
-- -- -- -- ----.,.:._4. ---- - .. --·-·-· ··----. ~ -----ı-.... .- ..... - -..-:..&.- ... ·-

~ncü Sene No. 1197 PAZAR 1 Birinci teşrin 1939 
; 

~····••11111111111111111111111111111111111111111 
- -S ABONE ŞARTLARI E 
- T -:: ürkiye için Kuruş : - - -:: 3 A YLIGI 450 : - -:: 6 850 = - " -:: 12 1500 = 
- » -:: EcnP.bi memleketler için : 

- -:: 12 aylığı 2700 : 
:: -..... _ ... _ ------ ----- -- -- -- ... :: 
:: Sayısı 5 kuruş : 

~ R;mi makbuz ·;;u-ktıbiıt~-;. ~ 
S yan tediyat makbul değildir. S ... -ıı111ıı111111111111111111111111111111111111ii 

Her gün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai !}1111111111111111111111111111111111111111111111 

§ iDAREHANE S - -: Y oğurtcu hanı 1 nci kat 5 - -: No. 3 \·e 4 : - -: c;afatu, Pflr..:emhe Paıarı 5 - -- -: llAn ~ar-tları : - -- 1 -E ılarehaneıdzdc görü~üJiir E 
- -- -: Tele fon 49442 : - -- -: Posta kutusu No. 1261 5 - -- -111111111111111111111111111111111111111111111111 G ' 

ESi 
Umum Tü .,carların ve ü ahhitl rln mesleki Organıdır 

~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~MüNA ALA 
lrı 
~-Tamirat-Nafıa işleri, Malzeme· Harita 

Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan: 

he i 2BPş adet cephanelık bir adet garaj bir adet ~öbetçi kulü
lı~an 490 sayılı k:anunun 46 ıncı maddesinin (L) fıkrasına tev
~ gu ~orluda Kor Satınalma Komisyonuada 9.10.9'{9 pazarte
ta 13Pu saat l 6 da pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. ilk PPY pa
llıek ~ 14 lira 88 kuru~tur. Keşif proje ve şartnamesin i gör
gtircl .1• teyeler hergün Çorluda Kor Satınalma Komisyo1Junda 
beıg:ı•h~ler. lslf•klileı in kanunun 2 ve 3 cii maddelerindek1 
( 0,.,. erıyle birlikte belli "'Ün ve saatte Çorluda Kor SAtırıalma 

"J}S ' 
Yonuna müracaatları. 

Beden Terbiyesi Balıkesir Bölgesi Başkanlığından : 
lta\'i .ı\~atürk parkında yaptırılacak spor sahası futbol kısmının 

~e~ liirabiyesine aid iş açık eksiltmeye konulmuştur. 
B§ıo ke§if bedeli 3200 lira 67 kuruştur. u . 

ı~e aid evrak : 
tltı:ıek~ro~eler, keşif hulbası, eksiltme şartnamesi ve mukavele 
de 11 •• erınden ibaret olup istekliler mezkur gün spor bölgesin· 

!)Orebili 1 
~ r er. 

de ttı k iltrne 13.10.939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 
lur11 ezkur ~ölgede te§ekkül edecek eksiltme Komisyonu hu

tıcta l Yapılacaktır. 
~-~~ leklilerin bu işe aid iki yiiz kırk lira beş kuruşluk mu· 
~a but t~ıninatım bölge veznesine yatırdığına dair makbuz ve-
8t a ?11ktar şayanı kabul bauka mektubunu ve ihaleden en 
t~t o:un evvel ViJnyete müracaatla alacakları ehliyet ve Tica-
11tlll ~1 Vesikalarını hamilen yukarıda yazılı gün ve saatte ek-

e 0 misyonu Reisliğine müracaatları ilan olunur. 

500 mamul yastık kılıfı 
500 " " yüzü 
500 " nevresim 
Yukarıda miktarı yazıh 4 kalem malzeme 5.10.939 per

şembe günü saat 15 te Tophanede İstanbul levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Nümunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kati teminatlarile beJli sa
atte Komisyona gelmeleri. 

• • • Aşağıda miktarları yazılı kilim ve battaniyeler 
5.10.939 perşembe günü saat 14 de Tophanede amirlik Sa· 
tınal~a Komis} ond~ pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedelı 8987 buçuk lıra, kati teminatı 1348 lira 12 kuruştur. 
Nümuncleri Komisyonda görülür. Her kalem ayrı ayrı veri· 
leceğinden isteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri. 

Adet 

12~ 0 kilim 
400 battaniye 

1150 kilim 

Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı. 

1 takım lrnnyak etiketi klişesi alınacaktır. Bak: İnhi
sarlar Um. Müd. ilanlarına. 

G A2L! 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v.s. 

lzruir Kültür Direktörlüğünden : 

f zmir ve mülhakatı ilk okulları için Iüıumu ohn 185 ders 
smısı iJe 18 nded yazı tahtnsrnrn ekEiltme::ıi nc itstekli çıkmadı
ğından hir ay içinde pnza.rlık suretiyle teminine karar \'eıilmi~· 
tır. isteklilerin her pazartesi ve per§embe günleri saat dokuz
dan 12 ye kadar Daimi Encümene müracaattan. 

\' Yozgat Belediyesinden : 
~~i"d Ozgatda Belediye 15.000 Jiralık ve 1500 ton hacim iıtia· fil!.-~~iiiii!!!!!ı!.oıı~~!ıı!.ioi!~!İİ!!!!İ!!!!i!!!!!!!i!~~iiiiiii!!i~!!!!!!!!iiloıi!!!!l!!!!~!!i&~!!i!ii 
ı· .. e b· K 1taı,k _ır buğday anbarı ysptırnıaktadır. Bu ineaatm 4800 ereste, tahta ve saire 
"ıııcib· bır kısmı Beledi) errıiıde nıe\ cut k"şifname ve projesi 
~e~İt ın~e açık eksiltmeyP. konulmu§tur. Eksiltme günü ga2ete 
de talj~rıhi.nden itibaren 15 gün yanı ı t.10.939 günü sa~t. l 4 
fılıı 11u edılmiştir. Talip olanların belediyemize gelmelerı ılan 

t, 

C İımir Belediyesinden : 

ı,k ~raj santral atelyesi binası inşnatınm ikmali için yapı· 
~~tııalat baş veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

~79 1~htndislikteki ketif ve şartnamesi muhammen bedeli 
16 (jll~ta 47 kuruştur. İhalesi 13.10 939 Cuma günü saat 
)'tır, •t. İştirak edecekler 20~ liralık teminatı iş bankasına 
~ncllmene gelirler. 

~ltik. J-l~ur~,. ~~~~~~~~ 
111• '1 ~azı,Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

l Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 

•t)tor:htııin edilen bedeli 25250 lira olan iki adet Cene
~~'rt, ı:ı. Paıarlıkl11 münakasıuı 16. IÜ.939 tarihine raıhyan 

')oı:ı •ı iÜnü saat 14 de vekalet binasında müteşekkil ko· 
ı~tııuıda icra edilecektir. 

t\._ ko ~uruş bedel ile şartnamesiyi almak iıtiyenlerin her 
ı ~611111Yona müracaatları· ~.il~ llakasaya girmek isteyenlerin 1893 lira 75 kuruş· 
~ılQ te11ıinat ve kanuni vesikalarını ve komisyoncu ol-
"-~:·tı hakkındaki evrakı ile birlikte belli gün ve saatte 

oııad• hazır bulunmaları. 

istanhul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

42a kilo çivi 
500 ,, balye çemberi 
300 adet 2,6X5X3 abadında sandık başhk çıtası 
500 ,, 4X20X2,5 " ,, tahtası 
5t0 ,, 4X 10X3 " lata 
Yukarıda yazılı ambalaj malzemesi 3.10.939 salı günü 

saat 14 Luçukta Tophanede İstanbul levazım amirliği Satın
alma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin kati 
lewinatlarile belli saatte Komisyona gelmeleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünd n : 

Anknra'da ikinci vakıf apartman için kapalı zarf usuliyle 
eksıltmeye konuları 600 ton Karnbük kok kö'Ilürünün ihalesi 
13.10.9.:>9 carihıne talik edilmi~ olup evvelki ilan hükümsüz
dür. 

Ankara Belediyesinden • 

Su işleri için alınacak olan 20 bin litre benzine talip 
çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır 

Muhammen bedeli 3734 liradır. 
Teminatı 576 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün encilmen ka

lemine ve isteklilerin de 10. 10.939 salı günü saat on buçu
ğa kadar her cuma ve salı günleri keza 10,30 da belediye 
encümenine müracaatları. 

• • • Su ve temizlik işleri ile itfaiye için alınacak olan 
224 bio kilo mazota talip çıkmamasına binaen bir ay içinde 
pazarlıkla alınacaktır, 

Muhammen bedeli 29120 liradır. 
Teminatı 4308 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün encümen ka

lemine ve isteklileriO:de 10· IO-g39 salı günil saat on buçu· 

ı 

1 

ğa kadar salı ve cuma günleri keza aaat on buçukta bele· 
diye encümenine müracaatları. 

., • • Su işleri için alınacak olan 4 bin litre makine ya· 
ğı ile 360 litre otomobil yağma talip çıkmamasından bir 
ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1598 liradır. 
Teminatı 239.70 liradır. 
Şartname ve sairesini görmek iıtiyenlerin hır iÜn eo· 

cümen kalemine ve isteklilerin de 10. 10.939 salı gilnü saat 
10.30 a kadar her salı ve cuma günleri keza saat 10,30 da 
belediye encnmenine mllracaatları. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Merkezimir için azami 740 derece kesafette bin il& bin 
be~ yüz teneke benzin ile azami seldz yüz doksan derece 17 bin 
kilo mazot pazarlıkla alınacaktır. Benzinin beher tenekesinin 
tahmin bedeli 282,5 kuruı ve mazotun kilosu 7 kuruş on ean
timden umumunun tutarı 5444 lira elli kuruştur. 

Pazarlık 3.X.939 sa.lı günü saat on beş buçukda Galatadı 
Karamustafa paşa sokağında mezkfir Merlr.ez Satmalma Komis
yonunda yapılacaktır. 

Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
Kat•i temiaat miktarı 836 lira 68 kunı§tur. 
Pazarlığa gireceklerin 1939 senesi Ticaret Odası vesikala

rını getirmeleri şarttır. 

· M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonuodan: 

Hepsine tahmin edilen fiyat dokuz yüz elli lira olan 3800 
ki]o benzin pazarlıkla setın slınecaktır. Pazar1ığı 3 birinci 
teşrin 939 salı günti saat 11 de yapılacaktır. Teminatı 
143 liradır. 

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden : 

İsin nev'i Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

40 ton sömikok 880 66 
Tokkapı sarayı ve Türk ve islim eserleri müıesine milba

yaa olunacak kırk ton Eümikokun ihalesi on gün temdit ile 
Te§rinievvelin 11 inci çarşamba günü saat 14 te Yüksek Mek-
tepler Muhasehecıliğinde toplanacak eksiltme Komisyonunda 
ihale edilecektir. 

Taliplerin Topkapı Sarayı müzesine müracaatla şartnameyi 
görebilirler. 

A~keıi Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınılma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan altmış ton döküm 
koku A~keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satıoalma 
Komisyonunca l3.10.939 cuma günü saat 14 te pazarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. 
Muvakkat teminat 225 liradır. 

Bayramiç Askeri Satma]nıa Komisyonu Baıkanlığından: 

Muvakkat 
Cinsi Kilosu Tutarı İhalenin günü şekli teminatı 

Lira Kr. 
S62 50 Odun 1000000 

Lira 
7500 9.10.39 pazartesi saat 

15 te açık eksiltmesi 
Bııyrami9te bulunan kıtaaların ihtiyaçları olan bir miJyon 

kilo odun 2490 sayıla kanunun kırkıncı maddesine göre bir ay 
temdid edilmiştir. 

Komisyon 9. I0.93~ pazartesi günü saat 15 te Askeri ka
zinosunda toplanacaktır. 

Müteferrik 

Selimiye Askeri Saiınalma Komiıyenuadan: 

Rami ~ışlası~daki alay birlikleri için bir adet seyyar 
mutfak ocagı keııf raporuna gör~ 2.10.939 pazartesi günü 
saat 13 de pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte kati teminat paralarile birlikte Selimiyedeki 
tümen ıatınalma Komisyonunda gelmeleri. 



Münakasa Gısıctesl 

Bu gün ilan olunan münakasa ve müzaye eler Listesi 

Cinai Şekli Mubm bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

ın,aat, Tamirat, Nafia lşlerl, Malzeme Harita 

Buğday anhan inş. 
Atatürk parkında yap. apor ıabuı fotbo1 

kısmının tesviyei türabiyesi 
Garaj aantral atelyeıi binaaı inş· 
12. IO 39 da yap. ilan edilen Gaıiantep-Nı

:ı:ıp yoluDun araaında toıe int. müna· 
kaaaaı tehir edildi 

aç. eka. 

" 
,, 

4800 -
3200 67 

2779 47 

Y oıgat Belediyeai 
2m 05 Beden Terbiyesi Balıkesir Bölgesi 

Başkanlığı 

209 16 İzmir Belediyesi 
Gaıiantep Vilayeti 

11-10-39 14 -
13·10-39 15 -

13-10-39 16 -

Elektrlk1 Havagazı-Kalorifer ,tesisat ve malzemesi) 
- - . - -----------

Bakırköy Akliye ve Asabiye haat. 28 inci aç. eks. 2117 94 
pavyonundaki kaloriftr tesisatı 

Generatör: 2 ad. (şart. 126 krş.) paz. 25250 -

Mensucat, Elbls.,, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yerli kumaş: 2650 m. kapalı z. m. 2 50 

Mııtbaa ı,ıerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Kanyak etiketi Klişeai: 1 tak. aç. eks. 3000 -

Mobilya bUro ev e,yası, Muşamba -Hah v.s. 

Dera aar81ı: 185 ad.·yaı:ı tahtaaı 18 ad. paz. 
(temd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

§ömikok: 60 t. (temd.) 
" 40 t. ,, 

Mete odunu: 12,5 t. (temd.) 
Kok kömürü: 11 t.-maden kömürü: 30 t. 

MUteferrlk 

D•mir tel palanıa: 2000 ad.·bakır tel pa· 
lanıa: 600 ad 

Seyyar mutfak oca~ı: l ad. 

Erzak, Zahire Et. ve Sebze 

K. ot: 40 t. 
Saman: 30 t. 
Koyun eti: 4,5 t. 
Mercimek: 61,2 t. 
Arpa: 19750 k. (temd.) 
Saman: D.WO k. • 
K. ot: l 2440 k. ,, 
Sabun: 10, 1 t. ,, 
Ekmek: 40 t. (temd.) 
Beyaz karaman eti: 12 t. 
Sadeyağ: 3,5 t. 
Pirinç, fasulye, nohut, kuru bamya, mer· 

eimek, salça, buğday, konıerve, ıirke, 
tuz, ıoda, ıhlamur, k. barbunya 

K. ıotan, patates ve yumurta (temd.) 
Zeytin, aabua ve :ıeytinyaQı 
Toa ve keıme şeker 
Makarna, irmik, un, nişaata •e pirinç unu 
K. üzüm, kuru kayısı, kut üzümü ve ce• 

vi:ıı içi 
Beyaz ve ka,ar peyniri 
Sebze: 16 kalem 
Slt H yoğurt 

Elma ve ayva 

B Müzayedeler 

Fiyat markalı eaki otomobil (temd.) 
Cililı dügwe 
Klor amonyum, buı dolabı, kurtun ka

lem, yün kazak ve pantaloıı, auni 
ipek iplı;i 

Galvanizli demir toka, alıcı radyo hopar
lörü, alıcı radyo, aellofao kumaf, diş 
fırcası, dolma kalem . 

Adi demir ıaç, cam bardak, tayyare laı
tiği, porselen fincan ve tabak 

Çit kabve, bot çuval, bez ye pamuklu 
menıucat, kilit v.ı. 

Anka:ı: odunu: 1007 kental 

aç. ekı. 

paz. 

paz. 
,, 

kapalı z. 
,, 

aç. elil. 

" ,, 
paz 

paz. 
aç. art. 

,, 

,, 

n 

• 

880 -
k. o 01,50 

2800 -

k. o 33 
8565 -
987 50 
283 26 
622 -

k. o 09,50 
k. o 31 
k. l 05 

140 -

Deniz Lavazım Satınalma Komiayonundan: 

Adet Cinsi İlk teminat Münakasa Sa. gün Ta.b. 
lira kr. tarihi lira 

-- -- --
1 HaS1as torna tezgAhı 187 50 5. ıo,93g 10 per. 2500 

büyük 
ı Hassas torna tezalhı 127 60 " 11 

" 
1700 

küçük 
Üniversal Frize tezgAhı 375 - ,, 13 ,, 6UOO 

ı Pulanya tez:gAhı 135 - ,, 14 
" 

1800 
ı Radyal delik tezg4hı 375 -

" 
ıs ,, 5000 

1 Yükıek devirli delik 33 75 16 460 
" " tezaılhl 

159 - İıt Sıhhi Müesseseler SAK. 

1893 75 M. M. V Der.iz Mrk. SAK. 

459 3S ist. Sıhhi Mü~Heseler S ~K. 

225 ~ İnhisarlar U. Müd. 

66-
14 06 
35 47 

İzmir Kültür Direk. 

Yozgat Alayı SAK. 
Topkapı Snrayı Müzesi Müd. 
Polis Okulu Direk. 

n 

210 - ist: P. T. T. Müd. 

Selimiye Ask. SAK. 

İat. Ko.nut SAK. Fındıklı 

" n 

1650 - Yozgat Maarif ~üd. 
643 - Manj19. Tümen SAK. 
75 - İzmir Güwr. Muhaf. Taburu 
22 - ,, 

" 47 - n n 
Adana Tümen SAK. 

285- Polis Mektebi Müd. 
279 - ,, 
275 62 

" 188 33 
" 

54 75 ,, 
50 62 " 

6 ,, 
66 26 ,, 
ıo 25 ,, 

n 
49 3:> ,, 
88 74 ,, 
41 25 • 9 75 ,. 

SAK. 

10 50 Seyhan Huauai Muhaaebe Müd. 
ist. Gümrükleri Başmüd. 

n n 

n ,, 

,, " 

n n 

6 05 Balıkesir Orman Müd. 

18-10-39 15 -

16-10-39 14 -

18-10 39 15 30 

5-10-39 15 30 

1 ay içinde 

2-10-39 
11-1039 14 -
13-J ' -39 il -
13-10-39 il -

18-10-39 15 -

2-I0-39 13 -

3-l0-39 il 30 
3-10-39 il -

I0-10-39 14 -
16-10·39 il -
5-I0-39 15 -
5-10-39 15 30 
fJ-10-39 16 -
3-10-39 10 -

13-10-39 10 -
13-10-39 IO-
13-10-39 10 -
13-I0-39 10-

13-ı0-39 10 -
13-10-39 10 -

13-10-39 14 -
13-10-39 14-
13-10-39 14 -
13-10-39 14-
13-10-39 14-
13-10·39 14 -
13-.0 39 14 -

13-10-39 14 -

12-10-39 a kadar 
16-10-39 13 -
·~·I0-39 13 -

20-10-39 13 -

23-10-39 13 -

25-10-39 13 -

16-10·39 l5 -

1

1 Çift taşlı zımpara tezg. 6'J -
1 Dört mengeneli tesvi· 37 50 

yeci tezgahı 

6.10.939 10 cuma 800 
ISOO 1 1 

" 
1 Hassas raspah tesvi- 112 50 

" 
13 n uoo 

yeci Telyeti 
1 Elektrik kaynak cihazı 93 75 " 14 " 1250 

Tahmin bedelleri hizalarında gösterilen on kalem mal
zemenin hizalarında gösterilen tarihlerde pazarlıkla müna
kasası V ~kalet b;nasında müteşekkil komisyonumuzda icra 
edilecektir. Paraııız şartnamesini almak isteyenlerin her giln 
münakasaya girmek isteyenlerin de mezkur gün ve saatler
de oelli teminat Mektubu ve kanuni veıikalarile komisyon· 
cu olmadıkları hakkındaki evrakla birlikte Komisyonumu· 

•• müracaatları. 

1 Birir citetr~ 

• • * 
Çivi ve halye çemberi alınacaktır. Bak : 

tununda İst. lvz. amirliği SAK. il4nına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze : 

Kereıte ,t 

İstanbul Komutanlığı Satınalm Komisyonundwn: 

İstanbul Komutanlık birlikleri için 40 bin kilo kurO 
01 

pazarlıkla satın alınacağından 3 biriaciteşrin 939 sah ~ 
nü saat 11,30 da ihalesi yapılacaktır. 

isteklilerin belli gün be saatte Fındıklıda komut•,Jı~ 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

* * * İstanbul komutanlığı birlikleri için 30 bin kil0 J 
man pazarlıkla satın alınacağından 3 birinciteırin 939 
günü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saattesatınalma komiıyo0"" 
gelmeleri. 

Manisa Tümen Satınalma Komisyonundan: ,; 

Manisa tümen birliklerinin seı•elik ihtiyacı olan et 
kilo mercimek şerait ve evsafı dahilinde sabnalınaca~tı~ 

Kapalı zarfla ihalesi 16 ilk teşrin 939 pazartesı 1 
saat 11 dedir. 

Hepsinin tutarı 8565 liradır. İlk teminatı 643 lir11'
1
'' 

isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupı,rı 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde 1', 
ves.ikalariyle bera~er ihale giinü ve s~atından bir s••~ 
velıne kadar tekhf mektuplarını Manısa tümen satı• 
komisyonuna vermeleri. 

Konya Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•0
: ff 

Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 90 bin kilo kur0• ~' 
sulya kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnaaıe•1 l 
kara, lstanbul, Konya levazım amirlikleri satmaloı• lı~~ 
yonlarında istekliler okuyabilirler, Muhammen tutarı 10'j:' 
lira, ilk teminatı 1223 lira 44 kuruştur. Eksiltme 18.l 
çarşamba günü saat 11 dedir. 

Tire Piyade Alayı Satmalma Komisyonunda0 : I 

Tıre pıyade alayının ihtiyaçları olan 60 bin 1'i%:ıı 
veya keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur· 11 ~ 
16.10 939 pazartesi günü saat 10 da Tirede piyade•~~ 
rargihında yapılacaktır. Taho,in bedeli 13.800 lira t1J 
kat teminatı 1035 liradır. 

İsparta Tümen Satınalma Komisyonundan: ,1 
kilo "ıJ 

Antalyadaki kıtaatın ihtiyacı olan 422,250 :r.tıll°". 
ve yulafa teklif edilen fiyat korca pahalı göriildii»j~l 
ilk pazarlığı 2.10.939 pazartesi günü saat 15,30 da ~ 
pazarlığı ~2 l0.39 perşembe günü saat 15,30 da sol> el~ 
lığı 23.10.939 pazartesi gü.nü saat 15, 30 da yapıl• 

1 
~ 

Arpa ve yulaf şartnamesi Isparta da Tümen satıo~lf/J j5 ~ 
misyonunda görülebilir. Muhammen. tutai·ı 10,00 l h~' ,,l 
ruş ılk teminatı 1425 lira 9 kuruş, isteklilerin bellı 
lspartada komisyonda bulunmaları. 

Manisa Tümeni Satınalma Komisyonund•P : ,ı ~ 

Manisa tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olal> c'~ıl 
kılo makarna şerait ve evsafı dahilinde satın alı0' ~' 

Kapalı zarfla ihalesi 20 ilkteşrin 939 günü saat 
0 

Hepsinin tutarı on bin bet yüz liradır. 
İlk teminatı 787 liradır. pl',ı;J 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya nıekt1~ "''I 

2490 sayıla kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde ysı• t / 
lariyle beraber ihale günü ihale saatinden bir ••' ~I 
ne kadar teklif mektuplarını Manisa Tüm Satınah111 

yonuna vermeleri. 
' o' . d• 

1.,ıaııbul Levazım Amirliği Satınalma Koınisyoıı00 3,\ 
bin kilo ambalajhk kuru ot alınacaktır. Pazarlığ' ~~ 

salı gür.ıu saat J 4,45 de Tophanede lstanlml LevszılJl_ 1af 
Satmalma Komisyonunda yapılııcaktır. lsteklılerin 1t811 

tarile betli saatt ~ Komısyooa gelmeleri. 

ı 

Vize Tümen Satınalma Komisyonundan: ııaı'" /. 
Demirköy alayı hayvanatı iç.in 100 bin kilo 

0 
'9 

cele pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı ıO. I ;,~tı~ 
sant l J de tümen satıoalma komisyonunda yapıl~ ,e1' 
teklilerin kati teminatlarile Vizede komisyona JJlur 

~ o . 
Edremit Tümen Sıtına lm ı Kocnisıo:ıuD ' ol~ 

Berg!lma garnizonu birliklerinin ihtiyaçları ııo' t 
bin kilo sığır eti kapalı zarf usulile eksil tın eye i.,,t' 6 
tur. Mu~ammen bedeli ~8 bin 8 yüz lira ilk te~ d• 1; 
liradır. ihalesi 10.10.939 pazartesi günü saat ııtıt• 
mit Tümen Satınalma komisyonunca yapılac• 

' 
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::ktupJarı saat 16 da Komisyona teslim etmiş olacaklar· 
llıl Şartnameyi görmek ve okumnk isteyenler Komisyona 

r•c.at etsinler. 
b y 
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İstanbul P. T. T. Mürlürlüğıinden : 

C . Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 
•rnııonu Miktarı Tahmin bedeli İlk teminat 

S ton lira lira kr. 
'b•taki 450 ı 5750 1182 

~bıeski 360 12600 945 
li 'Ynırca 360 13500 1012 50 

Mürlürlü~ amb:ırında bulunan takr ib )n 689 kilo kıdar 
hurda ip pa rça 'arı sa tışı pnzarhğa konulm u~tur. Pnzorl ık 

4.X 939 ça rşamba ı:ıaat 16 dı B. Postane lıi nası birinci k tt a 

P. T. r. Mud iirliiğü od !ili da toplanacak Alım, Sıtım Kom S\0• 

nunda yapı lac.ık tır. 

•Yraholu 360 12600 945 
il Tünıen birlikleri bayvaı:atı ihtiyacı için 8 taksitle alı 
~kak kuru ot mikdar, tahmin bedel ve ihale gün, saatleri 
i" •rıya çıkarılmıştır. Evsaf ve şartları komisyonda her 
;un 2Örülür. İsteklilerin kanuni evrak ve vesikalarHe teklif 
lit ltrııinat mektuplarını belli gün ve ıaatten bir saat evve
'fll~t kadar Lüleburgazda Tümen satınalma komisyonuna ver-

11 bulunacaklardır. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan ; 

k Selinıiye tümen birlikleri hayvanatı için 25 bin kilo 
t ll~u ot evsaf ve şeraiti dahilinde 2 birinciteşrin 9d9 pazar· 

b~~· i~nü saat onda pazarlıkla satın al~naca~tı~. İsteklil~ri~ 
t 1 2Un ve saatte kati teminat paralarıle bırhkte Selımı-
tdeki Tümen Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

i l Altı bin ton huğdııy kırdırılacaktır. Kapalı zarfla eks~tm.e
lif 2.X.939 perşembe günü saat 15 te lstanbu ı Levazım Auıır 
de~ı Satınalma Komisyon~nda yapılac.aktır. T~hmin e~ilen ~e· 
y 50640 lira ilk temıııaıı 3782 lıradır. Şartnamesı Komıs 
:lld:ı görülür. İsieklilerin kanuni vesikaliıriyle berabn· teklif 
ı. '~tuplarını ihale saaıinden bir saat evvel Komisyona verı •. e 
"rı. 

C Bayramiç Askeri Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 
lllsj Kılosu Tutarı Muv. te. İhalenin günü şekli 

~it' lira lira kr~ . 
•ııç 38000 10260 769 50 9.tü :N pauırıesi suat ıS de 

açık eksiltme 
~ı. Bayrıımiçte bulunan kıt'alarırı yiyecekleri için 38 bin kilo 
d tınç kapalı zarf us lile eksiltmeye konulmuş ve ihale güuün
d~dtalip çıkmadığından kanunun 40 rncr maddesine göre tem· 

tdıierek 9.10.39 pazartesi gününe bırakılmıştır. 
ki l'aliplerin mezkur günde kanunun 2-3 cü maddelerinde 

§ıırtlar dahilinde mür, caatleri ilAn olunur. 

Edirne Tümen Satınalma Komisyonundan : 

~ A9ağıda mikdarları ve teslim yerleri yazılı yulaflar 
t61>1llı zarf ve açık eksiltme ile alınacakıır. Ş.ırtnameleri 
q.ttlıek istiyenler Edirnede Tümen Satınalma Komisyonun· 
h IGrcbilirler. İsteklilerin belli gün ve saatlerde aşağıda 
~olıl_ı ilk teminatlarile birlikte Edirnede Tümen Satmalme 
~t ~'Yon una müracaatları. Açık eksiltme için belli sGatte 
t~PI 1Palı zarf içi belli saatten bir saat evvel teklif mek
l,81~tıııı Komisyona vermeleri. 

ın.ı mahalli Mikdarı ilk teminatı Tutarı ihalesi ve şekli 
' Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
SuJ--- - - ----------
tdio~ıu 162,000 729 9720 12. ' .39 t 7 K. zarf 
~/rıe 43,440 191 48 2606 40 ,, t 1,10 Aç. Ek. 
td/rıe 250,000 1125 15,000 ,, 15 K. za d 
tdi:ne 250,000 1125 15,000 ,, Ll ,, 
l~ll tıe 250,000 1 125 15,000 ,, 10 ,, 
~ıtllköprij 62,640 281 92 3.758 ,, 10.30 Aç. ek. 

ile 123,000 553 50 7,380 ,, 16 K. zarf 

Çanakkalt Mst. Mvk. Satmalma Komisyonundan: 

''l dÇanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiy:-cı ıçın a
~ti~ı' Yazıh yulaflar satın alınacaktır. İsteklilerin mezkur 
~tı krde teminat akçeleri ve 2490 sayılı vesaikle birlikte 
~ '. kalede Komisyona miiracaatları. 

l'tııa:onu Tahmin be. İlk temi. İhale günü 
~İtı Kilo lira lira kr. şekli ve saati 
~t"·~- 80000 3600 270 16.10 939 a. ek. 10 
a,.; ileti' 
"ilitb l 72000 3280 246 " " tü.30 

Beher ki lo,uııun muhammen bedeli yirmi ku ru~. muvak
kat tPmiu l on lıra 34 kuruştu r. 

T nlibl ri n ollıul •dab. i ı ümunp ve Ş'l rlrıarrf ~im görmek ü
:.>ere Müdürlük idari K1Jcm LPValım kısmına pazarlık gün ve 
saı:ttııı dt• ılu muvakkat t ı minat makl uzi1e birlikte Komisyona 
mimıcaatler i . 

lsıaııbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlüğümüzde 1 t kalemdt' 13 li ra 90 kuruş mu
hammen kıymetmde hur<la elektrik J t> vıızımı , L(>v zım Tetkik 
memurluğunda 129 ka lemde 60 lira 32 kuruş mulı11mmen kıy· 
mrtinde hurda demirbaş c~ ytı, Sııt ı ş Gümrük Müdürlüğünde 
9 k<ılemde 29 lira 10 k uruş muhammen kıym"tiudP. hurda 
dernirbdŞ eşya , HayJ aı paşa Giiuıük i\1ü dürJüğünde 64 kalemde 
24 lira 35 kuruş muhammen kıymetinde hu rda demirbaş eş
ya ar ayrı ayrı 2.10.39 pazartPs i günü saat IÜ da 2p90 sayılı 
kanmı hükümlr ri dairesinde satılaca ğından ısteklı lrr mahalle· 
rinde tşyal;ırı görerek sözü geçen gün ve saatte % 7 ,5 pey ak
çelerile bı rlikte Bışmüdürlük binasındaki Satış komisyonunda 
gelmeleei illin olnnur. 

(Devamı 4 ncü sayfada) 

SSdi .. 
lstan bul P. T. T. Müdürlüğünden : 

İdare ihtiyacı için mühürlü numunesine göre 71 O kilo tkendir 
l:11tık) alımı pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 4. IO.iJ39 çarşamba gü
oü saat J6 da B. postahane bin sı birinci katda P.T.T. Müdürlüğü 
oda.11oda toplanacak alım satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher kılosuuun muhammen bedeli 70 kuruş hepsinin 497 li
ra, muvakkat teminat 37 lira 44 kuruştur. 

isteklılerin mühürlü ııümune ve pazarlık şartnamesini görmek 
ve muvakkat temınatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mez· 
kur müdürlü!: idari kalem levazım kısmına pazarlık gün ve saatin
de de muvakkat teminat makbuzile birlikte .. komisyona müracaatları. 

(7815) 2-ı 

1 - Şartname ve mevcut krokisi mucibince takım konyak 
etiketi klişesi açık eksiltme usulile yaptırılacaktır. 

il - Muhammen bedeli (3000) lira muvakkat teminatı (225) li
radır. 

111 - Eksiltme 5 X.939 pazartesi günü saat 15,30 da Kabataş· 

da Levuım ve Mubayaat Şnbeıindeki Alım Komisyonunda yapıla

caktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden par.:ıız alı

nabileceii gibi kroki de tetkik edılebilir. 
V - lıteklilerin ekıiltme için tayin ed,len gün ve aaatte % 

7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
(7922) 1-4 

• • • 
Cinıi Miklaıa Muh. be. ~o 7, J te. Eksiltmenin 

----------- _ ndet_ ~irn __ lira_ kr': şekli~~~~-- 1 
Kağıt zımba makinesi 500 200 15 - paz. 14 
Büyük el defteri 1000 280 21 - n 14,30 
Mukavva kaplı el def. 1200 390 2!1 25 eç. eks. 15 
Kalem sapı IOOO 200 15 - paz. 15,30 

l - Nümuneleri mucibince yukarda yazılı 4 kalem kırtııaiye hi
zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedellerı muvakkat teminatları eksiltme saat
leri hizalarında yazılıdır. 

Hl - Ek11ltme 6.X.939 cuma günü Kabataıda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Nümuneler her gün sözu geçen Şubede görülebil.r. 
V - isteklilerin eksiltme için tayiu edilen gün ve saatlerde 

% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (7531) 3-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muh. be. 0 

0 7,5 te. Eksiltme 
lira lira krt. şekli sa atı 

------ ----- --- ----- ---- ---- -
Mobilya lO kalem 1238 

300 
92 85 
22 50 

aç. eks. 

" 

16 
16,30 ~t, •bir 215000 9720 729 ,, k. zarf 11 

~tirı:•t 360000 16200 1215 17 " " 10.30 
763000 34335 2575, 12 " " 11,30 

49-114 rapit ko- 30 kg. 
nik çivisi 

l - Şartnameleri mucibince yaplırılacak cins ve mikta11 müf
redat listesinde yazılı 10 parça eşya ile miktarı yukarda yazılı ra· 
pit konik çivisi hizalarında gösterilen usulıerle satın alınacaktır. 

Miinakasa tehiri 
Gaziantep Vlliyetinden c,. 

'dit ~'llııtep - Niıip yolundaki şosa inıaatı müoakasası tehir 
~1tUr, 

il - Muhammen bedelleri muvakkat temınatları eksiltm .aat· 
leri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 12.X.939 perşembe günil Kabataşda Levazım 

ye Mubayaat ŞJbesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartna'lle v~ lis teler her gün sözü geçen şubeden para· 

sıx alınabileceği gibi resimleri de görülebilir. 
V - İsteklılerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 

0 ~ 7,5 güverıme paralarile birlikte yukarda sdı geçen Komi•yonn 
gelmeleri. (7745) 2-4 

Ginsi Miktarı Mub. B. % 7,5 Teminatı Eksiltme 
Şekli Saati Lira Kr. Lira Kr. 

Muhtelif malzeme 21 kalem 340 - 25 50 açık ek. 14 
" ,, 21 " 14IO 50 105 78 ,, ., 15 

Dişl ı ııkarta bıça~ı 500 adet 531 25 39 84 ,, n 16 
1 - Numune ve müfredat listeleri mucibince yukarda cins ve 

mikdarı yaz.ılı 3 kalem malxeme hizalarında gösterilen usullerle ek
siltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme .aat
leri hiıal ınnda yazılıdır. 

111 - Eksiltme 12.X.939 perşembe günü Kabataşta Levaz.ım ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Listeler her gün sözü geçeıı Şubeden parasız alınabileceği 
gibi ıskarta bıçağı nümuneai de görülebilir. 

V İsteklileri11 ekıiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 
7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri illn 
olunur. (7124) 2-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 12.IX.939 tarihinde kapalı z.arfla 

İhale olunamRyan 3 adet kamyonun muhammen bedeli değiştirile· 
rek yeniden pazarlıkl eksiltmeye konmuıtur. 

il - Muhammen bedeli (9450) lira muvakkat teminatı (708,75) 
lirudar. 

111 - Pazarbk 7.X.939 cumartesi iilnQ ıut IO da Kabahışta 
Levaz.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şıırtnameler her güıı ıözil ieçen Şu!:>eden parasız alına· 
bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarlle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (i581) 3-4 

• • • 
1 - Şartnamesi ve numunesi mucibince cem'an 254,50 kg. 

muhtelif renk matbaa mürekkebi açık ekıiltme uaulile 1atın alına· 
caktır. 

il - Muhammen bedeli 578.88 lira muvakkat teminah 43.41 
liradır. 

ili - Eksiltme RX.939 pazartesi gDnü aaat 14 te Kabata4da 
Levazım ve Muboyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak· 
fır. 

iV - Şartname ve numune her gün sözü g•çen Şubeden para· 
sız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 
7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

Cinsi 

Yangın söndürme le-
vazı mı 

Miktarı 

(7626) 3-4 
• • • 

% 7,5 
Muh. be. teminatı Ekıiltme 

lira kr. lira kr. ıekli nati 

------
18 kalen 926,90 69 52 pazarlık 14 

Yangın söndürme aleti 86 adet 920,20 69 - ,, 14,30 
Hortum 250 metre 197,50 14 81 ,, 15 
Hortum 250 ,, 197,50 14 81 n 15 

1 - Ş rtname ve müfredat lialeai mücibince yukarıda miktarı 
yazılı yangın söndürme levazımı pazarlıkla utın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltme 
aaatları, bizıılarında yazılıdır. 

ili - Pazarlık 4.X.939 çarşamba günü Kabata,ta Levazım ve 
Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün ıözü ıeçen 11ubeden para
llZ nlıoabilir. 

V. - İsteklılerin pazarlık için tayin olunan güa ve saatlerde 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona ıelmeleri 
ilan olunur. (7459) 4-4 

••• 
1 - idaremizin Paşababçe fabrikasında mevcut (8932) adet 10 

cı.lik ve (3269) adet 100 cı.llk titeler açık arttırma usulile 1atıla
caktır. 

il - Muhammen bedeli (582,68) lira % ?5 teminatı (87,40) li
radır. 

ili - Arttırma 2.X.939 pazartesi günü uat 16 da Kabatafta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

iV - Numuneler her gün ı;Öı:ü geçen şubeden ırörülebilirler. 
V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gilo ve saatte % 

15 teminat paralarile birlikte mezkür Komiıyona gelmeleri. 
(7361) 4-4 

* *. 
1 - Şartnamesi mucibince muhtelif eb'atta 24.000 kilo çivi pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli (4800) lira muvakkat teminatı 360 li
ra dır. 

111 - Pazarlık 2.X.939 pa:ıarteıi ırünü 1aat 16.30 da Kabataş
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyoounda yapıla

caktır. 

iV - Şartnameler her gün aöıü geçen Şubeden para11:ı alına• 
bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve aaatte % 
7,5 güvenme paralarile birlikte meıkQr Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (7792) 4 4 

• • • 
l - Ş artname ve numunesi mucibince 10 milyon adet Bira şi

şesi kapsülü kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur . 

il - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kurut heıabile 
(26000) lira muvakkat temioatı (1950J liradır. 

ili - Ek iltme 2.X.939 pazartesi güoü saat 15 de Kabataşda Le
vazım ve Mubayoat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla~tır. 

IV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve Ankara 
iz.mir Başmüdürlüklerinden 130 kurut mukabilinde alınabilir 

V - Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif m~tuplarını 
kanuni vesailde % 7,5 güvenme parası mp.kbuı.u veya ~ııa~~ mi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını :ibale üıı!\ ksiltme 
saatinden bir saat evvel mezkur Komisyon başkarıl~~~ ~buz 
mukabilinde vermeleri liıımdır. (7_~ ~i.itf 
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A) Adjudications au Rabais 
Conatructlona - R6paratlon• - irav. Publlca-Mat6rlal de Conetructlon-Cartographls 

Coalt. hangar pr. ble Publique 48{}0 - Municip. Yozgat 
,, blt. ateller garage ceotral Publique 2779 47 209 16 ,, b.mir 

11-10-39 14 -
13-10-39 16 -

L'adjudıcation qui devait avoir lieu le 12. 10.39 Vıl. Gaziantep 
pr. conıt chau!&ee 'route Gaıia~tep · 

Nizip a ele ajournee 
Tl'aV. terrusem. place football au p re Atatürk Publique 3200 67 240 05 Preıid. Club Sport Balıkesir 13-10-39 (5 -

E16ctrlclt6·0az-Chauffnq C ntral (fnatıallatlon et Mat rlel) 

lnıtall. chauffage central au 28 eme pavll· Publique 2117 94 159 Dir. Hyg. et Ars"ııt. Soc. Cağaloğlu 18-I0-39 15 -
lon de l'b6p. des alieah i Balıırköy 

G6nerateur: 2 p. (cah eh 126 P) Gre i gre 25250 - 1893 75 C. A. lnt. Mar. au Mio. Def. Nat. 16-I0-39 14 -

Hablllement - Chauaaurea - Tlaaue - Culr• 

Etoffc indig~ne: 2650 m. Pli each le m. 2 50 459 38 Dir. Hyg. et Aıısıst. Soc. Cağaloglu 18-10-39 15 30 

Travaux d'lmprlmerl - Papeterle 

Clicbe d'etiquetlteı pr. kanyak: 1 complet Publique 3000 - 225 Com. Acb. Econ. Monop. Kabataohe 5-I0-39 15 30 

Ameublem nt pour H11bltatlon t Bureaux - Tapl!!,_•,~_r_ı _ _..,..-= 

Baacı de clae1e: 185 p.·tableau noir: 18 p. (aj) Gre a gre 

Combuatlble - Cerburant- Hullea 

Benzine: 5000 litru 
Motorine: 90003 litres 
Petrole 7950 k. 
Benzine: 1000-1500 bidonı (aj) 
Semi·eoke: 60 t. (aj) 

,, 40 " " 
Cbarbon eribl6: 20 t. 
Bols: 925,5 t. 
Boiı d'orme coup6 et charbon de bois 
Boiı de ebene: 12,5 t (aj) 
Coke: 11 t .· charbon de terre: 30 t. 

Pablique 

" 
Gre a gr~ 

750 -
5400 -
1391 25 
5444 50 

Pablique 
PJ i cach 

880 -
500J -
9255 -

99 -
le k. O 01,50 

Huile pr. macbine: 4000 litres·id. ;>r. auto•: Gre a gre 1598 -
360 litrem (aj) 

Benzine: 20000 litre. 
Mazout: 224 t. (aj) 
Coke de fooderic: 60 t. 
Coke de Karabük: 600 t. (Rj) 
P'trole: 4 t.-boiı: 250 t. 
Boiı: 250 t. 
Boiı: 1000 t. 
Beaıine: 3,8 t. 
Coke: 250 t. 

Dl ver 

,, 
n 

,, 

Gre a gre 
,. 

3734 -
29120 -
3000 -

Publique 7500 -
Gre iı gre 950 -
Publique la t. 19 -

Palan en fil de fer: 2000 p.·!d. ~n fil de Publique 2800 -
euivre: 600 p. 

Cuiıine ambulante G re a gre 

Provlalon• 

Farine: 208 t. (ıaj) 

Avoin ou orge: 845 t. 
Viande, beurre, orge, avoine, riz, paille, 

macaroniı ete. 
Lentlll11, poiı-cbiche, pomme de terre, oli

veı, raiıinı secs, oiıtnons ete. 
Farioe, macaroniı, ele. pr. hôp. 
Viande de boeuf: 282 t. 

• n n 120 n 
Foio: 450 t. 

n 360 t. 
• 360 t. 
,, 360 ,, 

• 25 " 

Gre a ıre 
Publique 

n 

Publique 
PJi cach 

n 
,, 
" 
" 
" Gre l ıre 

24960 -

2730 76 
70500 -
28800 -
15750 -
12600 -
13500 -
12600 -

Viande de boeuf ou de chhrec 60 t. Pli cach 13800 -
Haricots secı: 90 t. ,, 13050 -
Orge et noine: 422250 k. 
F oin pr. matelu: 42 t. 

Gre a gr6 10001 25 

Beurre, ble eonca11~, polı·chiebes, harieotı 
et autre1 provlaions 

Sıl, beurre, ble eoncuıe, harieob et autrtı 
proviıionı 

Beurre, ble_ concud, barlcob, ri:ı et autrea 
provi•iooı 

n 

,, 

" 

" 
Riz, blea concaneı, haricotı ıecı, poiı·chi· Publlque 

ebe, lentilleı, beurre et huil• d'olive 
Olivu fromage, raiıinı 1ee1, Jllacaroniı, 

ıavon, viande et cui11on de pain " 
Viande de poule, poi11onı, •laade de •ou· ,, 

ton, id. d'aıaeau t pain 
Avoine: 200 t. 
Huilc 4' oliveı: 4,5 '· 

Pli caob 
Publique 

9000 -
2587 50 

f6 2j 
405 -
105 -
836 68 

66 -
37 5C 

964 1 ~ 
7 43 

14 06 
35 47 

239 70 

576 -
4368 -
225 -

562 50 
143 -
356 25 

Dir. Culture lzmir Dans 1 moiı 

Com. P rm. Municip. lst. 5-10-39 

" " 5-I0-39 
C. A. Batail. Surv. Douan. lzmir 13-10·J9 
Offiee Sanit. L\tt. Port l!!r. 3-I0-39 
Com. Acb. Regiment Yozgat 2-J0-39 
Dir. Muıee Palnis Topkapı 11-I0-39 

n Ecoles Metier lı. Konya 1 O- I0-39 
Com Ach. Bat Surv. Oouan. Antakya 19-I0-39 
Com. Perw. Municip Ist. 3-10-39 
Dir. Ecole Agenlı de Police 13-10-39 

" Municip. Ank. " 
13-10-39 
10- o 39 

14 -
14 -
15 30 
15 30 

14 -
14 -
15 -
14 -
il -
il -
IO 30 

" 10-10-39 10 30 
" 10-10-39 tO 30 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 13-10-39 14 
Dir. Gen. Vakoufı Ank. 13-10-39 
Com. Aclı. Div. Vize 9-10-19 15 -

" " n Mil. Bayr miç 
C. A. Mın. Def. Nat. Ank. 
Com. Acb. lnt Tophane 

11-10-39 15 -
9-10-39 15 -
3.ıo.39 11 -

11-10-39 15 30 

210 - Dir. P.T.T. lst. 18-10-39 15 -

1872 -

204 81 
4775 -
2160 -
1182 -
945 -

I012 50 
945 -

1035 -
1223 44 
1425 09 

675 -
242 5 

Com. Acb. Mil. Selimiye 2-10-39 13 -

<Jom. Ach. Milit. Gaziantep 14-10-39 10 -
,, " 1 mois a partir du 16-9-39 
,, Bataillon Front. Birecik 9 I0-39 13 -

" " 
Com. Perm. Municip. lat. 
Com. Ach. lnt lzmir 

n Div. Edremit 

" " Lüleburgaz 

" 
,, 

" ,, 
,, 

" 
" 

Mil. Selimiye 

n 

• 
" 

7-10-39 12 -

9-I0-39 
16-I0-39 
16-10-39 
16-10.39 
16-10-39 
16-10-39 
16-10-39 
2-10-39 

16-10-39 
18-10-39 
ll-10-39 

" ,, 

Regiment Tire 
Jnt. Konya 
Div. iıparta 
Comm. Mil. 
Div. Vize 

lıt. Fındıklı 30-9-39 
11 · Ht-39 

14-
15 -
16 -
11 -
il -
16 -
16 -
10 -
10 -
il -
15 30 
10-
15 -

,, ,, 

C. A. Bat. Surv. Douan. b:mir 

" " 
Vil. Çanakkale 

C. A. 1 er Rei'· Gendr. Çanak. 
,, ,, Konya 

9-10-39 15 -

10-10-39 15 -

12-10-39 10-15 

14-10-39 10-14 

2-10-39 15 -

16-10-39 15 -
13-10-39 IO -

( 3 ncü sayfadan devam) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: . 

Evüpte Bahariye caddesinde Hamiyet Kontrplak fıb~: 
kası muamele vergisinden dolayı bacız edilen B-b-b 3 ı:ıı•rİ' 
k.ah ve l 20X200 ebadında 6750 adet kontrplak 2.J0.3~ t•ff 
hıne rasthyan pazartesi günü saat g dan sonra mezkur 

1
,0 

brikada aleni müzayede suretiyle satılacağından talip 0•14~ 
larm yevmi mezkür ve saatte fabrikada bulunmaları 1 

olunur. 

Karacabey Belediyesinden : 

Karacabey Belediyesinin ] 40 bin kilo karakılçık çeJtif' 
kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 2o. 

Muhammen kıymeti beher kilosu 8 kuruş hesnbile 11 I~ 
liradır. 

Muvakkat teminat 840 liradır. ,,ı J~~ 
Çeltikler 13. 10.939 tarihine rastlıyan cuma giioÜ. 're- l:k 

15 te Karacabey Belediyesi binasında toplanacak koııl'5 

marifetile ihale edilecektir. ,~ 
İstekliler nqkıd ve nakid yerine kairu olacak ıtJdt ,o· 

kat teminatlarını ihale saatinde.n evvel Karacabey M• 1 

dığına yatıracaklardır. ~a 
İsteklilerin ihale gününde Karacabey Belediyesine ~e§ 

racaatleri ilan olunur. ~c 

Beyoğlu TahsilAt Müdiirlüğünden : 
rcıl 

~I~ 
~iıı 
~a 

Nikola Medoviç•ın Hazıneye olan rnalfimülmiktar b0

1
i o• 

darı dolayı Beyoğlııııda istiklal caddesinde Tokatlıyan oıe O Ctk 
rmle maruf bina dahilindeki muhıeHfulcins 53 adet 1118~:·~r 
adet maroken sandalye, vantilatörler, buz dolabları, ayn9 b 
ravanelar, kumaş sandalyeler, piyano, el i~lemesi avizeJe~'ıır ter 
yük halılar, maruken ve kuma§ kauapı ler, Frijider, do11 b ,f ~ l 
makineleri, para kasası, tuvalet masaları ile aynalı garda.r~. tf ~Q 
kırmızı l·umaş salon takımları \e buna mnrnasil diğer ıı.ı .~ 
ya 2. t0.939 tarihine rastlıynn pazartesi günü saat onda IJle 
binada açık arttırma suretile satılacaktır. ıııo 

Talib olanların mezkur gün ve saatte mahallinde bıl 
cak icra heyetine müracaatlerı illln olunur. 

lita 
t~-

•.' 
le.j 

d o dur 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir AmirliğİJ1 el 

Büyükdüz bölgesi k tiyatından Karabükte istııS~i Cck 

revir önünde istifde mevcut 455 adet muadili 379 ,.tti 
mikap 488 desimetre mikap köknar tomruğu açık 0 

ile satıl caktır. ~ ~ " 
o 939 Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut fbefl 

bukları soyulmuş olup bacım orta kutur üzerinden °~ 
lanmıştır. ,~ f 

Tomruklara ait satış şartnamesi Ankarada ~r~tıl' 
mum müdürlüğünde ve Karabükte devlet orman ıŞ 
revir amirliğinde görülebilir, 

!omruklarm muhammen bedeli 11 ,50 liradır. 
3
9 / ~~ 

Istekliterin % 7,5 muvakkat pey akçesiyle 2. ıO· tl'~ ~ i 
nü saat 11 de Karabükteki revir merkezine mürac•' 

Ankara Vilayet Orman Çevirge Müdörlüğurıdeıı: 
Orman idaresi depolarında rn köylerde bulunan gsı; ~ 

muadil .3 .' metre mikap 907. desimetre mikab manıul ':o • 
resıelerınm beher metre mıkibı 15-25 !ıradan ve 25 çır' 
karışık kömüıün beher kilosu 2 kuruştan 1040 kılo r ı 
beher kı osu 2 kuruşt:.ın ve 50 adet çam sepetinin betıet~rı 
2 kuruştan olu ak üzere 17.9.39 tarihinden 4. ıo.39 
kadar açık arlt1rmJya konulmuştur. 

Arttırma 4. l0.39 tarihine nıüsııdif çarşamba 
15 dedir. ıir' 

Emvalin mecmuunuıı % 7,5 teminat bedeli 45 

kuruştur. . ~ 
rtı:ıı 

Arttırma A kara vilayet orman çevirge müdür 1:",r· 
sın da teşekkül edecek komi yon tanıfından yapılııcal>,tbıl' ~ 

Taliplerin yevmi mezkı1rda teminat akçeleri 1118~0rıi 
~-e komisy~n~ müra~aat etmeler~. V;) satış şeraitini ~ısı' 
oğrenmek ıstıyenlerın orman mudürliiğünde mürııcaıı 
olunur. 

imtiyaz • bibi ve y zı 1 leri Direktörü : 

BaaıldJt• yer : Merkeı Baaımevl, Galatı 

s 


