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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylığı 450 
6 " 850 

12 1500 tt 

J:: cııebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Resıni makbuz mukabili olma
yan tediyat makbul~eğildir. ......____ ____________________ _ 

Cuma -
HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI, MALI, TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin 

İDAREHANE 
Y oğurtcu hanı 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perıembe Pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüıülür 

Telefon : 49442 

Posta kutusu No. 1261 

mesleki Organıdır 
'---~~~~~~~~~~~"!!!!"!!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~ 

~ÜNAKASALAR 
ı~~ 
~Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

Ankara Valiliğinden : 
\~11 "'tıkara Merkez Mimar Kemal İlkokulunun tamiri 709 lira 
~~· keşif bedeli üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. İs· 
~ ~ııı Şartnameyi görmek üzere her gün Kültür Direktörlüğüne 
'-k~ &Ünü olan 2-11-:39 perşembe günü saat 15 de yüzde 7.3 
t.ıtt, at teminat akçesini hususi muhasebe müdürlüğü veznesine 

tak Vilayet Daimi encümenine müracaatları. 

1-{ Haymana Jandarma Komutanlığın dan: 
~ 'Yınananın Yenice nahiyesinde inıa edilecek olanjan
:~~l karakolunun inıasına 4. 10.39 tarihinde talibi zuhur 
"'ıl llt itnden arttırma ve eksiltme kanununun 43 üncü mad-

Ucibince bir ay zarfında pazarlığa konulmuştur. 

i İzmir Defterdarlığından : 

~ ~ir hükümet konağı maliye dairende yapılacak bacalar için 
~ o. lu kanun hükümlerine göre açık eksiltmeye konulmuştur
l llhaaunen keşif bedeli 1308 liradır. 
İh'llıinat akçası 98 lira 10 kuruştur. 

'4k '1e. 1. 11.39 çarşamba günü öğleden sonra saat 15 te milli 
l' daıreainde icra edilecektir. 

~Oi •
1
lipler keşifname ve şartnameleri milli emlak servisinde gö· 

r tr 

l~ ~İin~kasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az 1000 lira. 
itti~ .__tı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa edecek· 
~~ ~ "e bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine 
ıııtt, afıa Müdürlüğünden alacakları vesaiki Komisyona ibraz et· 

ltıecburdur . 

Spor Eğitmen Kursu Direktörlüğünden : 

~~lı. Vııtıiköyünde B. T. U. müdürlüğü Spor Eğitmen kursu jimnas. 
~~'•İnin yarıda kalan salon doşemelerinin ihalesi 23 ilkteşriıı 
~lıı1111 ~artesi günü saat 14 te Vaniköyünde kurs binasında teşkil 

İ Cak komisyon huzurile ve pazarlıkla yapılacağı ilan olunur. 
"Gdi:~ekliler bu i~e aid keşifname ve şartnameyi her gün kurs 

1Yttinde görebilirler. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalına Komisyonundan : 

~ti;•tıakkale müstahkem mevki bölgesinde inşa ettirilecek beş 
~IO.~' üç tavla ve üç hangara talib çıkmadığından pazarlığı 
~,. 9 pazartesi günü Çanakkalede Müstahkem Mevki Satuıalma 
~rıı~'Yonunda yapılacaktır. İnşaatın keşif bedeli 187,740 lira 11 
"-~)o olup teminatı I0,638 liradır. Talihlerin mezkur tarihte Ko-

lla nıüracaatleri. 
' ~' • Çanakkale müstahkem mevki bölgesinde yaptırılacak beş 

~G Pt\'iyona talih çıkmadığından pazarlığı 28.10.939 cumartesi 
~kt''at 10 da müstahkem mevki Satınalma Komisyonunda yapı· 
•,~kat Bir paviyonun keşif bedeli 23,999 lira 45 kuruş olup mu
tii lı,d telQinatı 1799 lira 96 kuruştur. Diğer dört paviyonun da ke· 
~tilıt elleri ve teminatları yukarıdakinin aynidir. Talihlerin mezkur 

e l<onıisyona gelmeleri. 
• • • 

lla Su hazinesi yıkılması. Bak : İlaç sütununda İst. Beled. ilanına. 

~Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levz. 

t iık 
'iıı Muhammen 
~ ~ bedeli 
ıa 88 434 30 

225 
ıs 

200 
6 

80 

İstanbul Belediyesinden : 

Darülacezeye alınacak 18 kalem eczayı tıbbiye. 
Belediye merkez ve şubelerine alınacak mukte· 

lif eb'adda Bayrak. 
Eminönünde Ahiçelebi mahallesinin Peynirci so· 

kağrnda 16 numaralı dükkanın enkaz satışı. 

Üsküdarda Tenbel Hacı Mehmet mahallesinin 
Selamsız caddesinde 54 eski 42 yeni kapı nu· 
maralı evin enkaz satışı. 

114 34 İstanbul 44 ncü okul yanındaki Su Hazinesinin 
l' h yıkılmaı;ı. 

~>tı 
11
e. illin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler 

~ tc ~ta. pazarlığa konulmuştur. İhale 26. I0.39 perşembe günü saat 
l. '1 .. trrıi encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muame· 
"il~ "U. Ütlüiü kaleminden görülebilir. Taliplerin ilk teminat mak· 
~ttıd ey• nıektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Eııcü· 

t bulunmaları. 

~ İzmir Zıraat Müdürlüğünden : 
ta~ t lraat Vekaleti için bir ay zarfında pazarlıkla on ton 

ltı fartnamesine göre alınacaktır· 

Taliplerin her haftanın pazartesi günü saat 15 de ziraat 
mndürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan 
olunur. 

Üniverste A. E. P. Komisyonundan : 
Alınacak şeyler Muh 

fiatı 

lira 

Üniversite nakliyat hayvanları için buğ· 6SO 
day, kepek. arpa, ot, saman 

Kulak, boğaz, burun kliniğine alınacak 1490 
tıbbi alat 

Anatomi laboratuvarına iki kalem tıb- 1376 
bi ecza 

Muv. 
temi. 
lira 

51 

112 

104 

İhale aaata 
tarihi 

- - -
6.11.39 14 

,, 14,5 

14 

Yukarıda yazılı 3 kalem eşya yazılı saatlerde açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İsteklilerin 939 Ticaret Odası kayıt teminat makbuzlarile ihale 
günü rektfülüğe gelmeleri. Liste ve şartnameler her gün rektörlük
te görülü~ 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Balikesir Vilayet Daimi Encümeninden : 

9. 10.939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on bette 
ihalesi icra kılınmak üzere on gün müddetle açık eksiltme
de bulunan Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi ve Köy E
be mektebinde yaptırılacak kalorifer tesisatını yapmağa is
tekli çıkmadığından eksiltme iti 9 ikincitetrin 939 pertembe 
günü saat on bete kadar isteklisi zuhurunda ihalesi yapıl
mak üzere bir ay müddetle pazarlığa çıkarılmıttır. 

Yapılacak kalorifer tesisatının keşif bedeli 5681 lira 34 
kuruştur· 

Bu ite ait evrak şunlardır: 
Doğum ve Çocuk Bakım Evi ve Köy Ebe mektebi kalo· 

rifer tesisatından mevcut ihzarat, yapılacak kmm, kalorifer 
umumi ve fenni ıartnamesi, eksiltme fartnamesi ve muka· 
vele örneği olup istiyenler bu evrakı her gün Balıkesir Na· 
fıa Müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 9. 11 .939 tarihine rastlıyan pertembe günü saat 
on beıe kadar pazartesi ve perıembe günleri Balıkesir Vi
layeti Daimi Encümeninde teıekkül edecek komisyon tara· 
fından yapılacağından isteklilerin mezkur Komisyona mü· 
racaatları. 

İsteklilerin bu ite ait 426 liralık muvakkat tematını ida
rei hususiye veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya bu 
miktarda ıayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en az 8 
gün evvel Balıkesir valiliğine müracaatla, bu iıe benzer 5000 
liralık it yaptıklarına dair alacakları ehliyet ve 1 icaret O· 
dası vesikalarile birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte ek· 
siltme komisyonu reisliğine müracaatları ilan olunur. 

İzmir Telefon Müdürlüğünden : 
9. 10.39 tarihinde ihalesi yapılamıyan 16 bin lira muhammen 

bedelli 4 bin metre 50 devreli deni:ı altı telefon kablosu bir ay zar· 
fında pazarlıkla satın alınacaktır. 

İlk teminatı 1,200 lira olup ihalesi 9, 11.39 tarihli perşembe gü· 
nü saat 15 de yapılacaktır. . 

Şartnameler her gün !zmir ve lstanbul telefon müdürlüklerinde 
parası7. verilecektir. 

İsteklilerin mezkür gün ve saatte ilk teminat makbuzu veya 
banka mektubu ve diğer kanuni vesaikle İzmir telefon müdürlü· 
ğünde müteşekkil satınalma komisyonuna müracaatlara ilan olunur. 

Erzincan Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Erzincan Askeri orta okulu için asgari 18 beygir kuvve· 
tinde bir adet Dizel motörü satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 2000 lira, ilk teminatı 150 liradır . Pazarlıiı ı. ıı. 939 
çarıamba günü saat 10 da Erzincan Mıntaka Satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Alınacak motörün ıartnamesi her 
gün Ankarada ve lstanbulda Levazım amirlikleri ve Erzin· 
Mıntaka Satınalma komisyonlarında görülür. Taliplerin belli 
günde müracaatları· 

Mensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher çiftine tahmin tahmin edilen fiyatı 820 kurut olan 
20 bin çift çizme kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. 
İhalesi 6. ıı. 939 pazartesi günü saat 14 tedir- İlk teminatı 
9450 liradır. Evsaf ve ıartnamesi 820 kuruta Ankarada 
M. M· v. Satınalma Komisyondan alınır. 

*"'* Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 400 kurut olan 
120,000 çift B. tipi fotin kapalı zarfla münakasaya konmuı
tur. İhalesi 6. ıı. 939 pazartesi günü saat 11 dedir. hk te· 

mlnatı 22,950 liradır. Evsaf ve şartnamesi 24 liraya Anka
rada M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. İsteklilerin 
kanunun emrettiği belgelerle ihale saatinden bir saat evve· 
line kadar teklif mektuplarını Ankarada M. M. v. Satınal
ma Komisyonuna vermeleri. 

*** Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 225 kurut olan 
30 bin çift yemeni kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
İlk teminatı 4625 liradır· Evsaf ve ıartnamesi 340 kuruıa 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır . İsteklilerin ka
nunun emr~ttiği belgelerle ihale saatinden behemehal bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Ankarada M. M. v. 
Satınalma komisyonuna ·ıermeleri· 

*"'* Behr metresine tahmin edilen fiatı 23 kurut olan 
1 ,500,000 metre çamaşırlık bez kapalı zarfla eksilmeye kon
!DUttur. İhalesi 9. 11· 939 perıembe günü saat 11 dedir. 
ilk teminatı 17,550 liradır. Evsaf ve şartnamesi 17 lira 25 
kuruıa Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonundan 
alınır. İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerile ihale saatin
den behemehal bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

*"'* Beher çiftine tahmin edilen fiatı 480 kuruı olan 
80 bin çift A. tipi fotin kapalı zarfla münakasya konmuıtur· 
İhalesi 6. ıı. 939 pazartesi günü saat 10 dadır . tık teminatı 
19,110 liradır. Evsaf ve ıartnamesi 1925 kuruşa Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır· İsteklilerin kanu
nun emrettiği belgelerile ihale saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Ankarada M. M. v. Sa· 
tınalma Komisyonuna vermeleri. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

Zabıta memurları için (kumaıı umum müdürlükten ve
rtlmek"'Ve diğer levazımı müteahhide aid olmak üzere) azı 
600 çoğu 800 takım maa kasket kıtlık elbisenin dikim iti 
3.11.39 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 te açık ek
siltme ile münakasaya konmuıtur. 

Beher takım elbise için 2 metre 70 santim kumat veri
lecektir. 

Dikim iti için 575 kuruş fiat biçilen elbiselere ait nü· 
muneyi görmek ve şartnameyi almak isteyenlerin umum 
müdürlük satınalma komisyonuna müracaatları· 

Eksiltmeye gireceklerin 35 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun 4 ün
cü maddesin~e yazılı belgelerle birlikte tayin edilen gün ve 
saatte komisyona gelmeleri· 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Trabzon Belediye Encümeninden : 

Esnaf muayenei sıhhiyesine mahsus 500 adet sıhhat cüz
danı tabettirileceğinden taliplerin salı ve cuma günleri saat 
14 de encümene müracaatları ilan olunur. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halı v.s. 
Beyağlu Akşam Kız San'at Okulu Direktörlütündeo: 

İzmit, Kars, Balıkesir , Eskişehir, Antalya, Kastamonu, Isparta 
ve Samsun Akşl\m Kız San'at Okulları için mevcud nümunesi mu
cibince 1601 ad~d İnegöl tipi sandal ya pazarlıkla satın alınacaktır. 

İhalesi 23 birinciteşrin 1939 pazartesi günü akşamı saat 16 da 
Cağalotlunda Yüks!k Mektebler Muhasibliği olarak işgal olunan 
binada toplanan Komisyon tarafından yapılacaktır. 

Ambalaj, nakil müteahhide aid olmak şartile muhammen be
deli 2560 lira, kat'i teminatı 3s4 liradır. 

Sandalya nümunesini görmek istiyenler1n mezkur Muhasiblik 
binasına teslim ve tediye vesait şartlarını öğrenmek için de o~uı 
İdaresine müracaat etmeleri. 

------------------------- ---------
Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

Sarıkamıı Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Halkaya linyit kömürünün eksiltmesinde istekli çıkma· 
mıthr· son pazarlık 23. 10. 939 pazartesi günü saat 9 da 
Mıntaka Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sarıkamıı 
garnizonu için 800 ton kömür alınacaktır· İki yüz ton olmak 
üzere dört kısıma ayrılabilecektir. Tahmin bedeli 16000 lira· 
dır. İlk teminatı 1200 liradır. Kars için 1200 ton alınacaktır· 
Bu da iki yüzer ton olmak üzere kısımlara ayrılabilecektir. 
Tahmin bedeli 21 ,600 liradır. İlk teminatı 1620 liradır· İstek· 
}ilerin Sarıkamııta Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu ihtiyacı için 25500 kilo makine yağı, 7665 kilo gaz 
yağı, 7665 kilo gres yağı, 7 birincitetrin 939 tarihinde pazar· 
hkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 20 



inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Su hazinesinin yıkılması 
hmir hükümet konağı maliye dairesinde 

yap. bacalar 
Çanak. 5 pavyon inş. (temd. 
Döseme inş. (temd.) 
Çanakkalede 5 pavyon 3 tavla ve üç ban· 

gar inş. (temd.) 
Hükumet konağı inş. 
Ank-İst. yolunun araaında parke kald. inş 

paz. 
aç. eks. 

paz. 
,, 
" 

kapalı z. 
> 

114 34 
1308 -

23999 45 

187740 11 

63SU 87 
:?94~~ 7~ 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 
Eczayı tıbbiye darülaceze için: JS kalem paz. 434 30 
Göz taşı: 10 t. (temd.) ,, 
Arsenikiyeti sut: fiO t . (temd.) kapalı z. 
Şuvayn fürt yeşili uranya: 50 t. (temd.) ,, 
Arsenikiyeti rassas: 20 t. ~temd.) ,, 
Karboliııeum: 1UO t. " 

,, 
Pulverİ'zatör 750 ad. ,, ,, 
Tıbbi alat, kulak, boğaz ve burun ldiniği için aç. eks. 
Anatomi laboratuvarına ecza: 2 kalem ,, 

t. 350 -
t. 550 -
t. 350 -
t. 200 -

beh. 16 -
1490 -
1376 -

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzeme~ 
Deniz altı telefon kablosu .·o devreli m. paz. 

4000 m. 
Balıkesir Doğum ve Çocuk bakımevi ve 

köy ebe mektebinde yap. kalorifer 
tesisatı (temd.) 

,, 

Dizel molörü 18 beygir kuvvetinde ,, 

36~1 34 

2000 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Ç!zme: IOOO çift (temd.) kapalı z. 8000 --
Okur kundurası: 3:!000 çift (şart. 712 kr.) aç . ekı. çifti 4 45 

(temd.) 
Matbaa işleri -Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
Sıhhat cüzdanı tabettirilmesi: .iOO ad, 
Evrakı matbua baskısı: 8 kalem paz. 41 

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

Maroken kaplı koltuk: 2 ad. paz. 
Mahrukat, Benzin, Makine yağlara v. s. 

Kok kömürü: 150 t. 
Makine yağı: 25,;; t. gu yağı: 7665 k.-

gres yağı: 7665 k . 
Türk antrasit: 55 t. (temd.) 
Odun: 450 t. 
Döküm koku: 60 t. 
Karabük kömürü: 2.~0-300 t. 
Benzin lavemarin kömürü ve odun 

Müteferrik 

Kumlu çakıl: üOO ambar 
Bayrak muhtelif eb'atta 
Seyyar tamirhane malzemesi 
Çamurdan imal edilmiş su borusu: 1000 ad. 
Makara ve iplikler: 8 kalem 
Koşum malzemesi: 13 > 

Balast: 5000 m 3 
, , ;""J()()O m 3 
,, f O O m 3 

" 
20000 m 3 

Kurşun malzemesi: 16,1 t. 
Galvani7e saç: 7450 ad. 
Çinko levha: 30 t. 
Teneke ,, 4300 ad. 
Ahş:ıp travers raptiyesi imaline mahıus 

lama demiri: 60 t. 
Gaz borusu ve teferruatı: 46 kalem 
Moloz taşı: 800 m:J 
Balast: 350 m3 

paz. 
,, 

aç. eks. 
paz. 

> 

kapalı z 

aç eks. 
paz. 

" ,, 
" ,, 
kapalı z. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" Paz. 

" Su fıçısı: 500 ad. :. 
Tevhit semeri iskeleti: fOOO ad. ,, 
Küçük aleaıinyunı kapsül: 300000 çift-büyük: ,, 

60000 çift-küçük pirinç kapsülü: 300000 
çift-büyük: 60000 çift 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Yataklık k. ot: 14 t. 
Kesilmiş sığır eti: 24 t. (temd.) 
Kesilmiş sığır eti: 282 t. (temd.) 
Yulaf: 12> t. (temd.) 
Zeytin yağı: 1,5 t. 
Bulgur: 64 t. 
Yulaf: 185 t. 
Sığır eti: 40 t. 
Pirinç: 27 t. 
Sığır eti: 104 t. (temd.) 
Sığır eti: l 10 t. 
Pirinç: 100 t. 
Sığır eti: 40 t. (temd.) 

,, 64,5 t. (temd.) 
Toz şeker, hayvan tuzu, arpa şehriyesi, 

çorbalık pirinç 
Buğday, kepek, arpa, ot ve saman 

B. M U 7 a y e d e 1 e r 

Odun: 24 9 kental 

paz. 
paz. 

" 
" 

aç. eks. 
kapalı z. 

" ,, 

" paz. 
kapalı z. 

,, 
paz. 
,, 

aç. eks. 

aç. art. 
Mavna aksamından bozuntu odun parça- paz. 

ları 

Çam tomruğu: 443 m3 

Dükkan ve ev ankazları 
Pırnal meşe çalısı: 3 2 kental 
Müstamel masa ve sandalya 
Demirbaş eşya ve mefrutat: 172 kalem 
Kereste, kiremit, demir oluklu saç 

aç. art. 

,, 
aç. art. 

Paz. 
> 

1 ~0 -

13944 08 

15650 -
3000 -
7500 -

750 -
2:13 -

5000 -
4500 -
7000 -
7250 -

12 00 -
24000 -
4425 -

24677 30 
5400 -
2112 511 
7:?00 -

7115 50 
960-
990 -

1500 -
8000 -
2460 -

6480 -
70500 -

472 ;;o 
83:?0 -
9'230 -

10000 -
810J -

280 o -
22000 -
10000 -
1612:) -

680 

280-

2122 -

lU 83 
98 10 

1799 96 

10638 -

4788 ~9 
2206 07 

32 58 

1312 50 
2082 50 

52:) -
1500 -
900-
112 -
ıo-ı -

1200-

426 -

150 -

600 -
8370 -

:;091 75 

11 1 25 
225 -
262 5 ') 

56 25 
16 8~ 

375 -
337 50 
525 -
543 75 
960 -

1800 -
331 8· 

1850 8 1 
405 -
15~ 44 
540 -

i"ı33 66 
7i -
74 :!5 

225 -
600 -
369 -

486 -
4775 -

3:; 5ll 

624 -
693 75 
750 -
607 50 

1691 60 
210~ -
1630 -
1.ıo -

1209 -

31 

18 65 

11 70 

21 -
1 43 

159 17 

Münakasa Gazeteıi 

st. Belediyesi 
İzmir Defterdarlığı 

Çanak. Mst. Mvk. SAK. 
İst. Spor Eğitmen Kursu Direk. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 

Mardin Vil. Nusaybin Kazası Malın. 
Ank. Valiliği 

İst. Belediyesi 
İzmir Ziraat Müd. 
Ziraat Vekaleti SAK. 

,, 
" ,, 
,, 

İst. Üııhersitesi A. D. P. Kom. 

" 
,, 

İ:r.mir ve İst. Telefon Müd. 

Balıkesir Vilayeti 

26-10-39 14 -
1-11-39 15 -

28-10-:39 10 -
23.10-39 14 -
23·10·39 

3-11-39 15 -
6·11·39 15 -

26-10-39 14 -
Pazarteıi 15 

7-12.:39 15 -
7-12·39 15 -
7-12-39 15 -
7-12-39 ı:; -
8-12-39 15 -
6-11·39 14 30 
6-11.39 15 -

9-11-39 \ .i -

9. 11.39 15 -

Enincan Ask SAK ve İst Ank LV7 1-11-39 10 -

Gümr. Muhaf. Gen. Kom. İst. SAK 6-11·39 15 -
M. M. V. SAK. 23-10-39 11 -

Trabzon Belediyesi 
İst. Gümrükleri Başmüd. 

İst. Gümrükleri Başmüd. 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 
İz.mir Lvz. SAK 

Adli Tıp İşleri Genel Direk. 
Lüleburgaz Ask. SAK. 
Ask. Fabr. lJ. Müd. Ank. 
Ankara Belediyesi 
Edirne Sanayii Kışlası SAK. 

İst. Beled. 

,, " 
İst. Komut. SAK. Fmdıl:lı 
Trab:IOn Belcd. 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

" " " 
D. D. Y . Haydarpa'a 

" ,, 

" 

Salı ve Cuma 14 
~6-111-39 1 () -

26·10-39 10 -

24-10-39 11 -
20-10·39 15 -

31-IU-:39 14 -
25. 10-39 15 -

6 ·11-39 14 -
3-11.39 ıı -

24-10 39 14 -

3-11.:ı9 14 -
~6-J0-39 14 -
20·10 39 15 -

Salı ve Cuma 
6-11-30 14 30 
6-11-39 1.i -

10-11-39 11 
10-11-39 il 
10-11·39 11 
10-11.39 11 

DDY Ank. ve H. paşa Sevk Şefliği 5.12.39 15 30 
5-12-39 15 30 
5-12-39 15 30 
5· 12-39 1.i 30 
5-12-39 15 30 

" " 
" " 
" 't 

" '' 

" " D.D. Y. 9 cu İşletme Sirkeci 

,, " 
Tophane Lvz. SAK 

,, " 
" " 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 
İzmir Lvz. SAK. 

" " Afyon Kor SAK. 
Balıkesir Ask. SAK. 

,, ,, 
" " 
" ,, 
,, " 

Kastamonu Ask. SAK. 
Lüleburgaz Ask. SAK. 
Aıık. Lvz. SAK. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 

,, " 
Edirne Sanayi Kışlası SAK. 

İst. Üniversitesi A. E. P. Kom. 

6-11 -39 15 -
27- 10-39 15 -
:!7-10-39 1 Ü 30 
26-10·39 14 -
:?5 . 10-39 14 30 
23-10-39 ı:; -

2 1 .ıo.:l9 11 -
2:1. 10-39 15 -
24-10-39 15 -

4- 11-39 a kadar 
2-11-39 11 -
2-11-39 11 -
3-ıt-39 16 -
a-tı-39 ıı -
4-11-39 11 -

24-10-39 15 -
6-11.39 16 -
6-11.:39 15 -

21.10-:19 ıo 30 
27-10-39 11 30 
24-10-:39 14 -

6·11.39 14 -

Samsun Orman Çevirge Müd. 25.10.39 14 -
Devlet Limaları işletme U. Müd. 2:3.10-39 15 -

SAK. 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman 31-10-39 15 -

İşletmesi 
İst. Beled. 
İzmir Orman Çevirge Müd. 
Ank. Gümrük Müd. 
Nafıa Vekaleti 
ıstanbul Belediyesi 

25.ı o.39 

1-11-39 
s.ı 1.39 
2-11-39 

21-10-39 

14 -
15 -
10 -
10 -
)() -

B . . . ~ 20 irıncıteşrın 

birin~iteırin 939 cuma günü saat 15 de kışlada izrnir ı.e 
zım Amirliği Satınalme Komisyonunda yapılacaktır· 

Hepsinin tahmin edilen tutarı 13944 lira 8 kuruıttır· 
Teminatı katiye akçası 2091 lira 75 kuruştur. 

fi' 

Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 1e~ 
İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair 

ka göstermek mecburiyetindedirler. . <t 
Pazarlığa İ§tirak edecekler 2490 sayılı kanunun ik• 1 ft 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vasikala~ ~o· 
teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatinden e'f'l/e 
misyona müracaatları. 

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan : jll' 

Haydarpafa hastanesi için 150 ton kok kömürü pa ·ıı6 
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 24 birinciteşrin 939 salı ~ıtl 
saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saa~te 
dıklıda Komutanlık Satınalma Kocisyonuna gelmeler•· 

Adli Tıp İşleri Genel Direktörlüğünden: j)i~ 

19 İlkteşrin 939 perşembe günü açık eksiltmesi yapılc•l1 

11dl 
edilmiş olan elli. beş ton Türk Anrasitine istekli çılıfJJll.dıJ~r 
açık eksiltme 3 t llkteşrin 939 Salı günü saat 14 de tehir edıllll 
Alakadarlara ilan olunur. 

Müteferrik 

Trabzon Belediye Encümeninden : ,~ 

Lüzumuna mebni 1000 adet çamurdan imal edihtıif ti 
borusu pazarlıkla mubayaa edilecektir· Talipler!n s•Iı 
cuma günleri encümene müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden : ııı 
Bahçeler Müdürlüğü için lüzumu olan 500 anbar k'1~s0 

çakıl açık eksilmeye konulmu§tur. Muhammen bedeli ,, 
lira ve ilk teminatı 56 lira 25 kuruştur. Şartname zabıt 939 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir· İhale 3.tl· 11· 
cuma günü saat 14 de .Daimi Encümende yapılacaktır· aıı' 
liblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ile ihale 1 
muayyen saatta Daimi Encümende bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma KomisyonuP 
dl ... 

Katlı 

2000 Adet 3 Haki saraç ipliği 25 No. 
150 ,, :ı Beyaz saraç ipliği 25 No. 

1500 .. 3 Gri ,, ,, 25 No. 
2000 ,, 3 Sarı çirişli saraç ipliği 18 No. 
500 paket 2 Keten ,, ,, 

200 ,, 3 " ,, " 
8000 adet 40 No. siyah veya . haki makara (914 metrelik) 

700 ,, 4' No. Beyaı zincirli makara (914 metrelik) ,,dl 
Tahmin edilen bedeli 5 bin lira olan cins ve miktarı Y11"~ar 

yazılı 8 kalem makara ve iplikler askeri fabrikalar umuın ~ ,,~ 
lüğü merkez sahnalma komisyonunca 6-11-39 pazartesi günU ~r 
14,:10 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olar'." (l 

misyondan verilir · Taliklerin muvakkat teminat olan 875 ıır•.,cıı 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesailde koıni•Y0 .... ı .... 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair tıc 
odası vesikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlar•· 

Devlet Deıniryolları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
·ııl• 

Devlet Demiryolları birinci işletme ihtiyacı için aşağıda c•J11ı 
miktar, muhammen bedelli, ihzar mahallerinin kilometreleri r4,, 
balast kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme tf•f 9:J9 
paşa gar binası dahilinde birinci i şletme komisyonunca tO. 11·,~ı 
tarihine müsadif eden cuma günü saat 11 de yapılacaktır· Elı ,,~ 
meye girecekler 2490 numaralı kanunun aradığı evsafı haiz 011 

jf 

ve saat 10 a kadar teminatlarını ihtiva eden teklif zarflarını 1ıo"'t0· 
yona vermiş bulunacaklardır . Eksiltme şartnamesile mukavele p 
jeleri işletmemiz yol müfettişliğinden parasız olarak alınabilit• tılı'I 

Mu~• ı ·ol 
Ocağın bulunduğu yer Miktarı Tutarı teoı1 ı'' 

M3 Lira Lir• 
Kilometre 148 · 150 Haydarpaşa - Eski- 50! O 7000 :J25 

şeh"r hattı 

Kilometre 184 - 186,500 Haydarpaşa· Eski- 5000 
şehir hattı 

Kilometre 256 · 25 
şehir hatlı 

Haydarpaşa - Eski· 8000 

Kilometre 40 Eskişehir - Konya hattı 20000 

7230 

12800 

24000 
,ıı 

* • * Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve liıte nuıO~r ,,-ı 
ile miktar ve cinsleri aşağıda yazılı malzeme l>.12.39 ıalı giioil tıf' 
15,30 dan itibaren liste sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üz.ere 
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır• tılı'I 

Bu işe girmek isliyenlerin her liste hizasında yazılı IJ)U~~ r' 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalarile ve tekliflerini ayıı• 
aaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ~· 

Şartnameler parasız olarak A nharada malzeme dairesinde"' 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. t te< 
Lute Muhammen be. Muvakk• 
No. Malzemenin ismi lira kr. lira k~ 

1 Kurşun malzeme 16,000 kilo 4425 331 
2 Galvanize saç 7,430 adet 24,677 :-o 1850 st 
3 Çinko levha 30,000 kilo 5,400 405 44 
4 Teneke levha 4,300 adet 2112 50 158 
5 Ahtap travers raptiyesi imaline mah-

sus lama demiri 60,000 kilo 7 ,200 

• • • 
Muhtelif eb'adda bayrak alınacaktır. Bak: 

Beled. ilanına. 

lfl 
İlaç sütunund• 

• • • . t,.,ı.r 
Makara ipliği alınacaktır. Bak : lstanbul Jandarma Koııı0 

Satınalma Komisyonu ilanlarıııa. 

' \. 



~Zahire. et ve Sebze 
~ttnbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Rumeli ciheti Anadolu ciheti 
için için 

8,000 kilo 2,000 Havuç 
89,500 ,, 40,000 Ispanak 
40,000 ,, 21 ,000 Lahana 
89,500 ,, 40,000 Pırasa 
10,600 ,, 3,500 Kereviz 
38,700 ,, 16,250 Karnabahar 

'y 18,700 demet 10,000 Maydanoz 
lıı 9~karıda cins ve miktarları Y!lzılı 7 kalem sebzenin 
'1ttı ~ Pazartesi günü saat 15 te lstanbul Tophanede Le
~e Aınirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla ek
~~i . Yapılacaktır. Heyeti umumiyesinin tahmin bedeli 
~ ~\l lıra 40 kuruı· Rumeli cihetinin ilk teminatı 1086 lira 
~e ru,. Anadolu cihetinin ilk teminatı 47 4 liradır· Hepsi 
'4 il ihale edilebileceği gibi Anadolu ciheti ayrı ve Ru. 
"1~.c:lheu ayrı ih ale edilebilir. Şartnamesi Komisyonda gö
~ı_ •teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mek
tb..._ "1

1rıı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 
'"1e eri. 

Manisa Kültür Direktörlüğünden : 

~ En az En çok Muh. be. Tutarı Muv. le. 
kilo kilo lira kr. lira kr. lira kr. 

~ tıevi ekmek 7000 8000 - Hl 800 60 
~il ~ Ve kuzu eti 2000 3000 40 1200 90 

tti 300 :>oo 25 125 9 50 
~i >'•tı, İnek 400 600 20 720 54 11 Yttı 400 50ll 45 225 17 
,tker 500 600 27,50 165 12 50 

~ ~l Peyniri 400 500 50 ~50 19 
l !>O 200 3 10 - 75 

~iflatılya, Simav 500 600 1.i 90 7 
~ t 11~Vİ makarna 200 300 30 90 7 
~ l>1tken •• " lO 30 3 
~ 11 İnek 300 400 20 80 6 

~~.· ,, 
" 

12,50 50 4 
~ t •alçası 100 150 ~5 37,50 2 80 

12,50 18,75 l 50 
~ıı, Kibar " " 400 t)()O 3:; 175 1 :3 
~ ~~~d\laıu 15000 20000 1,50 300 ::.>2 50 
"-~. 1' osya pirinci 700 800 35 280 22 

500 700 1 () 70 5 25 
- - - -

"- 4716,25 
~ 1~aa Orta okul pansiyonunun 1939 yılı ikinciteşrin başlangı· 
'-~• O yılı mayıs sonuna kadar 7 aylık ihtiyaçları olan cins ve 
'-'rı ve muvakkat teıninatlıarı yukarıda yazılı yiyecek ve ya
~·'·; 10.10.39 tarihinden 13 gün müdetle açık eksiltmeye konul. 
\ t hale 25. 10.39 çar~amba günü saat 14 de Orta okul bina
k.~~tkil edecek Komisyonda yapılacaktır. 
"il~ 11•ıneler her gün bedelsiz olarak orta okuldan temin edi· 

~ '-if.11 ~lerin muvakkat teminatlarile Ticaret odası veıikalarını 
Oınisyona müracaatları ilin olunur. 

~ Erzincan Askeri Satınalma Komisyonundan : 

\tiıİ)I, t ~ilo arpa 5 kuruş 81 santimde isteklisi uhdesindedir. 
~.~ .•lıb olanların 26.10.939 perşembe günü 1aat lO da Erzın

~ıt, Ş:• Satınalma Komisyonunda bulunmaları. İlk teminatı 28~0 
rtname ve evsafı Komisyonda görülür. 

~'~ . Deniz Levazımı Satmalma Komisyonundan : 

ıottı~~ .edilen bedeli 22,400 lira olan 160,000 kilo kuru fasul
~kı· ırınciteşrin 939 tarihinde kapalı zarfla yapılan eksiltme· 

\l. r,"':' olunan fiatların yüksek görülmesinden işbu 160,000 kilo 
' al~e 24.10.939 tarihine raslıyan salı günü saat 14,30 da pa· 
~'t'ı nacaktır. 

~ 
1

• t~ıninatı 3360 lira olan isteklilerin belli gün ve saatte 
"ı b •nı görmek istiyenlerin her gün Kasım paşada bulunan Ko· 

•tkanlığına müracaatleri. ,, 
~~-~ınin edilen bedeli 19558 lira olan 70,000 kilo toz şeker, 
~tın 939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de ka-

\ it\ :lın~caktır. . ~ 
~()tıd eınınatı 1466 lıra 8a kuruş olup tartnamesi her gün 

İ ıı.n parasız olarak alnabilir. 
~~ti ~klilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahiilnde tanzim 
~.~ palı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir 
~l .._ e kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon başkanlığına 

tıkabilinde vermeleri. 

~-~ 
\ ;• levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

ı.l\.tıkflJo kilo pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 3.11.1939 saat 
~-ııı~, •ra LV. Amirliti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
~lııı~"'.rnen bedeli 11200 lira ilk teminatı 840 liradır. Şartname 

ı da·~ komisyonda görülür. İçinde kanuni ve ticaret odası 
~~il ... ulunan teklif mektuplarrnm saat 14 e kadar komis· 

... ~i 

J,"".J 
''"'r ~. illa Genel Komntanlığı Ankara Satınalma 

.'tlt ı_ Komisyonundan : 
' 1Cl10 ~lk kuna iki kuruı fiyat tahmin edilen 70 bin kilo sa· 
~~~._,e •iltıne usulü ile 3.11.39 cuma günü saat 10 da 
~aı, c,ktır. 
~ t~,1~eai parasız olarak komisyondan alınabilecek o
\~~l)etı~ ınahalli de Ankara bulunan bu eksiltmeye gi· 
't~le I erin 105 liralık ilk teminat ve ıartnamede ya· 

t e birlikte tam vaktinde komisyonda bulunmaları. 

Münakasa Gazeteıi 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
İzmir tayyare alayı birliklerinin kapalı zarf uıuliyle ek

siltmede bulunan 24 bin kilo kesilmif sığır eti ihtiyacına 
talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır· 

ihalesi 23 birinci teırin 939 pazartesi günü saat 15 de 
kıılada izmir levazım amirliği levazım satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 6480 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 486 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminatı muvakkataları ile birlikte ihale saatinden ev
vel komisyona müracaatları· 

Kaslamoıı u Ask~ri Satınalma Komisyonundan: 

104,000 kilo sığ'u etinin eksiltmesinde teklif edilen fiat gali gÖ· 
rülmüş ve bu fiallan yüzde 15 noksanile talib çıkmıştır. Bu sebeb
den ikinci defa açık eksiltmiye konulmuştur. Sığır etini beher kilo
sunun tahmin bedeli 21 kuruş 68,5 santimdir. İhale günü 24. 10. 
939 salı günü saat 15 te Kastamonu Alay Satınalma Komisyonun
dadır. İlk teminatı 1691 lira 60 kuruştur. İıteklilerin belli gün ve 
saatte Alay Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Umum Mütekaidini Askeriye Cemiyetinden : 

Eytam ve eramili askeriyeye tevzi edilmek için atideki cins ve 
mikdarı yazılı erzakın açık münakasa suretile mübayaaaı hey'eti i
darece takkarrür elmiş olduğundan taliplerin 18.10.939 pazartesi iÜ 
nünden itibaren bir hafta müddetle her gün saat 10 dan 12 ye ka· 
dar cemiyetin merkezi olan Beyazıt Veznecilerdeki dairesine mü· 
racaatları. 

Kilo Cinsi 

750 Kesme şeker 
250 Paket çayı (Mikdarı cedvelde yazılıdır) 
759 Zeylin tanesi (Gemlik) 

1250 Horoz fasulyeıi 
1250 Bursa pirinci 

Adana Askeri Satınalma Komisyonundan : 
İslahiye ve Maraf garnizonları ihtiyacı için 11·10-39 çar

ıamba günü kapalı zarfla eksiltmesi yapılmak üzere ilan e· 
dilen 686 ton ekmeklik una belli günde talip çıkmamııtır. 
Kanunun 40 maddesine tevfikan bir ay zarfında intaç edile· 
cektir. 

İstekliler her gün ıartnamesini görebilirler. 
Talihler Adanadaki askeri satınalma komisyonuna her 

gün müracaat edebilecekleri ilan olunur· 
* • * İslahiye ve Maraı garnizonu ihtiyacı için 13· 10-39 

cuma günü kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak olan 30470 ki
lo sadeyağ belli günde talip çıkmadığından kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan 13.t0.39 tarihinden itibaren bir ay zar
fında intaç edilmek üzere pazarlıkla alınacaktır· Muhammen 
bedeli 31354 lira 80 kuruf olup ilk teminatı 2351 lira 60 ku· 
ruıtur. 

Talipler bu tarihten itibaren her gün Komiıyo~a müra-
caat edebilecekleri ilan olunur. 

Selimiye Askeri Satınalma Kowiıyonundan : 

Selimiye tüm birliklerile Karadeniz boğazı birliklerinin ve 
Haydarpaşa süel hastanesinin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktar· 
ları , tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı 4 kalem kı,lık aebze 
l .10.39 gününden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 3 .11.39 cuma günü saat 15 de 
Selimiyedeki tümen aahnalma komisyonunda yapılacaktır. İşbu ek· 
siltmenin evsaf ve tartlarını görmek istiyenler her gün ve ihaleye 
iştirak edeceklerin de belli gün ve saatte komisyonumuza müracaat 
edeceklerdir. Kapalı eksiltmeye iştirak edecekler teklif mektuplarile 
birlikte yeui sene Ticaret vesikalarını, ve bu işe yet~r ilk teminat 
makbuzlarını veya banka mektuplarını belli edilen ihale saatinden 
bir saat evvel komisyon başkanlığına v~rmeleri . 

Cinsi 
Prasa 
Lahana 
fspaııak 
Kereviz 

Miktarı Tah. be. ilk teminat 
kilo lira kr. lira kr. 

70,000 <..>646 198 45 
50,000 2090 156 75 
20,000 800 60 00 
7,000 469 70 :ı5 23 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İstanbul komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı için 14 ton 

yataklık kuru ot satın alınacaktır. Pazarlığı 21 birinciteırin 
Devamı 4 üncü sayfada 

DEMİR VE MADENİYAT 
İST . PiYASASI GÜNLÜK 

TOPTAN FİYATLAR 
Bakır 

Tahta ve yuvarlak 75 
Çinko 30 

Demir 
Camlık köşebent 

Dort köşe, lama 
yuvarlak 

Mıhlık silme 
Putrel 
Siyah çember 
Yuvarlak çember 

Karfice 

Saç 
Galvanizli dü:r: 

" 
oluklu 

Siyah 
Kalay 

Cubuk 

- 80 -
- 32 -

- --! 

TEMAŞA ALEMİ 

Q; 
ŞEHİR TİYATROSU 

ı m T epebatı Dram 
W k11mı 

Gece saat 20,30 da 

AZRAiL TATİL 
YAPIYOR 

istiklal Caddesi Komedi 
k11mında 

Gece ıaat 20,30 da 

HINDİST AN CEVİZİ 

HALK OPERETİ 

1 Bu aktam saat 9 da 

(ZIR DELİLER) 

Yakında: 

(Kadınların Befendifi) 
M. Yesari 

3 

1 - Şartname ve mevcut resmi mucibince 50 takım zımpara ta
t• açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli sif 2900 lira muvakkat teminatı 217.50 
liradır. 

lll - Eksiltme 25. I0.939 çarşamba günü saat 14 de Kabataıda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak· 
tar. 

iV - Şartname ve resimler her gün söıü geçen Şubeden parasız 
alınabilir . 

V - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen gün ve saatte u 0 7 ,5 
güvenme parasiyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilin olu· 
nur. (807~) 4-4 

* * "' 
- Eb'at listesi mucibince 19 M3 kereste açık eksiltme usu· 

lile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli (745) lira muvakkat teminatı (55,88) 

liradır. 

ili - Eksiltme 26.X.939 perşembe günü saat 10 da Kabadaşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak
tır. 

iV - Eb' at listesi her gün sözü geçen Şubeden parasız alına· 

bilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatle 0 

0 

7,5 güvenme paralarile birlikte meı.kür Komisyona g l'lmeleri ilan 
olunur. (8554) 2-4 

• * • 

Cinsi 
o o 7,l> 

Miktarı Muham. be. teminat 
lira krş. lira krş. 

Eksilmenin 
şekli 1aatı 

Sud Kostik 5000 kgr. 1150 - 86, 25 açık eksiltme 14 
Hamizi Kibrit 300 ,, 150 - 11, 25 pazarlık 14,30 
Form aldelit 100 ,, 135 - 10, 13 ,, 15 
Amonyak 1000 ,, 400 - 30, 00 ,, 15,30 
Kireç kaymağı 200 ,, 30 - 21 25 ,, 16 

l - Yukarıda yazılı 5 kalem ecza, hizalarında gösterilen usul
lerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa· 
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

lII - Eksiltme 25.X.939 çarşamba günü Kabataşta levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - İsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen güu ve saatlerde 
0/ 0 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8570) 2 - 4 

• •• 
1 - Müfredat listesi mucibince 48 kalem elektrik levazımı açık 

ekailtme uıulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 94 lira muvakkat teminatı 67,05 lira· 

dır. 

1II - Eksiltme 24 X.939 salı günü saat 11 de Kabataşda Leva
:ıım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Listeler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V ·- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 01° 7,5 

güvenme parasile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri ilin olu-
nur. ( 553) 2-4 

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan : 
1 - Muhtelif renkte 46 916.000 kırk altı milyon dokuz yüz on 

altı bin metre makara ipliği kapalı zarf eksiltmesile satın alınacak 

ve eksiltmesi 4 ikinciteşrin 939 tarihine rasllıyan cumartesi günü 
saat on birde Taksim - Ayazpaşada Jandarma mınlaka komutan· 
lıtı binası içindeki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - İpliklerin muhammen bedeli ( 17218) on yedi bin iki yüz on 
sekiz lira ( 17) on yedi ve ilk teminatı (1291)bin ikiyüz doksan bir li. 
ra (28) yirmi sekiz kuruştur. 

3 - Şart kağıdı her gün Komisyonda görülebilir veya parasız 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ilk te· 
minalı da havi teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evve· 
line kadar Komisyonda bulundurmaları (8467) 1-4 

Muhamm~n bedeli 3900 lira ve 20 metre murabbalık topu 40 kilo 
olan 300 Rulo beton inşaat tecrit veya bina damlarını örtmek için ala 
cinı karton bitüme 23·10·939 pazartesi günü saat {10.30) on buçukta 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık ek· 
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 292 lira 50 kuruşluk muvakkat te
minat kanunun tayin etliği vesikalarla birlikte eksiltme ıünü saa
tine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl-
maktadır. (8143) 4-4 

••• 
Muhammen bedeli 23500 lira olan muhtelif ölçü aletleri 4.12.39 

pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1762,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

1 

(8501) 2-4 
Kabataş-er-ke_k_Li-se_s_i -Sa-tı-na-lm-a-.. Komisyonu 

Başkanlığmdan 
Okulu muz pansiyonunun 13 kalemden ibaret ve ,artnametinde 

musarrah 3294 lira muhammen bedelle çamaşır yıkatma iti açık 
eks;ltmeye konmutlur. Ekıiltme 26. 10.939 perşembe günü saat 14 d~ 
Beyoğlu istik!il caddesinde lstanbul Liseler Muhasebeciliti binasında 
yapılacaktır. ilk teminat 247 lira 5 kuruştur . İsteklilerin ilk teminat 
makbuzları ve yeni yıl Ticaret Odası vesikalarile birlikte Komisyona 
müracaatları. (8291) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Qbjet de /adjudication 

Mode Prix 
d'adjudicat. estimatif 

A) Adjudications au Rab~ · 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charges J ours Heures 

ConstructionS··Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Dcmolition bassin d'eau 
Const · cheminee 

» plancher (aj) 
> 5 pavillons, 3 etablcs et 3 hangara a 
Çanakkale (aj) 

Const. S pavillons a Çanak. (ai) 
n konak gouvernemental 
> pavc en parquets s route Ank.·lst. 

Gre a gre 
Publique 
Gre a grc 

" 

" Pli cach 

114 34 
ı308 -

187740 1ı 

23999 45 
63843 87 
29422 n 

10 83 
98 10 

10638 -

1799 96 
4788 29 
2ı06 07 

Com. Perm. Mun. lst. 
Defterdarat lzmir 
Dir. Ligue Sportive Ist. 
Com. Ach, Place Forte Çanakkale 

> l> 

Dir. Fisc Nusaybin du Vil. Mardin 
Vil. Ank. 

26-ı0-39 14 -
ı-11·39 lS -

23- L0-39 ı4 -
23-10-39 

28-10-39 ıo -
3-11-39 ıs -
6-11-39 ıs -

Produits Chimiques et Pharmaceutiq~es-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Produits phnrmaceuı. pr. !'asile deı. pauvres: Gre a gre 434 30 32 S8 Com. Perm. Mun. lst. 26-10-39 14 -
18 lots 

Sulfnte de cuivre: 10 l. (aj) 
Arseniale de soude: SO t. (aj) 
Vert de Schweinfürth "Urania,,: SO t. (ai) 
Arseniate de plomb: 20 t. (aj) 
Carbolineum: 100 t. (ajl 

" Pli cach 

" 
" ., 

Pulverisateur: 750 p. (ai) ,, 
lnstruments medicaux pr. la clinique de mala· Publique 

dies oriculaires, gorges et nez 
Produits de laboratoire d'anatomie: 2 lots " 

la t. 350 -

" 5SO -
" 350 -

200 -
" lap. 16 -

ı490 -

1376 -

1312 50 
2062 so 
sss -
ısoo -
900 -
112 -

ı 04 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Cable de telephone sous·marin de SO periodes: Gre a gre 
4000 m. 

Install. clıauffage central a la creche et a 1 'e· > S681 34 
cole de sage·femme (aj) 

Moteur Diesel de ıs C. V. > 200\l -
Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Bottes: 1000 paires (ai) Pli cach 8000 -
Chaussures pr. ecoliers: 32000 paires (cah eh Publique la paire 4 -15 

712 P) (aj) 

1200 -

426 -

150 -

600 -
8370 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Fauteuil en maroquain: 2 p. Gre a grı! 
Travaux d'lmprimerie • Papeterie 

lmpression carnels: SOO p. 
lmprimes: 8 lots 

Combustible - Carburant-Huiles 

Coke: ıso t. 
Huilc pr. machine: 2S,S t.·pelrole: 7665 k ·• 

huile graisse: 76üS k. 

Divers 

Cailloux sableux: 500 m3 
Drapeaux div. dim. 
Matcriel pr. atclier de rep. ambulant 
Tuyaux en terre: ıooo p. 
Materiel de plomb: 16, ı t. 

Tôle galvanisee: 7450 p. 
Zinc en plaque: 30 t. 
Fer blanc en plaque: 4300 p • 
Fer lama pr. fabrication eclisse pr. traverses 

en bois: 60 t. 
Tuynux a gaz avec accessoires: 46 lots 
Moellons: 800 m3 
Ballast: SSO m3 
Bari! a eau: SOO p. 
Squelette de selle: 2000 p. 
Capsules en nluminium petites: 300000 paires· 

id. grnndes: 60000 paires capsules en lai· 
ton petites: 300000 paires·id. grandes: 
60000 paiı es 

Ballast: 5000 m3 
,, 5000 l> 

" 8000 ,, 
" 20000 ll 

Bobines et fils: 8 !oh 
Articlcs d'nttelage: 13 lols 

Provisi ons 

Beurre: 1 O t. (aj) 
> 8S20 k. (aj) 

Prunes seches: ı S t. 
Üignons: 25 t. 
Savon: 1 l t. (aj) 

Grc a gre 

Gre a gre 

n 

Publique 
Gre a gre 

" 
" Pli cach 

" 
" 
" 
n 

" Gre a gre 
,, 
> 

" 
" 

Pli cach 
,, 
n 

,, 
Gre a gre 

> 

Gre a rre 
> 

Publique 
> 

Gre a gre 

120 -

4l -

ı3944 08 

750 -
225 -

442S -

'24677 so 
S400 -
2ı12 so 
7200 -

711 S Stl 
960 -
990 -

ısoo -
80CO -
2460 -

7000 -
72SO -

12800 -
~4000 -

5000 -
4SOO -

9800 -
8349 60 
3300 -
ı12s -

2091 75 

56 2S 
16 88 

3~1 88 

1850 81 
40S -
158 44 
S40 -

S33 66 
72 -
74 2S 

22S -
600 -
369 -

S2S -
S43 7S 
960 -
ı800 -

375 -
337 50 

73S -
626 2S 
247 50 
84 38 

Dir. Agricultur~ lzmir 
Com. Ach. Minis. Agriculture 

" " 
" 

,, 
11 " 
" " 
" Universite lsl, 

> 

Dir. Telephones lzmir et Ist. 

Vil. Balıkesir 

Lundi ıs 
7-12-39 ıs -
1-12.30 ıs -
1-12.39 ıs -
1-12.39 ıs -
8-ı2-39 l s -
6-ı t-39 14 30 

6-11-39 IS -

9-11-39 15 -

9-11-39 ıs -

C. A. Mil. Erzincan·lnt. lst. et Ank. 1-1 ~-39 10 -

C. A. Comm. Gen. Surv · Douan. lst. 
C. A. Min. Def. Nat. Ank · 

Dir. Pr. Douanes lst. 

6-11-39 ıs -
23-10-39 11 -

26· IU-39 10 -

Municip. Trabzon 
Dir. Pr. Douanes lst. 

Mardi el vendredi 14 
26-ıo.:19 ıo -

Com. Ach . Co'lım. Mil. Isı. Fındıklı 24-10-:19 11 -

" 
lnt. lzmir 20-10-39 ıs ·-

Com. Peım. Mun. lst. 3-11-39 14 -
J) > 26-10-39 ı4 -

Com. J\ch. Comm. Mıl. lst. Fındıklı 20·10-39 ı5 -
Municip. Trabzon 
Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. 

Bur. F.xpcd. H. paşa 

" 
,, 

" " 
" " 
" " 
> ;ıı 

9 me ~xpl. Ch. de fer Etat Sirkeci 
> ll 

Com. Adı. lnt. Tophane 
,, ,, 
,, 

" 

1 er Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
) » 

" " 
n ,, 

C. A. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 

" " 

Com. Adı. Milit. Samsun 
> > 

C · A . 1 er Rcgim. Gendr. Çanak. 
D l> 

Com. Adı. Mil. Adana 

Mardi et vendredi 
s-ı 2-39 ıs 30 

s-12.39 ıs 30 
5-12·39 ıs 30 
5-12-39 15 30 
s.12-39 ıs 30 

6-ı 1-39 ıs -
21-10.39 ıs -
27·10-39 ı s 30 
26-ıo 39 14 . 
2s-ıo.39 14 80 
23 ıo 39 15 -

ıo-ı t-39 ı ı -
10-11-39 11 -
10-11-39 1l -
10-11 -39 11 -
6-11-39 14 80 
6-11-39 l s 

Dans 1 mois 
ll 

3.11.39 ıs -
3.11.39 ıs -

Jusqu'au 21-10-39 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v ~ 

Cuma 20.10.939 

K. ot (Çanak. J. 1 ci Alayı) No 1199 
Manej yeri yap. (İst. Komut.) No 1200 
Fosfor biamonyak, nuvar animal ampat, bojole v.s. 

No 1201 
Buğday kırdırılması (Sivas Tümeni) No 1202 
Un (İıparta Tüm.) No 1202 

• Boş benzin tenekesi (Ask. Fabr.) No 1203 
Su süzgeçi kulesine yap. neon 7İyası tesis . (Ank. 
Yulaf (İzmir Lvz.) No 1206 

,~ 
Beled.) No 

Ahır inş . (Ank. Vali.) No 1:?07 
Saman (İsparta Tüm.) No 1207 
Süpürge ıDDY) No 1207 
Kok kömürü (Tophane Lvz.) No ı:'.?09 

Etüv makinesi (Zile Beled.) No 1209 
* Meşe odunu (Kara isali Orman Bölge Şef.) No 

Maden kömürü (Çorum Vil.) No 1212 
Elektrik ampulu (Gaziantep. Beled.) No l~lJ 
Sabun (Adana Ask. SAK) No 12 rn 
Etüv makinesi (Deniz Lvz.) No 1214 

1211 

Kösele (Tophane Lvz.) No 1215 
Paratoner tesis. ve bekçi ve barut deposu inş. 

. ~ıu&.I 
(Malatya lnb· 

No ı215 
Kereste (Gümr. Muh. Gen. Komut. İst. SAK) No l :!t> 

Meme_n_to __ d_e_s __ Fournisseurs/ 

Vendredi 20.10.939 

Foin (C. A. 1 er Regim. Gendr. Çanak.) No 1199 
Conıtr. manege (Comm. Mil. lst.) No 1203 
Phospbore biammoniac, noir animal ete. (Dir. Gen. Mon.) 
Broyage ble (Div. Sivas) No 1202 
Farine (Div. Isparta) No 1~02 
lnstall. lumiere Neon a la tour de Susüzgeçi (Mun. 
Avoine (lnt. lzmir) No 1206 
Const. ecurie (Vil. Ank.) No 1~07 
Paille (Div. Isparta) No ) 207 
Balais (Ch. fer Etat) No 1207 
Coke {lnt, Tophane) No ı:.!09 

Macbine·etuve (Municip Zile) No 1209 
Charbon de terre (Vil. Çorum) No l:'.?12 
Ampoules electr. (Mun. Gaziantep) No 1:!13 
Savon (C. A. Mil. Ada.ıa) No 1213 
Macbine-etuve (Int. Marit.) No l:!M 
Cuir (lnt. Tophane} No 1215 jr· !D' 
Install. paratonnerre et const. depôt munitions el guerite (D 

nop. Malatya) No 1215 
Bois de constr. (Comm. Gen. Surv. Douan. lst.) No ~ 

(3 üncü sayfadan devam) ııle 

939 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır· istetol 
belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınatrrııı. 
yonuna gelmeleri. 

• • • 
Arpa kepek buğday ot ve saman alınacaktır. 

nuııda İst. Üniversitesi A. E. P. K. ilanına. 

MÜZAYEDE~~ 
Dükkan ve ev ankazları satılacaktır. Bak : İlaç süto110 

Beled, ilanına. 

Değirmen Taşı imalathanesi /.. 
-~-~~~-~·-·~·~•~&e ~- - •• •& •& -~ jt'' 
Her nevi Un, Taban, Fındık, Kahve, Tu:ı, Ni~' 

Alçı ve Sübiye taıları i 
sa senallk tecrübe ve lhtleas s•f1111 

BEYlıE~ USTA BA~lıACI 0;ıi' 

1 
tarafından gayet ehven ve itinalı olarak i~Al '/ 

_..,.__...._._._.___...__..___.__-... . .. .__ _____ ;~ 
Aareı : Sirkeci, Eb süud Caddesi Ne. 60, l 
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