkla ekıilt
mesi 18.10.39 çnr,amba günü saat 14 te İstanbul Topbaned• İatan· 
bul Lvz. Amirliti Satınalma Komisyonunda yapıla<:aktır. Tahmin 
bedeli 1750J lira, ilk teminatı bin üç yüz on iki lira elli kuruıtur. 
Şartname ve nümunesi Komiıyonda görülür. lıteklilerin ltelli aaatte 
Komiıyona gelmeleri. 

• * • 50 tonluk bir adet pres alınacaktır. Pazarlıkla •ksiltmesİ 
17.10.39 sah güııü saat 15 te Tophanede Lvz. Amirliti Satınalma 
Komisyouuoda yapılacaktır, İsteklilerin Komiıyona getirecekleri ka· 
talotıı ve teklif edecekleri fiyat üzerinden kati teminatlarile bera· 
ber Komiıyona gelmeleri. 

• • • 12 bin kilo balya çemberi alıoacaktırr. Paz.arlıkla ekıiltme,s, 
17. ı 0.39 sah günü saat 1-& te Tophanede iıstanbul Lvz. Amirliti s.: 
tınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 2760 lira, kati temiuat 
414 liradır. Nümunesi Komisyonda görülür. İıleklilerin kanuni veıi· 
kalarıle berab•r belli saatte Komisyona gelmeleri. 

İıtanbul Belediy•ıinden : 

İlk Muhammen 
temiu t bedel 

·.o,m 
?.7,42 

5,25 

17,18 
8,63 
5,18 

33,6!1 
14,-
12,i8 

279,75 
355,50 
70, -

229,-
115, -
69, -

448,50 
186,61 
165,-

Hastahane ve diıpanıerlere alınacak bayraklar. 
Motörlü ve1ait için alınacak boya malzemeıi. 
Beyazılta, Koıka cadde.inde 112, l 14 No. h 
dükkaııın enkaz satışı. 
Bahçeler Müdürlütü için alınacak boya mab:. 
Bahçeler M\ldürlütü iç n çiçek ıoğanı. 
Haaeki hastahanHİne alınacak 20 adet pike 
karyola örtüsü. 
Üsküdar temizlik a111eJ.ıi kotuıu tamiri. 
Beykoz Fen iileri İJİn alınacak araba malz.. 
Emirgiu mezarlıtı ihata .luvarı intaah içiu ah• 
nacak 55 metre mikab taf. 

Tahınin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yaz.ılı iıler ay· 
rı ayrı pazarlıta konulmuştur. ihttle 23.10.939 Paz.arteıi poil ıaat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zaltıt Ye Muamelit 
MüdilrlüA"ft kaleminde görülebilir. Taliplerin ılk teminat makbuz 
veya mektuöları ile ihale günü muayyen ıaatıe Daimi Enclmemıle 
bulunmaları· 

Adana Askeri Satınalma Komiıyonu Riya1etinden : 

Askeri ihtiyacı için 100 adet tevhid ıemeri yaptırılacaktır. Mu

hammen bedeli 2600 liradır. 

Bu semerler açık ekıiltme ile 27. IO. 39 cuma ıünü ıaat onda 
Adanada ukeri Sahnalma Komisyonunda ekıiltmeıi yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edecek olanlar fartnameıini her a-iln Komia

yonda görülebilir. 

lstanbul p, T. T. Müdürlüğünden: 

İdare bendiye ihtiyacı için 2 bin kilo çubuk kurıun a· 
hmı açık eksiltmeye konulmuştur· Ekıiltme 1 11 .39 çarıam· 

ba günü saat 15,30 da B Postahane binası birinci katta P 
T. T. müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda 
yapılacaktır· 

Beher kilosunun muhammen bedeli 35 kuruı hepıinln 

700 lira mnvakkat teminatı 52 lira 50 kuruttur. 
İsteklilerin olbaptaki ekliltme ve fenni tarlnamelerinl 

görmek ve muvakkat teminatlarını yaptırmak üzere çalıtma 
günlerinde mez.kör müdürlük idui kalem levazım kısmına, 

eksiltme gün ve saatinde de muvakkat teminat makbuzu 
939 senesi için muteber ticaret odası vesikasile komiıyona 

müracaatları. 

İıtanbul Komutanhtı Satınıılma Komiıyonundan : 

Komisyonumuzda mevcut fenni tartnameaioe Ye lıtanbul hava 

harp akademiıindeki mevcut otobüs numune.ine ıöre 7 ad•t bir 

tonluk Ford taıilerinin üzerine 1 adet otobüı karoıerisi pazarlıkla 

yaptırtlacaktır• Pazarlıkla ihaleai 19 birinciteırin 989 per.-nbe 

günQ aaat 11 de yapılacaktır. Fenui .. rtnamui her g-Cln Kom&.70-
numaı.da görülebilir isteklilerin belli ıün ve aaatte Fıadıklıda Ko-

mutanlık Sabnalma Komiıyonuna gelmeleri. 

• • • Komutanlık birlikleri için 35 aıl•t araba 50 adet mekk&ri 
ve 30 adet büyük e'ya örtüsü pazarlıkla aahn alınacakhr. Pazarltk· 
la ihaleai 19 birincitetriu 939 pertcmbe gtloQ ıaat 15 de yapıla· 



Mloakasa GazetHa 

Bu gün ilan olunan 

a v te~i 
Cinai Şekli Muhm· bed. T emlnat Müracaat yeri Gün Saat _____ .__ ..... . .... ------------

A) Münakasalar - ..--- -· 
lntaat, Tamirat, Nafıa itleri, ~~lze_m~, Harita - -- ---
Vali konatına yenitlen açılacak· kanal iııf . par. 

(temd•) 
Adana. Tarsus - Peı:antı yolunun arasında aç. eks 

m•nfea tamiri 

4318 26 

1714 02 

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzeme!D 
~ - .. ._ - ....-.. - - ~__....,._ 

Talik halkası: lOOOOOad, aç eks. 

Kereste, tahta ve s•lre 
._........ ................ ··~~------

K•r•ste ıalon sandıkları için: 2772 m 3 paz. 
(tashih) 

Mahruk•t, Banzln, Makine yaOl•n v. s. 

Mete odunu: 8-9 t. mana-al kömürü 
Kok kömüril: 345 t. 

1423 k . paz. 

Lavemarin kömürö: 2085 t. 
Marin lave kömürü: 436 t. 
Sömikok: 150 t. (temd.) 

MUteferrik 

Otobüs karoHrisi yap· 
Araba: 35 ad.-mckkarı: 50 ad·-büyük efya 

~hfllsü: 30 ad. 
TeYbit Mmeri: 100 ad . 
Çubuk kurtunu: 2 t. 
Dekovil malı.emHi 
Makara iplif i muhtelif renkte: 469 J 6• '00 m 

Erzek, Zahire, et, Sebze v.s. 

K~-;;; ~-; koyun eti: :3-G t . (temd ) 
Dana eti: 2-2,4 t. (temd ) 

" • 1 ,5-2 t. ,, 
• • 8-4 t. " 

Y ofurt: 4,5-5 t. ,, 
Sütı 34814351 k. ,, 
Un ve makarna v. ı . 

Saman: 57750 k. 
K. ot: 85,5 t . 
Yulaf: 1~2 t . 
Saltuo: 7 t. 

• . MU7ayedeler 
~--·· ..---..... ...... 
M ... odunu 

aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 
paz. 

paz. 

" 

aç. eks. 

kapalı z. 

paz. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

aç. ekı. . 

,, 

" ,, 

aç, art. 

3000 -

167 28 
6265 -

6374 32 

17218 17 

l404 -
672 -
560 -

2940 -
88'> -
565 63 

2730 76 
675 6 

3317 40 
549 1 -
• 975 -

Yoza-at Vilayeti Pazartesi ve Perşembe 

128 55 Seyhan ,, 

22;) - P. T. T. U. Müd. Ank ve İst. 

13 -
470 -

478 06 

700 -

1291 :?8 

105 30 
50 40 
42 

220 50 
66-
42 43 

204 81 
M 68 

248 78 
411 75 
223 12 

lnbiıarlar U. Mtld. 

Gümr. Muhaf. Gen. Kom. lst. SAK· 
lst. Kemut. SAK. Fındıklı 

" ,, 
Selimiye Ask. SAK 
Adana ,, ,, 

İst. Komut. SAK. Fındıkla 
,, 

Adana Aık. SAK. 
ist. P. T T. Müd. 
Telefon 24330 
lst. Jandr. SAK. Talıtaim · Ayazpaşa 

İ 'mir Lise ve Orta Okulları SAK. 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

lıt. Beled 
Y ozrat Ask. SAK. 

,, 

" ,, 

48 50 Karaiaah Orman Bölıe Ş.fliti 

20-10 39 16 -

26-10·39 16 30 

7-10 39 11 -
2 11 39 16 -

17-I0-39 16 -
31-10-39 15 -

1 ay zarfında 

19-10·39 ı 1 -
19-1().39 15 -

27-1().39 1 o -
1. ı 1-39 15 30 

4-11-39 ıı -

Salı 14 30 
Salı ', 14 30 
Salı 14 ,30 
Salı 14 iO 
Salı 14 30 
Salı 14 30 

19-1 0 ~9 14 -
24. 10·39 14 -
24-10-19 14 -
24-10-39 14 -
24-10-39 15 -

21-I0-39 10 -

--------~---..---------------~s...-- -----------------------------------------------~----~..r.-

caktır · isteklilerin belli gün ve ıaatte numunelerile beraber Komu· 1 ihale yapı.labiJir. Taliplerin muvakkat teminatlarını havi teklif mek-
tanlık Satınalma Komisyonuna ı•lmeleri. 1 tuplarına ıhale saatinden bir saat evveline kadar BalıkHirde Ke 

Müstamel bir kilometrelik dekovil hattı ile buna ait bü_ 

tün teferruat ve aksam isteniyor. Tekliflerin 468 İstanbul 
posta kutusuna aönderilmesi veya telefonla 24330 numaraya 
bildirilmesi rica olunur· 

Erzak, Zahire, et ve Sebze 

Kastamonu Alay Satınalma Komisyonundan : 

Kastamonu garnizonu için çinsi ve miktarı yazılı mad· 
delere teklif edilen fiatların gali görülmesi ve bir kısmına 
da tallb çıkmaması hesabile yeniden ekatltmiye çıka.rılmııtır. 
Şartnameler Alayda okunmak üzere istf yenlere derhal veri· 
lebillr. İsteklilerin belli gün ve saatte istenilen kanuni ve· 
saik ve ilk teminatlarile Kastamonuda Alay Satınalma Ko· 
misyonuna müracaatleri. 

Muhammen ilk 
Cinsi 

Mercimek 
Kuru dzüm 
Bula-ur 
Saman 
Kuru solan 
K. fasulye 
Odun 

Miktarı 
Kilo 

24500 
6000 

27000 
99000 
13000 
43000 

1370000 

tutarı teminatı İhale gün ve S. 
Lira Lira Kr. 
3675 275 63 2010.939 15 
2200 157 60 

" 
,, 

3375 253 13 ,, 
" 1485 111 38 ,, 
" 1300 97 50 
" 6020 451 50 

" " 23975 1798 13 • " 

Balıkeıir Kor Satınalma Komisyonundan : 

525 ton un ekı itmeye konulmuştur . Unların ıniktarlarile mu
vakkat teminatları aşatıda yazılıdır. İbale 30. I0.939 a-ünü saat 16 
da Balakesir kor satınalma lıtomi.yonunda yapılacaktır . Evsaf ve 
fartnameıi Ankara lstanbul Levuıın Amirlikleri Sahnalma Komiı
yonlarıntla a-artilür. Ekıiltmiye konulan 525 ton una toptan teklif 
yapılacatı ıibi her ıarni:.ıona ait miktar için de ayrı ayrı teklif ve 

Satınalma Komisyonuna makbuz mukabili teslim etmeleri. r 
Muvakkat teminat Garnizon 

Lira fırt• Ton ismi 
2015 62 250 Bandırma 
1237 M 159 Susurluk 
1078 13 125 Kiltahya 

Adana Erkek Llseıl Dlrektörlü46nden : 
°in 7,5 

Tutarı 
L. Kr. 

Teminatı 
muvakkate 

L. Kr. 
-- --- - - - ---

Mtkdarı 
Kilo Fiatı 

- - - - ·· --- Cinsi 

2125 160 25000 8,5 birinci nevi ekmek 
Okulumuz pansiyonunun 1.11.939 tarihinden 31 5 .940 ta· 

ri~ine kadar 1 aylık ihtiyacı olan 25000 kilo ekmek tarihi 
ilanından itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulduğun· 
dan 25.10.939 çarıamba günü saat 15 de ttıeklilerin % 7,5 
teminatı muvakkatlerlle birlikte Maarif Müdürlüğüne gel
meleri ilan olunur. 

Çorlu Kor Satanalma Komisyonundan : 

Kor merkez birlikleri ihtiyacı için a9afıda yazıla en:aldar hi
zalarnıda yazıla saatlerde Çorluda Kor Satınalma Komisyonunda a. 
lınacaktır. Evsaf H f&rtnamesi Çorluda kemiıyonda görQIGr Kapa
lı zarflar ibale saatinden bir saat ev·ıel Ye açık eksiltmeler ihale 
aatinde yapılacaktır. İsteklilerin Çorluda Kor Sahnalma komisyonu
na müracaatları. 
Cinsi 

Nohut 
Arpa 9ehriyeal 
Makarna 
Yıldız 

Kur• üzüm 
Kuru fasulye 
Sabun 
Bulıur 

Miktarı ilk te. 
kilo lira krf. 
75000 731 25 
10500 141 75 
95000 1012 50 
10500 141 75 
: 8000 484 50 
90000 978 75 
30000 731 25 

100000 975 

ihale fekli tarihi H saati 

kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı z• 
aç. eks. 
kapalı, z. 

,, 
,, 

" 

2. ı 1.39 16 
,, 
,, 
,, 

3.11.39 
,, 
,, 

6.l 1.39 

10 
17 
11 
16 
17 
il 
17 

15 Birincitefrin 19~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Sahnalma Komisyonundan : 
Meyvenin cinsi Miktara Muh. be. İlk t~. Eksiltmenin 

kilo kuruş lira tarihi saııtı 

Razaki 
Çekirdekıi:a ilzüm 

Amasya eriti 
Kayısı çekirdekli 

Elma (Gömüt Amasya) 
Ayva 

Ceviz içi 
incir 

400 
400 
800 
800 

1200 

700 

250 
650 

24 

22 
29 
44 
29 
14 

44 

24 

11 ı 30.10.39 15 

Mektebimiz için 939 mali yılı zarfında mübayaa edilecek 
yaş, kuru meyvelerin cins miktarı muhammen bedeli ve ilk 

natı ile eksiltmenin tarih ve saatı yukarda i'Öıterilmiıtir. 
Taliplerin f&rtnameıini görmek üzere her gün 'H ekıiltılle~ 

i'irmek için de belli ,an ve aaatte Gümüfmyunda Yüksek Müh•",_, 
Mektebi binası içinde toplanan Satınslma komisyenuna milracs't 
ilin olunur • 

Yozgat Askeri Satınalma Komisyoaundan : 
i~ 

Alay haynnatıaın Mnelik ihtiyacı olan aşafada cins ve "'o' 
tarları yazılı yiyecekleri 9. 10.939 dan 24. 1 O 939 i'ÜnÜn• kadar 

beş gün mO.ddetle açık eksiltmeye k•nulmuttur. 

Muvakkat teminatlarile ihale i'Ünil ve saatleri hizalarıntla g6' 
terilmi,tir. ·~ 

Taliplerin belli gün ve saatta muvakkat teminatlarile birl'.µ
alay gazino binasındaki Satınalma Komiıyonuna müracaatları 1 

olnnur. 

Ciıısi 

Saman 
Kuru ot 
Yulaf 

Kilo 

57750 
8:>50il 

12200l.I 

Muhammen 

bedel 

Lira Kr. 

675 68 
3317 40 

5490 

fık Te. 

Lira Kr. 

50 68 
248 78 
411 75 

fhalo günü ____ .,,,,,,,. 

24.10,939 
24. 10.939 
24.10.939 

Saat J4 de 

Yozgat Askeri Satınalma Komiıyonundan : 
er 

Alay eratının ihtiyaca için aşağıda cins ve miktarları y11ı.ılı ~ 
zak 9. 10.939 tlan ~. 10.939 ıönüne kadar l 5 gün milddetl• • 

eksiltmeye konmuıtur, ıJI 

Muvakkat teminatlarile ihala ıünft Ye aaatı blzalarınd• F 
rilmittir. 

b·rli~ Taliplerin belli a-ün ve saatta muvakkat teminatlarile 1 O 
alay razino binasındaki Satınalma Komiıyonuna müracaatları 

olunur. 

Cinsi Kilo 

Sabun 7000 
24.10.939 ihale rünü 

Muham. bedel 
Lira 
i 975 

Çanakkale MO.t:ahkem M•vki Satı•alma Komisyonund•f1 : 

,Jıo' 
Atatıda yasalı erzaklar hizalarania yuılı ıünlerde satın (1 

caktı .. Kapalı :ır;arflar ihale saatinden bir saat evvel Komi•10Pıı 1~ 
rilmit olacak, açak eksiltmeler hizalarında yazılı ıaatlerd• r''<~ 
caktır. İıteklilerin belli günlerde Çanakkalede Müstalak•lll rJe 
Saboalma Komisyonuna müracaatleri, 

Garnizonu Cinsi Tutarı hk temin. lhal• d 
lıtlo lira lira kr. t•kli tarihi ":o 

Ezine Nohut 

Çanaklıtale ,, 

,, BOrülce 

Esine ve 
Gcykli 

" Çanak. Makarna 

E•Jn• ,, 
,, Bulıur 

Çanak. ,, 
Ezine k. fuulye 

Çanak. " 
Geyikli ,, 
Kilidbahir ,, 

43,700 4,370 327 75 a. eks. 31. ıo.39 ıol 
81,500 8, l 50 611 25 k. aarf ,, ıOı 
45,100 4,510 398 2:> a. eks. 2.11.39 

21,900 
83,700 

4~,75 0 

82,000 

134,000 
45,000 

106,7\0 

40 ,600 
63,200 

2,190 
16,748 

8,550 
10,250 

16,750 
6,300 

14,93S 

5684 
8,848 

164 25 a . ekı . 

1255 50 k. zarf 

641 25 " 
788 75 

1256 ~ 
472 50 

11 20 35 

4:.?6 30 
663 60 

,, 

" 
" ,, 
,, 

" 

" ı. ıı .39 

" 

" 
" J ı 1.39 
,, 
,, 
,, 

NlllJI 
lzmir Lise ve Ortaokullara Satınalma Ko.:nisyonu Bafkanl•11 ı.ııl 
Cinsi Aza Çotu Muh, be. Jlk te. Ait olduJU 

0 

kilo kilo Jr. kr. lr. kr ,/ 
- - - - - --- - -- - - - ---- -- - -- - - ___ ..... ~-
Kuzu ve koyun eti 3000 36011 1404 w:; .lO Kız öa-retıııeıı t 

Dana eti 2000 2~00 672 5) ·tO ,, ,, 
Dana eti 1500 2 JO ı 560 42 
Dana eti 8400 10500 2940 220 50 
Y oturt 420 1 550 l 880 66 J 
Sfit 3481 435 J 565 63 42 43 ıl· 

Yatılı okulların yukarıda yazılı ihtiyaç ları ikinci defa dı;; 
10. l O 39 taribinde yapılan açık ekılltmelerine talip çılutı~di il 
ve Buca orta okalvn an dana eti lhtiyac•na verilen fiyat haf t•~I 
görüldüpnden bir ay içi • ıde pazarh\c la tem ia. edilecektir. ~aı6:ı 
lanlar her hafta sah günl•ri saat 14,30 da Kültür dire~tör bİ'~' ~ 
toplanacak komisyonumu:ııa yukarıda yazılı teminatlarıl•.. ~ıt' 
müracaat edebilirler. Bu ite ait ıartııamcler her gün Kilıtor 
tGrlüj'ünde ıörülebilir. 
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İstanbul Belediyesinden : 
'Çocukları kurtarmn Yurdu 939 mali yılı ihtiyacı ıçın lü
~ u olan muhtelif cins sebze açık eksiltme usulü ile alına. 
\tar. ihale 31 10.39 salı günü saat 14 de Daimi Encümen· 
~ ırapılacaktır. Muhammen bedeli 343 lira ve ilk teminat 
~ ra 73 kuruıtur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü 
~ltılnde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
b.ıj tupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 

llntnaları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
"-t SO bin kilo toz ıekerin kapalı zarfla eksiltmesi 28-10-39 
~5 de Ankara Lv. amirliği satınalma komisyonunda ya-

ktır. 
~ P.tuhanımen bedeli 13750 lira ilk teminatı 1031 lira 25 
~~t~r. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İçinde 
~~ 'Ve ticaret odası vesikaları da bulunan teklif mek-

1 saat 14 e kadar kabul olunur· 

~ -
Ç"kkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

bd anakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aıa
':t•lktarları yazılı makarnalar kRpalı Z!\rf ile eksiltmeye 

hıtnuıtur. 
~ti aleleri l.Jl.39 çarıamba günü hizalarında gösterilen 
'kerde nıüstahkem mevki satınalma komisyonunda yapı

lır. 

'd~ahplerin mezkftr tarihte 2490 sayılı ihale kan~nu~ ~ 3 
~ lh elerfndeki vesaik ve teminatı muvakkatala~.ı ~le bırlık'1 'le saatlerinden bir saat evvel komisyona murclcaatları. 

lon T. fiat M. Tabmi. Tutarı Tututarı ihale 
~ kile kurut lira kr. lira saatleri 
~İııt k.ıe 83,71 o :?O 1255 50 lb'740 k. ZRrf 13,30 

42,75ü 20 64t 25 8550 k. zarf 16 da 

Antakya Cezaevi Müdiirlütünien: 

\~:l0,939 ıaat 14 te ibaleıi mukarrer olan Aııtal.rya Cezaevi 
~,h•Qe İstekliler tarafından verilen fiat haddi layık ıörülmemiş 
~,~dan ihale 17.10.939 salı gönü ıaat 14 te yapılmak üzqe 
't'tı 1 l?ıiidürlütüne müracaatları ve yüsdc yedi buçuk depozito 
tiıı4:1 Y•tırmıt bulunmaları ve mezkur ıründe C · müddeiumumi-

~iltetekkil komiıı:ona ıelmelttri ilan olunur. 

Afyon Kor Satmalma Komisyonundan : 

Miktarı Beher Mu. teminatı İhale gün ve S. 
kilosu 

Kilo Kr. S Lira Kr· 
12000 25 225 24.1 o 939 14. 
9000 8 54 24.10.939 14. 

22000 10 165 24.10.939 14.5 
64000 4 so 192 24 10.939 ıs. 

;t•ulya 17000 9 50 122 25 24.10,939 ıs.s 
\.ı 0fan 28000 4 84 l4.10.939 16. 
lı ~k llarnizonu ihtiyacı için yukarında cins ve miktar1 

1'ı- kalem erzakın muvakkat teminat ve açık eksiltmesi 
'1t~tıda Yazılı rün ve saatte yapılacaktır· Evsaf ve ıeraiti 
bu ~k istiyenler her gün ve taliplerin muvakkat teminat 
s,~ Ve mektuplaiile ihale günü yazılı saatta Afyonda 

•nalnıa Komisyonuna. müracaatları ilan olunur. 
~ İstanbul 8elediye1inden · 

~ q~•n•l•rin 939 mali yılı ihtiyacı için alınacak un, makuna 

... ,, k No lı kanunun 43 cü maddesinin son fıkrasına göre pa· 

~~ 011uloıuttur. İhale 19. I0.39 per9embe gilnd aaat 14 de Dai 

Q~ ~ frı•ndc yapılacaktır, Muhammen bodel 2730 lira 76 .luırut 
n~inat 204 lira 81 kurcstur. Şartname :zabıt ve muamelat 

'lıtk kaleminde garülebilir Taliplerin ilk temi nal wakbuz 

''1 tuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 
lrı. 

" ,..., .... 
ıç Aıkert Satınalma Komiıyoau Batkanlıjmdan : 

~'İ Muvakkat 

'ti kilosu 
~li~ 96.200 
~" ~n 476,500 

Tutarı teminatı İ h a l e n i n 
lira 
22126 
61945 

lira kr. tarihi günü ıa . .. kli 
1259 45 3.11.939 cuma 15 k. :zarf 
4685 5 ı 6.1 l.939 p . teıi 5 n ,, 

ııı):· neyi) 
('t 55,0()() 880 ı 660 - 7.11.939 ıalı J,) ,, ,, 

"~i•iıı • 19,ooo ısoso 1353 75 8. ı t .939 çart•· rn 
~)t l:ı n•vi) " " 

~iıı'llliçte bulunan jandarma alay erahnın ihtiyaçları olan yu
'tl:k llıiktar ve tutarlarile muvakkat teminatları yazılı dört 

~ ~ .kapalı z.ırl usuliyle cksiltmiye konulmu,ıur. 
~ -~İtı kaıltııaeleri hizalarında yaulı ırilıılerde ve saat J • te As 
i Ş .. unda yapılacaktır. 

1' •rtnaıncler Komisyonda her vakit için görülebilir. 
tklif mektuplEm bir saat evvel makbuz mukabilinde a-

. i~ kanunun :! - 3 üncü maddelerine göre Ko .ııisyona ınü
~. an olunur. 
~ ... 
~ ıı '· '"""et •ulye, kuru ö:ı6m ve nohut alınacaktır. Bak Muhru-

a. lülel:turgaz Tilmen SAK. ilanlarına. 

.. _____ _ 
~ Vakıflar Umum Müdftrlüğünd~n: 

.... "':l "•k f 
' lı: 1 apartmanındaki Levazım anbarınaa herkeM elve-

Ornef, telefon ve malzemeleri ile uma elektrik llm· 

Mtlnakaıa Guet .. i 

---
baları, koltuk takımı ve1air hurda etya toptan veya perakencle ola
rak açık arttırma ile satılacaktır. Taliplerin arttırma günü olarak 
tesbit edilen 27.10.939 cuma pnü saat 15 de ikinci Vakıf aparlı· 

manındaki levazım anbarına gelmeleri ve eşyaları görmek veya 
fazla izahat almak istiyenlerin de herırün Levazım memurluğuna 

müracaatiarı ilan olunur. 

Ankara Belediyesinden : 

Adet 
310 bezi çıkmamıt dış lutik 
210 bezi çıkmıt dıt laatik 
108 tam iç laatik 
1 - Yukarıda yazılı dört kalem istimale gayri saJih otobfiıı 

lastlj'i pazarlıkla aatılacaktır. 
2 - Mu~ammen bedeli (4465) liradır. 
3 - Teminat (669) lira (75) kuru,, 
4 - Ş&rtnamHini görmek istiyenlerin her giln encümeu kele

mine ve iateklilerin de 17. l0.939 salı•pnü aaat 10.30 da belediye 
encümenine müracaatları. 

Gireıun Mrntakaaı Vakıflar Memurluğundan: 

Gayrimamul kereste Beher M3 muha. bedeli Teın\natı muv 
Cinsi etcar kuru' lira 

Metre mi kip 12785 Ladin 290 ) 
318~ Köknar 290 ) n " 

" " 
1676 Kayın 180 ) 2544 
391 Çam 400 ) 

" " -----
18043 yek ün 

YaYuzkemRI nahiyesinde itletme pllnı mevcut Kılık vakıf or· 

manlarından 4 Mne 3 ay zarfmda kat ve imal \ e ihruç ~dilmek Ü· 

zere 938 ila 943 seoelerino mürettep maktalardan çıl<acak cins ve 

miktarı yuk-trıda yazılı kerHtelik ağaçlar pazarlıkla aatılacaktır. 
Pazarlık müddeti 6.9.939 tarihinden itibaren bir aydır. 
Şartname ve mukavelename prejelerine a-örmek iıtiyenler An

karada Vakıflar umum Müdörlütü Ziraat orman fen işleri Müdür-

ıütönden, İstanbulda Vakıflar Batmüdürlütünden ve mahalli vakıf
lar idareıioden alabilirler. 

ihale iıtiuna talikan Gireıun Vakıflar idareıinde yapılacatı ilin 

olunur. 

Aıkeri Fabrikalar Ticaret Şüboıinden: 

Küçükyozgat barut fabrika11nda mevcut aşağında miktar ve 
C"inıleri yazılı çuvallarla bidonlar 24. 10.939 aalı gü.ıü ıaat 14 de 
pazarlı" suretiyle satılacaktır. 

istekliler çuval ve bidonları K üçükyozgat barut fabrikasında 
rörebilirler. 

Talip <1laoların çuvallar için 50 lira bedonlar için de (85) lir& 
muva\,kat teminatlariyle tayin olunan gün ve saatte ticaret tubesi ue 

müracaat eylemeleri. 

Adet 
1700 boş yüz kiloluk büyök kükürt çuvalı 
20 )() bot elli kiloluk küçftk kükürt çuvah-
1500 boş yüz kiloluk nitrat döıud çuvalı • 
l~O bot yüz kiloluk ıoda çuvalı. 

500 bot demir oleu m varili (Çürük) 
70 boş muhtelif varil ,, 

J 00 boş saç maden yajı varili (Sağlam) 
310 boş ırliHrin varili (Sağlam) 
120 boş demir rliHrin nrlli (Satlam) 
25 bot demir glikol varili (Sağlam) 

1125 

Ankarara Belediyeıi imar Müdürlüğünden : 

Mekii Cinsi Adaıı Parıeli Lia K. 

Duatepe Ahıap hne 286 42 300 
Samanpazarı Dükkan 234 2 ve 3 250 

" " 234 6 110 
Ada ve parselleri yukarıda yazılı gayri menkullerin he

dim ve tesviye masrafı alacak ıahsa ait olmaka üzere en
kazl:trı muhammen bedelleriyle on be§ gün nıü<ldetle açık 
arttırmaya konulmuıtur. İhalesi 27 19. 939 tarihine müsadif 
cuma günü saat 10 da lmı.ır müdürlüğünde yapılacağından 
taliplerin teminatlariyle birlikte n. üracaatları ilan olunur . 

Emniyet Sandığından : 

Üıküdarda Hayreddinçavuş wahalleıinde Çefme sokajında Sandık 
malı eski 6. yeai 4 kapı numaralı binaam enkazı pe~in para ve 

DeYamı 4 önofi aa7fada 

ŞEHiR TiYATROSU 
f>RAM KISMINDA 15 t0/39 s ıı a 20,30 

Romeo-JUlyet 

KOMEDi KISMlNDA IS/ !01939 aaat 20,30 

İKİ KERRE lKI 

3 

. ~- ---· -·-- .._,,,, .. . . . 

Cinsi Miktarı Muh. b. 
Lira Kr. 

o 0 7,5 tem. 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekli Saat 

----- ------ -----
Elektrikli palanga 1500 

kg. hk 1 adet 800 60 pazarlık 15 
Elektrikli palanga 

750 kg. lık 1 adet 450 33 75 J> 15,30 
1 - Şartnamesi mucibince yük kaldırma kabiliyetleri yukarda 

yllzılı 2 adet elektrikli palanga satın alınacaktır. 
11 - Muhammen bedeli muvakkat teminatları eksiltme saatleri 

hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 16. 10.639 pazarteai günü Kabatatda L•va:r.ım n 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV Şartnameler her giln sözü geçen Şubeden parasız alına· 

bilir. 
V - İıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 

G 
0 

7 ,5 pvenme paralarilc birlikle mez.kur Komisyona ielmeleri ilin 
elunur. (7886) 4-4 

• • • 
1 - Şartname ve mevcut resmi mucibince 50 takım zımpara ta

ı;ı açık ekııiltme u ulile sa ,ın alınacaktır. 
il Muhammen bedeli sif 2000 lira muvakkat teminatı 217.50 

liradır. 
lll - E1.siltme 25. 10.939 çarşamba günü saat 14 de Kabataıda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak

tır. 

IV - Şartname ve resimler her gün sözil ıeçeo Şubeden paraaız 

alınabilir. 
V - İıtekl ılerin eksiltme için tayin edilen pn ve ıaatte 0

/ 0 7,5 
güvenme parasiyle birlikte mezkiir Komisyona gelmeleri ilan olu

(8074) 3-4 nur. 

Teknik Okulu MU~ürlügUnden : 
4958 lira 80 kurui tahmin bedelli 19 kalem ilitı tersimiye 

16. 10.939 pazartesi ıründ saat 14 de ihalesi yapılın ak üzere açık ek
ıiltmeye konmuııtur. İlk teminat 372 liradır. isteklilerin ilk teminat 
yatırmak, tartname ve nümuneleri görmek üzere eksiltmeden bir 
gün evveline kadar okula müracaatları. 

isteklilerin mczkür günde e'uiltmeniıı yapılacağı Yükaek Mü· 
bendis mektebindeki Komisyona ıelmeleri. (7860) 4-4 

Mameki Sy. J. P. A. Satmahna Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Te. be. 0 ° 7,5 muv. te. İhale Gilnil Saat Uıul 
Kilo Lira Ura kuruş tarihi 
--- --- -- -- --- - ---

Ekmek unu '250,000 32,50<1 2437 50 18. to.39 per· 15 kapalı 
fembe 

l - Tunceli vilayeti Kalan kazasında bulunan jandarma birlik· 
leri iht.yacı için kapalı zarf uıulile ekıiltm ey e konulan ekmek unu
na ait ınalumat yukarıya yazılmıştır. 

2 Tahmin bedeli ile 0 7,5 muvakkat teminat siltunil ınah-
ıuıunda ıösterilmittir 

3 - Şartnameıi lıer zaman sahııalma komiıyonunda ırösterile 

bilir. 
4 - İbal~si yakarıda yazılı gün ve aaatte satınalma komiıyonuııda 

yapılacaktır. 
5 - Teklif mektuplarının mezkur a-üıı ve aaatten bir aaat ev

veline kadar makb·ız mukabilinde aatınalma komiıyoııuna tealim e
dllmit olması lazımdır. Bu senede vaki tealıhür kabul edilmuini. 

6 - İıteklilorin l<anunt fiekilde muva!.kat tem in .. t faiki ile bir 
likte ticaret odasında wuaaddak müteahhidlik veıikasını da mühürlü 
nrfa koymaları mecburidir. (8205) 3-4 

DIŞ DEPOSU._.... 

M. i B R A H İ M B E R K 1\1 E N 

Türkiyenin en zengin çeşitlisi 

____ v e e 11 a s r i D i f O e p o s u d u r. 

Daimi bir sersriye maliktir. --
l~••n~uı, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 

o 
Değirmen Taşı imalathanesi 

Her nevi Un, Tnlıan, Fınd11<, Kahve, Tuı, Ni,asta, 
Alçı ve Sllbiye tı.ı şları 

ae •enelltt tecrübe va lhtlaas sahibi 

BEYLıt::R USTA BA~u · cı 

-~~ ~-R~"~~-a-ye_t_:.::.:.:'....::.~~'..:.ı~:~ı: ~~~~:- ı 
Adreı : Sirkeci, Ebisllud CaddHi No. 60/ 1 
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1 • 

15 OCTOBRE 1939 

ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 
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Galata, Perchembe Bazar 

&ite Po.tale No. 1261 

Pour la Publicite ı'adre11er 
8 1' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Telephone: 49442 

Tebleau Synoptique des Adjudlcatlon Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de l'adjudication 

Mode 
d'adjudicat. 

--~------- --- _.....__Ur'! __________ -

A] Adjudications au Rab~ 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjuc:lication et du 
Cahier dH Charg-eı 

-
Jourı Heureı 

Constructions ·Reparatlona-Trav. Publics-Mat9riel de Construction-Cartog~phle 

Ouverture canal au konak du Vali (aj) 
Rep. dnlota s route Adana-Tarsus·Bozanti 

Gre a gre 
Publique 

4318 26 
1714 02 

Vil Yozgat 
128 55 ~ Seyhan 

Lundi et jeudi 
26-10-39 10 -

~_!_!ctrlclte-Oaz-Chauffage Central (lnatallatlon et M•t6riel) 

Anne~ıu de suspension: 100000 p. Publiquc 3000 -

Bola de Construction, Planchea, Charpente 
-~-..--.--- ~- ,____ 

Bois de const . pr. caisaes de galonı: 2772 m3 Gre a gre 
(rectifie) 

Co mbustıble - Carburant-Hulles 

Bois de ebene: 8,9 t.-charbon de bois: '423 k. 
Coke: 345 t. 
Charbon lave recornpose: 2085 t. 
Chnrbon marinlave: 436 t. 
Semi-coke: 150 t. (aj) 

Dlvars 

Gre a i'e 
Publique 
Grc a gr~ 
Pli cach 
Gre i gre 

167 28 
6265 -

6374 32 

Plomb en barre: 2 t. Publique le le. O 35 
Materiel de voie de decauville 
Fil de bobine de diff. couleurs: 469 6000 m. Pli cech 17218 17 
Fa brication carroıs•ı ie d 'autobus 
Voiture: 35 p.-animaux de tronı;.port: 50 p. 

bacbe: 30 p. 
Conf ction harnaiı: 100 p. 

Provlal o na 

Diverses legumcs 
Beurre: 42 t. 
Lentilles verteı: 28 t. 
Ble conca116: 56 t. 
Farine: 525 t. 
Sucre: 70 t. 

" 60 > 

Riz: 100 t. 
Haricoh ıecı 15 t .-lentilles: 15 t· 
Pois·dıichc: 75 t. 
Orge monde: 10,5 t. 
Macaronis: 95 t. 
Orgc perle en etoiles: 10,5 t. 
Raiıin sec: 38 t. 
Harieota ıecı: 90 t. 
Savon: 30 t. 
Ble concasse: 100 t. 

Poiı·chiche: 43, 7 t. 
> 81,5 t. 

Haricoh (börülce): 45,1 t. 

" " 21,9 )) 
Macaroniı: 83. 7 t. 

> 42750 le. 
Ble eoacnue: 82 t. 

» l> 134 " 
Haricota secs: 45 t. 

" " 106, 7 t. 
" " 40,6 t. 
,, " 63.2 " 

Macaronis: 12 t . 
Poiı·chiche: 9 t . 
Ble concaaııc: 22 t· 
Pomme de terre: 64 t. 
Haricota aecı: 17 t. 
Oirnonı: 28 t. 
Foin: 310,5 t. (ai) 
Farine: 690 t. (rectif.) 

Haricots secıı 120 t. 
Farine et maoaroniı ete. 
Paille: 57750 it. 
Fola: 85,5 t. 
Avoine: 122 t. 
Savon: 7 t. 

Viantle d'aineau et de mouton: 3-1 t. {aj) 

Gre a gre 

" 

Publique 
Grc a srre 

" .» 

Pli cach 

" Gre a gre 
Pli cach 
Publique 
Pli cach 

" l> 

" 
.ıı 

Publique 
Pli caoh 
Publique 

" Pli cach 
,, 
> 

> 

,, 

" 
" ,, 

Publique 

" 
" 
" 
" 
" 

Pli cach 

» 
Gre i rre 
Publique 

> 

> 

> 

2600 

34!$ -
39900 -

19558 -

2250-1800 

- -

4370 -
8150 -
4510 -
2190 -

16740 -
8550 
10250 -
16750 -

6300 -
14938 -

5684 -
8848 -

le k. O 25 

" g 08 
" o 10 
" o 04.50 
" o 09,50 
,, o 04 
12420 -
86250 -

le it. o 14,50 
2730 76 

675 68 
3317 40 
5490 -
2975 -
14"4-

225 -

13 -
470 -

478 06 

700 -

1291 28 

25 73 
2992 50 
630 -

1029 -
4331 25 
1466 85 
1179 --

2062 50 
168,75-135 

. 73t 25 
Hl 75 
112 50 
141 75 
484 50 
978 75 
731 25 
975 -
327 75 
611 25 
338 25 
164 25 

1255 50 
64l 25 
768 75 

1256 25 
472 50 

1120 35 
426 30 
6,3 60 
?.25 -
54 -
16~ -
192 -
122 25 
84 -

931 50 
6468 75 

1305 -
204 81 

50 68 
248 78 
411 75 
223 12 
105 30 

Dir. Gen. P.T.T. Ank. et l!lt. 

Com. Ach. Econ. Mon. Kabatıche 

C. A · Comın. G. Surv. Douan. lst· 
C· A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

,, " 
Com. Ach. Mil· Selimi ye 

> » Adana 

Dir. P.T.T. lst. 
Tclephone: 24330 
C . A. Gen•. lst. Taxim·Aynzpaşa 
C. A. Comm. Mil Ist. Fındıklı 

" " 
Com. Ach. Mil. Adana 

20-10-39 16 -

26· 10-39 16 30 

17-10-19 11 -
2-11-39 16 -

17-10·39 16 -
31-10-39 15 -
Danı 1 mois 

1-11.39 ıs 30 

4-11-39 11 -
19-10-39 11 -
19-10·39 15 -

27-10-39 10 -

Com. Perm. Mun. lıt. 31-10·'9 14 -
Com, Ach. lnt. Tophane 16·10·39 14 30 

" " 19-10-39 14 -
,, " 19-10-39 14 -
" " 30-10·39 18 -

Cam. Ach. Int. Marit. Kasımpaşa 2·11·39 11 -
ll Corps Armee Çorlu 4· 11-39 11 -

" " 6-11-39 16 -
> Mil. Lüleburgaz 20-10-39 
,, Corpı Armee Çorlu 2· 11-39 16 -

,, ,, 2-11-39 10 -
,, " 2- 11 ·39 17 -
,, " 2-11-39 11 -
" ,, 3-11-39 16 -
• > 3-tl-39 17 -
,, > 3-11-39 11 -
,, " 6-11-39 l 7 -

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 31·10-39 10 -

" " 31-10-39 10 30 
,, ,, 2-11.39 ıo -
" " 2-11-39 10 30 
" " 1·11-39 15 30 
l> ,, 1-11-39 16 -
)) " 1-11-39 11 30 
> > 1-11-39 17 -
> » 3-11-39 15 -
» ,, 3-11·39 15 30 
,, " 3-11 39 16 -
" ,, 3-11-39 16 30 

Com. Ach. Corps Armee Afyon 24·10-39 14 -
> > 24-10-39 14 -
» • 24-10·39 14 30 
> > ~4-10-39 15 -
" " 24.10-39 15 30 
" " 24-10-39 16 -
,, Div. Maniııa 31-10-39 11 -
,, ,, lzmit et lnt. Eılcişe. 17-10-39 15 -

hir Anlt. et Iıt. 
Com. Ach. Div. Kırklareli 
Com. Perm. Mun. Iıt. 
Com • Ach. Mil.Yozgat 

,, " 
" " 
" ,, 

C. A. Lyeeeı Ec. Sec. d'lzmir 

4·11·39 10 -
19-10·39 14 -

24-10-39 14 -
24-10·39 14 -
24-10-39 14 -
24-10-39 15 -

Mardi 14,30 

(3 üncü ıayfadan dovam) 

'b'ıı• açık arttırma ile kaimen satılacaktır. İsteklilerin 20.10.939 tarı 
1

1 ıı• 
müıadif cnma günü öğleden sonra ıaat on betle mahallinde bu 

11 

acak olan satıt heyetine müracaat eylemeleri. 

Karadeniz Ereğliııi icra M•murluğundan: 
Takdir olunan kıymet Cinsi, nev'i ve evsafı 

Lira Kuruş 
1449 80 

9000 00 

Vapur içinde 150 ton kömürile beraber di~ 
vapurda mevcut demirbaş t 99 pnrça menkul • 

ve edevat. - u~ıı-
849 rüsum tonluk Galata vapuru ve muşte!ll 

10449 80 Yek un 
Menkul demirbaş eşyalnrilc vapurun tamamına 10449 lira 80 kur~ 

kıymet takdir olunan Ereğli limanında karaya oturan Galata vapurorı ,i 
paraya çevrilmesine k.ı?rar v..-ilmi~ olduğundan yukarıda kıymet ve ıı•ııt 
ve evsafı göstcrilon Kırzadeler Şirketine mensub Galata ismindeki v•P 
açık arttırmaya çıkarılmı~tır. t6 

Arttırma 10-ll-39 tarihine tesadüf eden cuma ırünil saat 14 den ,sı 
ya kadar E.reğli limanında vapurun bulunduğu mahalde açık arttır~5 ı 
icra edilecektir. Teklif edilen bedel muhammen kıymetinin yüzde 1' o 
bulmadı2'ı surette arttırma son pey sahibinin taahhüdü baki kalın• d~ 
zere 1 S giln daha uıntılacnklır. İkinci arttırma 25.11.39 tarihine tes• P" 
eden cumartesi günü saat ondan on ikiye kadar icra kılınacağındın ,J 
teklilerin yevmi muayyen ve saatte muhammen kıymetinin yüzde ~,rı 
buçuk nispetinde pey akçesiyle muayyen mahalde hazır bulunııı• nııı· 
Arttırma bedeli peşindir. Tellaliye ve liman ve gümrük harç ve rO• teJ 
ları vesair. masraflar alıcıya aiddir. Vapur ve menkul eşya yerin~e tı~I 
lim edılecektir. Liman kayıd ve aicillile hakları sabit olmayan 1P.01~ıe 
ve sair alacaklılar bu haklarını aramak için evrakı müspitelerile bır tlı' 
tarihi ilfından itıbaren 20 gün içinde gelmeleri, aksi tııkdirde srtı~ııı'~ 
tarının paylaşmasından haric bırakılırlar. Daha fazla malOmnt • d 
iıtiyenler şartnameyi görmek üzere dairemizin 639.61 taşşa sayıl• 
yasına müracaat etmeleri Jlan olunur. 

Karai1alı Orman Bölge Şefli~inden _,ı 

6.10.939 Cuma pnil 1atıfı iora edileceği ilin edilen 47 ııı~f 
kaimesinden 36 mezat kaimesi muhteviyatı emvale sürülen • 0 ; f~ 
haddi layık görülmediğinden 6 10.399 gününden itibaren l 
müddetle tekrar .satılığa çıkarılmıftır. .41tf 

Satıt 21. 10 939 Cuma günü saat 10 da Karaisalı oraıan 1 

ıinde yapılacaktır. f 
Mali sıörmek ve şeraitini anlamak istiyenler Seyhan oro:ı• 11 t19f 

virg-e müdürlüğünde ve karaiıalı orman bölıe teflitine bat v-LI 
ları. 

Muvakkat teminat 48 lira 50 kuruştur. 45 ~· 
Satış günü alıcıların muvakkat teminat paraıını röıterlr " ılı' 

ra 5! kurutluk bauka makbuzunu ıaat 10 da sahf komlıyontıı> 
raı: etmit olmaları • 

Satılacak emnlin bilumum masarifatı alıcıya aittir. ,ıı 
Alıcılar malı görmüş ve feraitini anlaaııt olllcaklarıod•J1 

cakları euıvalı bili itiraz kabule mecbur oltlukları ilan oluntır• 

Ankara Defterdarlığından: ııl 
Cinai Markası Muhammen bedeli M· teı1' fi" 
Muhtelif tıp eczası 153 kalem Lira kurut Lira }(ıJ 
Komprirme pireı 197 50 16 60 
makinesi Durniğ 100 1 ıf ,ısıl 

Yukarıda evsafı yazııı kinin makinesi ile muhtel ,.tııf' 
ilaçlara 9 .10.939 tarihinde istekli zuhur etmediğinden "' 
manın 10 gün müdetle temdidine karar verilmi§tlt• ~ı.ıt' 

İsteklilerin 19-10.939 tarihinde saat 15 te defterd'' 
toplanacak komisyona müracaatları. 

lıtanbul Belediyesinden 
d-~ 

Şehir Tiyatroıu Dram ve Operet kı11mları dıt kapıları v-• lıl ~ 
deki muayyen yerlert-: konulacak ilan ve reklamlıu 2490 N· ııf.ıJ 
nun 43 cü maddesine göre temdiden açık arthrmıya koo111~ il"'~ 
Muhammen bedel 646 lira ve ilk teminat 48 lira 45 kuruftı.ı ,ile' 
19.10.939 Perfembe günü 1aat 14 de Daimi Encilm nde 1'~ııbl 
tar. Şartname Zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde glf~"O 
Taliplerin ille teminat makbuz veya mektupları ile ihale Sf 

ayyen aaatte Daimi encümende bulunmaları. 

• • • 
Dükkan ankazı ıatılacaktır. &k Müteferrik sütunuııd• 

ıi 

bul Belediyeıi ilanına. / 

--~~~~------.._..--------~--=----~~------~ 
Gf'ıı 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü : lınıad 
Baaıldığı yeri : Akın Baıımevi, Jatanbul 


