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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kurut 
3 Aylığı 450 
6 ,, 850 

12 ,, 1500 
• cnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Reııni makbuz mukabili olma_ 

yan tediyat makbul eğildir. 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI, TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

İDAREHANE 
Yoğurtcu hanı lci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perıembe Pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüıülür 

Tele fon : 49442 

Posta kutusu rfo. 1261 

"'---Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 
-=== 

MÜNAKASALAR 
- - -----
~·Tamirat- Nafıa isleri - Malzeme-Harita . 

---~---- '-"'* ........... ._......_ 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden· 

Anafartalar caddesinde 32,32 1, 32 2 ve 32 3 vakıf 
sayılı dükkan önünde beton ve şap iınalı 

07 İkinci vakıf apartımanında posta, telgraf ve telefon 
umum müdrlüğünüu kirası altında bulunan 2 ~ saf 

y yılı dairede yapılacak sıva ve kısoloit tamiri. 
\~,~ltarıda isim ve mevkileri yazılı vakıf yerlerde yaptırılacak 
~ay~, ayrı paıarlıkl \ eksiltmeye konulmuftur 

~lııdııtaı 23.10.939 pazartesi gü_n~. ~aat 15 d~ ik
0

inci vakıf Hparh 
~IJılt. Vakıflar Umum Müdürluğu ın,aat daır!!smde yapılacaktır. 

tın ~o l .3 teminat paralarile birlikte müracaatları. 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden ! 
'O 1 • 

~, 1~ 0.1939 cuma günü yapılacak eksilt!Iliye gelen olmadığından 
t fıtııb 39 tarihinde salı günü ıaat 15 te Is tan bul Yüksek Mekteb 
·'İt il&tbecilitinde 1301 :ı lira 7d kurut keşif bedelile Ekıiltme 
\ ~rıu odasında İstanbul Maarif Matbaası istirotipi pavyonu in-
~ Palı zart usulile konulmuştur. 

~llkavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
\ı,~tltri, proje, keşif hülasaasile buna müteferri diğer evrak 
~ l olarak Maarif ~atbaasında görülebilecektir. 
~"~•~kat teminat 976 lira 3 kuruştur, 

~~ ~"!ılerin teklif mektubları ve en az bir tauhhüdde OOUO li
' ' ,1fe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış oldutu ve· 
\tarı 11 •atinaden lstanbul Vilayetine müracaatle eksiltme tarihinden 

•ıı1 tt\'el alınmış ehliyet ve 939 yılına aid T caret Odası vesika-
1141 • \ ı. 11 vı kapalı zarfların: . 

~ltbı .1939 salı günü kanuni tarifler dairesinde lstanbul Yükse1< 
er Muhasebeciliğinde Ekıiltme Komisyonuna müracaatları. 

Ankara Belediyesinden : 
~ ç11tık 'I 15 aya kaymakamlığı binasında yaptırılacak olan umumi ta· 

~' tün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

't•lllıaınmen bedeli 1618,37 liradır. 
tQı' l\ ınat 121,3 liradır. 

\ ıı ~tif defteri ve ıartnamesini görmek istiyeıılerin her gün en-
~I d~leınine ve isteklilerin de 3.11.939 cuma günü saat 10,3 ı 

~ ,, t 1Ye Encümenine müracaatları. 
'k/ Belediye gaz ve benzin depolarında yaptırılacak olan 5191>,00 
1 ~ttıe!i muhammeneli su deposu vesair inşaat ve tamirat i~leri 
~-~~ttı~ddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
~t 8' 7.11.939 salı günü saat 11 de Belediye Encümeninde ya

Pıt it, 

't 1( 
11
\r.akkut teminat 3~9 lira 32 lcuruştur 

~il ~ıf defteri ve şartnaınesini görmek istiyenlerin her gün En
ttkı · "leınine ve isteklilerin de ı.11.9:19 salı günü saat ona ka

ıf tnektuplurını encümene vermeleri ilan olunur. 

Pıt İzmir Vilayet Daimi Encümeninden : 

~Ot trnleket hastanesinin onarılması 1994 lira 95 kuruş keşif be-
111 2.ı~e 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iıtekli· 

l ~tlilt •ayılı yasa hükumlerine göre hazırlıyacakları teminatlar' 
~~tıı~e 6 Son teşrin 939 • pazartesi saat 1 1 de Vilayet Daimi 

•ne ha, vurmaları. 

\ ~ P. T. T. Kemalpaşa Merkez Şefliğinden : 

"İt,:,llıalpaşa P. T. T. şefJiği binasının 562 lira , ı kuru' ke~ifli 
''-t ~çık eksiltmeye konulmuştur. Eluiltıne 27-tn-939 cuma gü

\ ~l ~ 6 da şeflik binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 4~ 
!Ilı: \lrn,tur. Şartname ve keşifnameyi görmek istiyenlerin ~ef· .. t, 

caatları. 

İatanbul Belediyesinden : 

Konservatuar yatı kısmı için alınacak beyaz 
peynir ve kapr peyniri . 

Hastahanelere alınacak limon ve yumurta. 
Üıküdar kaymakamlığı ve Belediye şubesi bi 
naamın tamiri. 

~\lı 910 19 Merkezefendi merzarlığı ihata duvarı tamiri. 

~in bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 

2490 numaralı kanunun 43 ncü maddesine göre temdiden açık ek
siltmeye konulmuştur. İhale 2. l 1 .39 perşembe günü saat 14 de Dai· 
mi Encümende yapılacaktır. Şarııameler Zabıt ve Muamelat Müdür
lüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektubları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun
maları. 

Hatay Vltayetinden: 

Hassada yapılacak üç odalıdan üç adet iki odalıdan iki 
memurin evleri olup bedeli keıifleri üç odalı binanın behen 
1847 lira 66 kuruı iki odali binanın beheri 1491 lira 13 ku· 
ruf olup ceman 8525 lira 54 kuruştur . 

Talipler ıartname ve merbut evrakını Hatay Nafıa Mü
dürlüğünde görebilirler 

Eksiltme 1.11.939 çarıamba günü saat 15 de Antakya 
hükumet konağında encümen odasında yapılacaktır. 

Eksiltme açık eksiltme usulile olacaktır. 
Muvakkat teminat 619 lira 39 kuruıtur. 
Taliplerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmeleri icap eder 
a - Ticaret odasına kayıth bulunduklarına dair vesika 
b - Muvakkat teminat için evrakı müsbite. 
c · Bu inıaata mahsus vesika Komisyondan alınmı~ ve

sika (mezkur vesikayı almak için ihale gününden bir hafta 
evvel Vilayet makamına mür ıcaat etmeleri lazımdır. 

Yukarı Kızılca Heyeti İhtiyariyesinden : 

Yukarı Kızılca köyü camii ve kubbesinin tamiri kapalı zarf u
sulile 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmış olup taliplerin keşif· 
name ve şeraiti anlamak üzere tarihi ilandan itibaren her iÜn mez
kür köy muhtarlığına müracaatları. 

Bedeli keşif 375 lirad.r 
Tahriri sorgnlara posta pulu gönderilmek şartile cevap verildi 

ği gibi keı;ifnaıne ve şartnameleri görmek istiyeııler Başturakta t 7:l 
No lu sokakta 108 numaralı dilkkanda Uncu Bay Kadri Akyitide 
müracaat ederler. 

Taliplerin bedeli ketfin yüzde 7,5 u olan 28 lira t 2 kuruş depo 
zito parasmı mal aandıtına yatırdıklarına dair makbuz veyahut milli 
bankaların teıniuat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Nazilli Belediye Riyasetinden : 

Nazilli belediyesince şehrin J/:!000 mikyasla iınar haritası mev· 
cud aşağı Nazilli kısmının 1/ 1000 mikyaslı tesviye münhaoili hari
tasiyle meskun ve gayri meskun 120 hektarlık 1ahanm 1 500 mi k
yaslı hali hazır kadastro haritalarının alım işi 249J No. lu kanun 
hükumlerine göre bu kere açık eksiltmeye konulmu~tur. Bu işin 
bedeli ke~fi 3UOO liradır. Muvakkat teminat 22 ) liradır. Eksiltme 
17. l0.939 dan 6. 11.939 pazartesi günü saat on dörtte Nazilli beledi. 
ye binasında belediye encümeni tarafmdan yapılacaktır. İstekliler 
tayin edilen gün ve saattan bir saat evvel Nazilli Belediye Reisli · 
gine müracaat eylemeleri lazımdır. 

İstekliler bu işo benzer iş yaptıklarına dair almış olduklara ve· 
sikalara istinaden ihale tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet 
ve 939 vılına ait Ticaret Odası vesikalarını ibraz etmek mecburi 
yetin dedirler. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

ihale günü talibi çıkmıyan Maltepe Piyade Atıf Okulun· 
da yaptırılacak olan dershane, keıif ve ıartname ile planına 
göre pazarlıkla ihale edilecektir. Pazarlığı 3 ikinciteırin 939 
cuma günü saat 14 te yapılacaktır. Muhammen keıif bedeli 
71040 lira 63 kuruıtur. Jlk teminatı 5328 lira 7 kuruıtur Ke
tif cetveli ve planı bedeli mukabilinde ait olduğu ıubesinden 
verilir· İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 3 maddelerinde yazılı vesikalarile ıha· 
le gününden sekiz gün evvel Vilayet Nafıa İhtisas Komts· 
yonundan alacakları vesikalarile beraber belli gün ve aaatte 
Fındıklida Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri· 

,................. ~...-::-- '- .... -------.._.,,._,,. .... -- ------
Mensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 

İstanbul Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonundan : 

25.10.39 tarihinde Tophanede Levazım Amirliti Satınalma ko· 
misyonunda pazarlıkla alınacak olan 40 b' n metro pijamalık bez 
nümunesi deği,tirilmi' oldutundan eksiltme gününün ayrıca ilan e
dileceği 

Devlet Demlryolları İtletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 1075 lira olan 40 adet kaynakçılar 
için dana derisinden önlük, 50 çift kaynakçılar için kromlu 
C:leriden eldiven, 100 çift kaynakçı ayakkabıaı, 50 çift me
ıtnden kaynakçı tozluju 6-11.939 pazartesi ıünü ıaat 10,30 

da Haydarpaıada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafın 
dan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 8063 kuruıluk muvakkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaitle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar Komisyona müracaatleri lazımdır. 

Bu ite aid ıartnameler Komisyondan parasız olarak da 
ğıtılmaktadır· 

İstanbul Komutanlıtı Satınalma Komisyonundan : 

Birliklerin yatak ve yastık ihtiyacı için 90 aantim eninde 14 bin 
metre yatakl ı k bez komisyonumuzda mevcut nümunesine uygun ol· 
mak şartile parnrlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 23 10.39 pazartesi 
~ünü saat L>,:10 da yapılacaktır. 

lsteklilerio belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma ko· 
misyonuna gelmeleri. 

Deniz Levazım Sahnalıoa Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 8064 lira olan 5600 metre talebe yazlık 

beyaz elbiselik kumnş, 7 ikincite,rin 919 tarihine raslyan salı günü 
5aat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 

İlk teminatı 604 lira 80 kuruş olup şartnamesi her ıfio 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin 2490 saylı kanunun tarifatı dahilinde tan:ı.im edecek
leri kapalı teklif mektublarını en geç belli ıfin ve saatten bir 1aat 
evveline kadar Kasınıpaşada bulunan komisyon ba~kanlıtına mak
bu7 mukabilinde vermeleri. 

- _........,.bd± ....... ---

Mobilya. Büro ve ev eşyası. Muşamba, Hah v.s. 
-~ - :.;m.w== ~ _..... 

~stanbul Gümrükleri Başmüdürlütünden : 

Mer.sin Gümrük Ba,müdüalüQ'ü için aşağıda yazılı malzemenin 
26.10.93~ pertembe günü sabah saat 10 da pazarlıkla ihalesi yapı· 
lacaktır. 

65 metre tulinde kokodan yer kt"çesi ihale bedeli l 00 lira 7' 
kuruştur. 

İstel< lilerin Ba,müdürlükteki Kowisyon müracaatları ilan olunur 

~ .....,...._ - .- ~--'-..:r.lır -~ .... _, -------
Kereste, tahta ve saire -----=---· ·-·-- _,...,... ....... _ __.. ... 
Muhtelif ebatta kereste alınacaktır. Bak: İnhlıarlar U. Müd 
ilanlarına. 

·------·- _._.,.,. 

Mahrukat. Benzi'l. Makina yağları v. s. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 

İstanbul Sulh mahkemeleri için pazarlık suretile 105 ton 
Türk Antirasit kömürü alınacaktır· 

Muhammen bedel 2311 lira olup muvakkat teminatı 
173 lira 25 kuruıtur. Pazarlık 26. 10. 939 perıembe günü 
saat 14,30 da Sirkeci Atir Efendi sokak 13 numaralı Adliye 
Levazım dairesinde yapılacaktır. Şartnamesini tatil günle
rinden maada her gün mezkür dairede görebilirler. İstekli
ler kanuni vesikaları hamil bulundukları halde müzkür gün 
ve saatte zikri geçen dairede toplanacak Satınalma Komis
yona müracaatları. 

Edirne Mütiriyet DairHi Satınalma Komisyonundan : 

Atafrıdn )azılı maddeler hizalarında yo7tlı gün ve &Ratlt"rde pa· 
zarlıkla ilı11leleri yapılacaktır. isteklilerin ilk teminat mektub veya 
makbuzlarile kanunda ynı:ılı ve kanuni ikametğah vesikclarile ihale 
günü mu Ryyen zamanda Edirnede MüŞriyet dairesindeld Satınalma 

Komisyonuna gelmeleri. 
Miktarı Tutarı ilk. te · İhale 

Cinsi kilo lira lira tari b ve ıaa tı 
Rekompoı e M. kömürü :;o,ı oo 1240 Hı6 25.10.39 15, 
Rekompoze M kömürü l ,000,000 23000 ~7!10 

" 14,:10 
Arpa 150,000 7500 1125 ,, 11, 

İzmit Tümen Satınalma Komisyonundan : 

105,000 kilo kriple kömürü açık eksiltme ile alınacaktır. 
Açık eksiltmesi 3. ıı. 939 cuma günü saat 15 de İzmitte 
Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin tutarı 
2050 liradır· İlk teminatı 154 liradır. Şartnamesi l ıtanbul 
Levazım Amirliği ve İzmitte Askeri Satınalma Komisyonla
rında görülür. İsteklilerin mezkur gün ve saatte ilk temin!!· 
larile birlikte İzmitte Askeri Satınalma Komjsyonuna ge
meleri· 

Yozgat Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Alayın ıeaelik ihtiyacı olan 50 ton kök kömürüne iki defada ta· 



Mthıakas Gazeteaı 

Liste • 
1 

Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
______ _.ı""'.s,..A:.---..-..------------------ - ---,,- --~------

A) Münaliasalar ____ ....... 
1 nşaat, Tamirat, Nafta işleri, Malzeme, Harita - - --- -· 
lzmir memleket hast. onarılması 
Nazilli kasabasınm halihazır haritası tanz. 
Üsküdar kaymakamlığı ve belediye Şube-

si binasının tamiri 
Merkezefendi mezarlığı ihata duvarı tamiri 
Ev inşaah 
Kemalpaşa P. T. T. binası tamiri 
Cami ve kubbesinin tamiri 

Maltepe Piyade Atış okulunda dershane 
yap. (temd.) 

aç. eks. 

,, 

" ,, 
,, 

kapalı 7., 

paz. 

1994 95 
3000 -
664 70 

910 19 
8525 54 

fı62 84 
375 -

71040 63 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çama!!!:_V..:!:. 

Yataklık bez 90 santim eninde: 14000 m. paz. 

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. ·- - ...;.. __ 
Mutamba ve linoleum: 2700 m. kapalı z. 

Kereste, tahta ve saire 

Kereste muhtelif eb'atta: 38 m3 aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Kok kömürü: 60 t. 
Mazot: 30 t . 
Gaz yağ'ı: 7950 k. (temd.) 

Müteferrik 

Yapı malzemesi 
Beyaz tire makara ziı cirli: 700 ad. 
Motörlü et makinesi: 1 ad. 
Demir gaz borusu Manşonu T si v.s· 

13 kalem 
Muhtelif amyant ve klingirit malzemesi 

7450 k. 
Aleminyum kapsül: 101 IOUO ad. (şart . 

16'3 krt·) 
Bakalit kapak: 100000 ad. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Pirinç, bulgur, mercimek ve sadeyağ (temd.) 

paz. 
aç. eks. 

paz. 

" ,, 
aç. eks. 

kapalı z. 

,, 

aç. eks. 

Zeytin tanesi, beyaz peynir, üzüm, makarna, aç. eks. 
sebze konservesi ve et (temd.) 

Zeytin yağı: 50 k.·zeytin tanesi: 290 k.- aç. ekı. 
aadeyağı: 175 k.-pirinç: 200 k.-bulgur: 
600 k.·bulgur: 75 k.-yıldız unu: 4 k .-
k . fasulye: 200 k.·nobut: 150 k .-be-
zelye: 150 k.-k. mercimek: 1:>o k.-
k. soğan: 150 k.-patates: 200 k .-kes· 
me şeker: 200 k.·çay: 4 k.·domates 
salçası: 20 k. 

Ekmek: 5345 k. 
Koyun eti: MSÜ k. 
Beyaz teneke peyniri: 7, 1 (temd.) 
Kaşar peyniri: 1950 k, (temd.) 
Un: 6 7 t. (temd.) 
Zeytin tanesi: 45 O k. (temd.) 
Patates: 203 t. (temd.) 
K. sotan: 13960 k. (temd.) 
Ekmek 83 t. (temd.) 

,, 9W80 k. (temd.) 
Koyun ve kuzu eti: 17,:i t. (temd.) 
Beyaz ve kaşar peyniri 
Limon ve yumurta 
Pirinç: 12 t. (temd ) 
Saman: 57750 K: 
K. ot: 83,5 t. 
Yulaf: 122 t. 
Arpa: 410 t. 
K. ot: 800 t. 
Kesilmiı sığır eti: 60 t. (temd.) 

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

Kentrplak: 5750 ad. 

Ankaı. mermer demir v.s. 
Ham ve pişmit kiremit: b()()()() ad. 

" ,, 
paz. 
,, 
" ,, 
,, 

" ,, 
" 

aç. eks 
,, 
,, 
" ,, 
,, 

kapalı z 
kapalı z. 
paz. 

aç. art. 

" 
" 

9610 -

1308 -

3000 -
1391 25 

7~6 62 

6198 -

33483 60 

~uoo -

555 25 

400 88 
208 80 

248:3 -
1170 -
1072 -
1190 81) 

1218 -
558 411 

83'l0 -
9208 -
7525 -
~76 -

3765 -
3600 -
67fi 68 

3317 40 
5490 -

24750 -
19500 -
1:3 uo -

695 48 
320-

lik çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince 
bir ay zarfında pazarlıkla intaç edilecektir. Taliplerin alay Satınal
ma Komisyonuna müracatları ilan olunur. 

• • • 
Odun alınacaktır. Bak : Erzak sütununda Edirne Mütiriyet Sa

bnalma Komisyonu ilanına. 
• • • 

30 ton mazot alınacaktır. Bak : ist. Jaudarma SAK. ilanlarına. 

: 25 -
49 ~6 

68 27 
619 39 
42 21 

5328 07 

nı 15 

113 10 

22:; -
105 -

54 40 

464 85 

2511 27 

151> -

41 64 

30 07 
15 66 

186-
87 75 
80 40 
89 31 
91 35 
4 8S 

622 'lO 
690 6 1 

564 38 
20 70 

207 38 
270 -
50 68 

248 78 
411 75 

1856 25 
146~ 50 
1035 -

52 16 
24 -

hmir Vilayeti 
Nazilli Belediyesi 
lst,rnbul Belediyesi 

,, 
Hatay Vilayeti 
P. T. T. Kemalpaşa Mrk. Şefliği 
Kemalpaşa Kazası Yukarı Kızılca 

Heyetı İhtiyariyesi 
İıt. Komut. SAK. Fındıkh 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 

6 11-39 l l -
6· 11·39 l4 -
2·11-39 14 -

2· J 1-39 14 -
1-11 .39 15 -

27-10-39 16 -

:l. 11-89 14 -

23-1 0.39 1 5 30 

DDY Ank. ve H paşa Sevk Şefliti 6·12 39 15 -

İnhisarlar U. Müd. 

Yozgat Ask. SAK. 
İst . Jandr, SAK. Taksim Ayaı.paşa 
İ:ımir Gümr. Muh. Taburu SAK,r! , 

İst. Komut. SAK. Fındıkla 
,. ,, 
" ,, 

D. D. Y. 9 cu İşletme Sirkeci 

1· ı 1-39 15 30 

l ay zarfında 
6-ll-39 15 -

24. 1 U-39 l 5 31J 

24-10-39 16 -
23 10-39 lO 30 
23-10-39 16 -
6-11·39 15 -

DDY Ank. ve H. pafa Sevk Şefliği 6·12 39 15 -

inhisarlar U. Müd. 16-11-39 16 -

,, 6-11-39 14 -

İzmir Gümr. Muh. Taburu SAK. 23. 10-39 10 -
24-10-39 1 J 

" 
,, 

Mercimek Ceyhan Aydın Dep. Müd. 30· I0-39 11 

,, 30-10-39 14 -
~0-10 39 14 -. " 

lzmir Lise ve Ortaokullara SAK. salı 14 ;{Q 

salı 14 :30 
salı 14 30 
salı 14 30 
sah 14 30 
sala 14 30 
salı 14 30 
sah 14 30 
salı 14 30 

,, ,, 
t ' , • 

" ,, 
,, ,, 
,, ,, 
'' " ,, 

" 
İst. Beled. 

,, ,, 

,, ,, 
Yozgat Ask. SAK. 

" " ,, ,, 
" ,, 

Mameki Sey. J. Piyade 
,. ,, 

Bornova Tümen SAK. 

2-11-39 14 -
2.11-39 14 -

26-10·39 15 -
24 10.39 14 -
24-10·39 14 -
24-10-39 14 -

Alayı SAK. 18-11 39 10 ·-
n 18-ll -39 ıo -

27.10.39 10 -

Beyoğlu Tahsilat Müd. Eyilp Baha- 26-10-39 10 -
riye Cad. Hamiyet kontrplak Fab. 

ist. Belediyesi 26-11-39 14 -
Adana Hususi Muhas. Müd. 2-11-39 10 30 

Müteferrik 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

İdare bendiye ihtiyacı için 75 bin adet küçük, 25 biu adet bü
yük cinsten olmak üzere tahta kapsül alımı açık eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 8.11 .39 çartamba günü saat" 16 da B. Postahane 
binaıı birinci katta PTT. Müdürlüt\! oda11nda toplanacak Alam Ko· 

22 Birincitetrin ~ 
ııı o 

misyonunda yapılacaktır. Muhammen bcrlel 531 lira 25 kurllf t ft 

vakkat teminat 39 lira 85 kurutlur. İsteklilerin mühürlü ııütn~~rııı•~ 
eksiltme tartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını Y~ ~,ıı!ll 
üzere çalışma günler;nde mezkur müdürlük idari kaleın ~buıjlt 
kısmına, eksiltme gün ve saatin de de muvakkat temiı ıııl ına 
birlikte komisyona müracaatleri . 

L 
,.ıı111 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul e-1 

Amirliği Satınalma Kom isyonundan : <t ~ 
saP1 

1000 adet kıl kolan ve 900 adet zincir yular h 511bıfl1 
1000 adet de katağının müteahhidi nam ve .1;111esiııt 16 1 o. 939 pazartesi günü saat 14 deki açık eksı t ı t dt 
istekli gelmediğinden 26. 10. 939 Pertembe günü saa 
yeniden açık eksiltmesi yapılacaktır · tırlldıl' 

Tahmin edilen bedeli 702 lira ve ilk teminatı 53 dadıt 
Şartnamesi ve evsaflara ve nümuneleri komisY

011 

Görülebilir. ılar (f 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat m~kb;lefl1d-' 

kanuni vesikalarile Galata Rıhtım caddesi Veh 
han ikinci kattaki komisyona gelmeleri· 

P. T. T. U. Müdürlüğünden : ıı r 
16 birinciteşrin 939 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan ol~~·J' 

adet Biseklete talip çıkmadığından eksiltme on gün teıP 
mİftİr. ııi' 

Eksiltme 27 birincitetrin 939 cuma günü saat 11 de p,.r. ,ıi 
PTT. U. Müdürlük Mnasındaki Satmalma Komisyonunda yal' 
tır . Muhammen belet 4620 muvakkat teminat :!46,5 liradır·. t ,l 

İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teııı111• 0 ~f 
tubu ile kanuni vesikalarıııı hamilen mezkur gün ve saatte ~ 

~. 
misyona müracaat edeceklerdir. 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonund~l1 ~.ıoJ ~ 
3 aded pres makinesi alınac8:ktır. Pazarlıkla eksiltm~S .. s•ııııİ 

salı rünü saat 14 de Tophanede lstanbul Levazım amirlıt1 llııı'ı' 
ma komisyonunda yapılacaktı r Nümuueleri Tophanede Z 

11 

lı dikim evinde mevcuttur. İstekliler orada görebilirler. 
Talihlerin belli saa tte komisyona gelmeleri. ~ 

~· . 
- l esilldt ı ~b 

Devlet Demiryolları ve Limanları ltletme Umum dar it ~ ~ 
Muhammen bedeli 726,62 lira olan 13 kalem deı11 ş{ 

borusu manşonu T · si ve saire gibi muhtelif malzel11e 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu itin muvakkat teminatı 54,50 liradır. i 1'ec.lf 
Münakasa 6 11°39 pazartesi günü saat 15 de S r,ıe.'' 

9 itletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yaP1'ted~ 
tır . Şartnameler parasız olarak komisyondan verilıtıe 

. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundll~~,u' 
Hepsine tahmin edilen fiatı 187,574 lira olan ı ~~ 

giyim at nalı ile 86000 giyim katır nalı 27.10.39 cuıııa pe.1 
saat 11 de AnkaraM. M. V. Satınalma komisyonundİıre. t 
lık suretile satın alınacaktır. Kat'i teminatı 21,25~ ıllt~ 
kuruf olup ıartnamesi 940 kuruıa Ankarada M.M · 8tll\ 
ma komisyonundan alınır. lıtekliler pazarlık a-ün \T~ 5~1· 
kanuni teminat ve belgelerile birlikte Ankarada · 
satınalma komisyonunda ha.zır bulunmaları· 

Ankara Elektrik Türk Anonim Şitketinden : 

60 adet Potrel demiri Np. 12 
Beheri 8 metre boyunda ~ ~ 
100 adet civata 3/4,, 300 m im boyunda 

11 
al~ L' 

Yukarıda yazılı iki kalem demir malzemesi satı ~- 'ti 
cağından bu ite taliplerin en geç 4, 11. 939 taribirıe 11ıır 
teklif mektuplarını firketimize tevdi etmeleri ilan olıı 

İstanbul Komutanla~ı Satınalma Komisyonundan: /. 

Komisyonumuzda mevcut listesi mucibince muht~li~ ~:: ~ 
zemesi pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 2t tetrınıe e ~ 

~ ~ 

aalı günü saat t 6 da yapılacaktır. lıteklilerin belli go~ı ( 
Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmelerı· -

·re f. 
• * • Komutanlık birlikleri için 700 adet zincirli beyaı1 t9Jg 1 

kara pazarhkla satın alınacaktır . Pazarlığı 23 tetrinievve , f" 
zartesi a-ünü saat I0,30 da yapılacaktır. İsteklilerin bellı 1 ~ l e ı 
aatte Fıııdıklıda komutanlık satınalma komisyonuna ge ıJJ !!~~ 

ot" ' 
• • • Haydarpaşa hastanesi ihtiyacı için bir adet ~ ,,.tl / 

• 11ıe~ · makinesi pazarlıkla satın alınacaktır. ~azarlağa 23 te~r~ıı "t 
pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. lsteklilerio beli• ıerİ· 
atte Fı.ıdıklıda komutanlık sahnalma komisyonuna gelaıe tİJ 

• • • ;ı;ııl' 
Bakalit kapak alınacaktır. Bak; -----·· ·--- .-....--. ------- - -Erzak, Zahire, et ve Sebze 

(3 üncü sayfadan devam) ~ ,., 
İslahiye Tuğay Satıııalma Komisyonundan : rttJİ ~ \ 

337 bi!1 kilo un kapalı zarfla eksiltme;i 6.11 39 paı.ıı ,,,ıı'~/. 
saat onda lslab'yede Tuğay Satınalma Komisyonunda .Y

8 O~~ 
Mektublar 9 a kadar verilir. Muhammen lutart 43,136 (ır~:ti~Jt • ·rııı• 
nah 3236 liradır. Şartnamesi, lstanbul, Ankara Lvz. 8 

İalibiyede Tuğay Satınalma Komi.syonlarınJa görülür. 

Yozgat Askeri Satınalma Komisyonundıııı: sll•1 

Alayın senelik ihtiyacı olup 22.9 39 da mün3~ıeJ1 1 
pılan 12000 kilo pirincin beher kilosuna teklif ; 

0 
i~~ 

gali görüldüğünden 10 gün uzatılarak yeni e ,ıı 
26.10-39 pertembe günü saat 15 de açık ekıiltr1'1e tı~ 
yapılacaktır. t z10 ~' 

Tahmin bedeli 3600 lira ve muvakkat ternint\ ~itfo ~ 
dır· İsteklilerin belli gün ve saatte satınalrna ko 
müracaatları ilan olunur. 



~ Birincitepin 1939 

ff Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
~ e~il~rılıkesir birliklerinin ihtiyaçları olan 1,5 ton zeytin yatı açık 
' 1ttıeye konuloıuştur. ıS 1. •bıniıı edilen bedeli 47l lira 5\) kuru j ve muvakkat teminatı 

itil 5(} L 
İ lllUruttur. 

~l bale 2.11.939 per~embe günü saat 11 de Balıkesir Kor Sa-
ltı• kornisyonda yapılacakbr. 
~Vsaf ve şartlar her gün komisyonda görülebilir. 

~~ 1•1iplerin belli belgeler ve muvakkat teminatlarile birlikte Ko
fl Yoııa ınüracaatları lüzumu ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Ko·nisyonundan : 

"1ı ~Uz iki ton sade yağı alınacaktır. Paurlıkla eksiltmesi ::!4. lll.39 
ttııı nü saat 13,30 da Tophanede Lv. amirliği Satınalma Komis

ır ıı,.; 11d~ yapılac'lktır. Tahmin bedeli !lO,-tOO Jira, ilk teminatı 221--0 
4- ~r iş ~u sade yağı ~O ~ondan. aşağı olm~mak . üzer~ .ayrı ayrı 

1' '- •le edılebilir. lsteklılerın bellı saatte temınatlarıle bırlıkte ko. 
,t geltııeleri. 

• • 
'~ • lstanbul Lv. amirliğine batlı müessesat için 30 bin kilo 
"-i ~Ya fasulyası !llınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23. I0.39 pazar. 
'ıııırnü saat 10,30 da Tophanede Lv. im"rliği satınalma komisy.o-
~~ .Yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. Is-

r tın kat'i teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

• ~IÔ • 6 bin kilo zeytin tanesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
~ ~39 pazartesi günü saat 11 .de Tophanede Lv. amirliği satınal· 
' 0ınisyonunda yapılacaktır. isteklilerin kati teminatlarile belli 

e komisyona gelmeleri. 

( Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisy.rnundan: 
' l\apalı zarfla eksiltmeye konulan Babaeski garni70nunun 450 
'~ otuua eksiltme gününde istekli çıkmadığından 16.111.939 dan 

'j~rı bir ay içinde neticelendirilmek üzere,.pazarlı&'a çıkarılmıştır. 
~ it Pazalıgı 25. l 0.939 çarşamba günü saat 15 de Lülehurgazda 
~Ilı~ Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
\, 2?onda görülebiler. Tahoı iıı bedeli 156.)1 lira ilk teminatı 1181 

r' kuruştur. 

Deniz Levazım Satınalwa Komisyonundan: 

~-ı-ı:nin edilen bedeli 16.27.i lira olan 150,llOO kilo nohudu •• 

1 
İtb11 

1 larfla yapılan eksiltmesiue talip zuhur etmemiş olduğundan 
"-t 1 50,o :ıo kilo nohud 26.11.i.939 tarihine raslıyau perşembe günü 

11 d 1\ e pazarlıkla alınacaktır 
~il 'ti teminatı 2441,26 lira olup taJtnamesi her gün Komisyon· 

ı~11lab·ı· l't ı ır. 

~ t\clilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyon 
rılıtına mnracaatleri 

~ Mercimek Aygır Deposu Müdürlüğünden: 
~Gessesemiz müstahdemini için satın alınacak 50 kilo 
" Yağı 290 kilo zeytin danesi, 175 kilo sade yağ, 200 
~l>İrinç, 600 l<ilo bulgur, 75 kilo dört yıldız un, 200 kilo 
,,

1 
fasulye, 150 kilo nohut, 150 kilo bezelye, 150 kilo çe· 

~~ 1 kırmızı mercimek, 150 kilo kuru soğan, 200 kilo pa· 
:~' 20() kilo kesme ıekcr, 5 kilo al bayrak çayı, 4 kilo 
~ll~tı biber, 20 kilo domates salçası on gün müddetle açık 

\ lhll1eye konulmuotur· 
dı>~ aleai 30- t 0-39 p .!lzartesi günü saa t 11 de Ceyhan bele 
),. ~alonunda içtima edecek komisyonda yapılacaktır· 
'il k ~crnu 16 kalem erzakın muhammen kıyme ti 555 lira 

~Uıtur. 
'dıtUva.kkat teminatı 41 lira 64 kurut olup Ceyhan mal 

Ş •na yatırılacaktır. 
\ t"C\rtna.meıi her gün Mercimek aygır deposu müdürlüğün-

Ot-G} .. b·ı· . t• l ·1· ~ "" ı ır ve ıs ıyen ere verı ır. 
~d •lltrneye ittirak edenlerin 249fl sayılı kanunun ve 3 cü 

V °'tı tlerfnde yazılı vesikalarile birlikte belli gün ve saatte 
/ona. gelmeleri ilan olunur. 

\ ~~· Müessesemiz müstahdemini iaşesi için 5345 kilo yerli un· 
\~ il ek ile 580 kilo koyun eti ayrı ayrı açık eksiltme ile satın 

lb-~tır. 
'~lld&.le: 3U.10 989 pazart~§i ıünü saat 14 de Ceyhan belediye sa
\ ~· •çtiına edecek komisyonda yapılacaktır. 

li ltıctiıı muhammen kıymeti beher kilosu 7,fl kuruş Ü7erinden 
~llt11. 88 kurut ve etin beher kilosu 36 kuruş üzerinden ~08 lira 

~ \~~:::~~at teminat etmek için 30 lira 7 kuruş, et için 15 lira 
r/ "'U• ş ' olup Ceyhan mal sandıtına yatırılacaktır. 

\bj~ttııarnesi her gün mercime~ ayıır deposu müdürlüğünde go· 
~ ~r~ Ve istiyenlere bedelsiz verilir. 
1 ~ ~ •ıltı:neye iştirak edece'derin te'minat makbuzları ve 2490 sa
l ·~ ~ 11111lun 2,3 cü maddelerinde yBL.ılı vesıkalarile birlikte belli 

" e saatte komisyona müracaatları ilan olunur. ut - .............. .--...... 
ls~I~ VE MADENİY AT TEMAŞ~ALEMİ 

~ l'(ilY ASASI GÜNLÜK 
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ŞEHİR TİYATROSU 

Tepebaşı Dram 
kısmı ... , 

Gece saat 20,30 da 

AZRAiL TATiL 

YAPIYOR 

istiklal Caddesi Komedi 
kısmında 

Gece saat 20 ,30 da 

HİNDİSTAN CEViZİ 

HALK OPERETİ 

Bu ak,am saat 9 da 

(ZIR DELiLER) 

Yakında: 

(Kadınların Beğendiği) 
M. Ye1ari 

Münakasa Gazeteıi 

Afyon Kor Satınalma Komisyonundan 

Kapalı zarl:ı eksiltmeye konulan 125 ton yulafa talip çıkmadı· 
ğından 4 . 11.39 gününe kadar bir ay 7arfında pazarlıkla ihalesi ya
pılacaktır. Kati teminatı takarrür edecek fiyatın yüzde 15 nisbetinde 
pazarlığı müteakıp vezneye teslim edilecektir. İsteklilerin Afyon 
Kor satınalma komisyonuna müracaatları. 

Edirne Müşiriyet Dairesi Satınalma Komisyonundan : 

Aşağıda cinsleri ve miktarları yazılı meddelerin hizalarında gös · 
terilen günlerde ihaleleri yapılacaktır. İlk teminat makbu7 veya 
mektublarile kanunda yazılı ve kanuni ikametgah ve veslkalarile 
ihale günü ihale saatinden b·r aaat evveline kadar teklif mektubla
rını Edirnede Müşiriyet Dairesinde SatınalmaKomisyonunavermeleri. 

Cinsi 

Saman 
Odun 

Miktarı Tutarı İlk temi. İhale 
kilo lira kr. lira ,ekli tarihi saati 

861,120 8611 20 646 k. zarf 6.11.39 10, 
550,000 82:ll) 619 " " 1 J' 

Sığır eti soo,ooo 1:>000 :ıooo .. ı . ı 1 .39 15,30 l 
,, ,, 108,1100 27000 2025 ,, ,, 14,RO 

Odun 900,000 ı:!:-ıo ı ı o 3 ,, ,, ı ı, 

lzmit Tümen Satınalma Komisyonundan: 
690()()0 kilo un pazalıkla alınacaktır. pazarlığı 27.10.939 cuma 

günü saat 15 ue İzınitte Askeri Satınalma Komisyonunda yapıla:>ak
tır. Şartname adı geçen Komisyonda görülür, Tahmin tutarı 12 
kurus ;)I) santimden 96.2i0 liradır. İlk teminatı 646" lira 75 kuru'· 
tur. İsteklilerin belli gün ve seatind- ilk teminatlarile İzmiJte Ask
eri Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
Arpa alınacaktır Bak : Mahrukat sütununda Edirne Mü~ r :yet 

Dairesi SAK ilanına . 
• • • 

Beyaz ve ka,ar peyniri ile yumurta ve limon alınacaktır. Bak : 
İnşaat sütununda İst. Beled. ilanına . 

• • 

MUZA Y E DELER 
Adana Hususi Muhasebe Müdürlütünden : 

Ali oğlu Os:nan ve Adem oğlu Osmanın ruhsatsız olarak aç· 
tıklan ocaklarında bulunan 50 biıı tane pİfmiş ve 30 bin tane ham 
kiremit 320 lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma ile satı
lacaktır. 

Açık arttırma 939 senesi ikinciteşrin per,embe günü saat to,30 
da yapılacaktır. 

Açık arttırma gününden evvel hususi muhasebe veznesine ya· 
tırılmıt buluııması lazım gelen pey parası miktarı 2-t l radır. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatta vilayet Daimi Encümeninde 
bulunmaları ilan olunur. 

Devamı 4 üncü sayfada 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
1 - Jandarma Birlikleri elektrik wotör:erinde kullanılmak Üze· 

re ('l.5.000 ita 30,0 O) kilo mazot açık ei<siltme ile satın almaca!< 
ve eksiltmesi 6 İkinciteşrin 939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat on be,te Taksim Ayazpaşada jandarma mıntaka Komutanlığı 
binasındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Otuz bin kilosuna tahmin edilen bedel üç bin lira olup 
ilk teminatı iki yüz yirmi be, liradır. 

:ı - Şart kağıdı ve nümune Komisyond.;. her gün iÖrülebilir 
ve şart kağıdı parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliği muhasebeciliği vez
nesine yatıracakları ilk teminat makbuz veya banka kefalet mek· 
tubu da beraberlerinde olduğu halde mezkur güuün wuayyen saa-
tinde Komisyonumuza ıelmeh:ri. (874 ) 1-4 ------------------------

Cinsi 

Jandarma 1 inci Alay Satmalma Komisyonu 
Başkanhgından : 

Kilo Tutarı 

Lira Kr. 

Muvakkat 
teminat 
Lira Kr. 

ihale günü ıaati şekli 

Ekmeklık 647000 80875 00 6066 00 26-10-939 perşembe 15 de klip. 
un 
Sadeyağ 24000 24000 00 1800 00 " " " " 

1- Çanakkalede Birinci J. alayının 1-Jl-939 tarihinden 31-8-940 
günü sonuna kadar ihtiyacı bulunan yukarıda yazılı 2 kalem erzakın 

hizalarında iÖsterilen iÜnde Çanııkkalede J. ikirıci tabur karargahında 
teşekkül eden satınıı.lma komisyonunda ekııiiltmesi yap lacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar 
komi~ yona teslim edilmiş bulunacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilinir. 
4- lç ve dış zarfları sahibi tarafından temhir edilmiş olacaktır . 

(7803) 4-4 
---------------..~--...,,.------- ----

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için 100 adet çift hurç, 50 büyük, 50 orta, 50 

küçük boy müvezzi çantuının alımı kapalı zarf uıulile ekıiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 1.11.939 çarıamba saat 16 da B. postahane biouı bi
rinci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alım Satım 
Komiıyonunda yapılacaktır. 

Beher çift burcun muhammen bedeli 45, büyük boy çantanın 
beheri 6, orta boyun 5, küçük boyun 3,50 lira , 

Hepsinin 5225 lira, muvakkat teminat 391 lira 88 kuruştur. 
Taliplerin tıpe HU nümunel•ri ve alıma eıu fenni ve eksilt

me şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak Ü· 
zere çalııma günlerinde meı:kur Müdürlük idari kalem levazım luı · 
mına, eksiltme saatinden bir ıaat evveline kadar da kanunun tari
fine göre hazırlanmıt mektupları muyakkat teminat makbuzu, 939 
senesi için muteber Tiearet Odası nıikaıını muhtevi olarak No. lu 
makbuz mukabilinde Komiıyon Batkaalıtına tevdi eylemeleri. 

(8.157) 3-4 

Cinsi 

Kereste muhtelif 

Miktarı 

% 7,5 
Muh. be. teminatı 

lira kr. lira kr. 
Eksiltme 

tekli riinü 

3 

saati 

eb'&tta 38 m3 1508 - 113 10 a, ek. 1.Xl.939 15,30 
Bakalit kapak 100.000 A. ~( 00 - 150 - " 6 Xl.939 14, 

1 - Şartname ve nümuneleri mücibince yukarıda yazılı 2 ka
lem malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme gün 
ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

Hl - Eksiltme Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubeıindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen ıubeden parasız alına
bileceği gibi kereste eb'at listesi ve bakalit nümunesi de görülebilir. 

V - İstekl lerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
% 7,.i güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri. 
llan olunr. (8749) 1-4 

• * • 
Cinsi Mikdarı Muh B. % 7 5 teminat Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Süpürge büyük boy 3000 adet 397 50 29 81 Açık ek. ı•,30 
2 04 Pazarlık 15 " . küçük " 500 ,, 27 50 

Ahtap parke "0, IOXO, 
12X0,04,, eh'adı 1100 M2 242U 181 50 Açık ek. 15,30 
Muhtelif banda 16 ka. 1345 88 100 94 ,, 16 

1 - Şartname ve nüınuneleri mucibince yukarda cins ve mikda
rı ya~ılı ü; kalcın malıeıne hizalarında gösterilen usuller•~ 1&tın a 
lınacaktır. 

il Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saatleri 
hizalarında yazılı ır. 

ili - Eksiltme 31.X.939 salı günü Kabataıda Levazım ve Miiba· 
yaat Şubesindeki Alım Koınisyonunda yapılacaktır. 

iV - Tahta parke şartnamesi, banda eb'at ve evsaf liıtHi her 
gün sözü geçen Şubeden parası7 alınabilece~i gibi süpürıe ve ban 
da nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve saatlerde 0 
0 

7,5 giivenme par.:alariyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
(8377) 3-4 

"' * * 
u o 7,5 

Cinsi Miktarı Muham. be. teminat Eksilmenin 
lira kq. lira krş. şekli ıaatı 

·~~..!.-~~~~~~ 

Sud Kostik 5000 kgr 1150 - 86, 25 açık eksiltme 
HanıiLİ Kibrit 300 " 150 - 11, 25 pazarlık 
Form aldelit 100 ,, 135 - 10. 13 

" Amonyak 1000 ,. 40 ) - 30, 00 
" Kireç kaymağı 2\)Q ,, 30 - 2, 25 
" 

14 
14,30 
15 
15,30 
16 

1 - Yukarıda yatılı 5 kalem ecza, hizalarında gösterilen usul
lerle ıatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek~'ltme sa· 
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 Eksiltme 25.X.931} çar,amba günü Kabataşta 1.evaz.ım ve 
Mubayaat ŞubH; ndeki Alım Ko ııisyonunda yapılacaktır. 

iV İsteklilerin eksiltnı e i,iıı tayin edilen güıı ve saatlerde 
0 

0 7 ,5 güvenme paralarile birliitte mezkur Komi ıyona gelmeleri 
ilin olunur. (8570) 3 4 

••• 
1 - Eb'at listesi muc;biııce 19 M3 kereste açık eksiltme usu· 

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

liradır . 

111 - Eksiltme :?6.X.939 perşembe günü saat 10 da Kabadaşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak
tır. 

iV - Eb'at listesi her güh sözü geçen Şubeden paraıız alına
bilir. 

V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatle 0 
0 

7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona gdmeleri ilan 
olunur. (8554) 3-4 

• • • 
1-Şartnamesi mucibince 24,000 kg. paket kolası açık eksiltme 

usulile satın alınacaktır. 
11- Muhammen bedeli sif 3293 lira muvakkat teminatı 246 98 

liradır. 

111 - Eksiltme 3 1 X.939 salı günü saat 14 de Kabataşda Leva 
:.um ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına· 

bilir. 
V- İsteklilerin eksiltme için tayin 

ırüvenme paralarile birlikte nıeı:kfır 

olunur. 

olunan gün ve saatte 0 °7,5 
Komisyona gelmeleri ilan 

(8248) 3-4 
• * • 

1 - Müfredat listesi mucibince 48 kalem elektrik levazımı açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 894 lira muvakkat teminatı 67,05 lira
ılır. 

ili Eksiltme 2:1 X.93') snlı günü saat 1 t de Kabataşda Len
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Listeler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 0 (0 7,5 

iÜvenme paraaile birlikte mezkur Komisyona gel:neleri ilin olu · 
nur. ( 553) 3-4 

DEPOSU....., 

M. i B R A H i M B E R K M E N 

Türhi } enin en zengin ç•tillisi 

e rı a " r i D i ş O e p o s u d u r. 

Daimi bir sergiye maliktir. 

l.taaitul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 
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Quot:idien des Adjudicat:ions ------------------~-----= -
ADMINISTRATION .\BONNEMENTS 

Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 .. 850 

12 " 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 
--MAKASA GAZET Si 

Y oghourtchou Han 

1 er Etag~. No. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Boite Postale No. 1261 

Pour la Publicite s'adresser 
a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de rEtat Telepbone: 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de /adjudication 
Mode Prix 

d' adjudicat. estimatif 
Caution. 

provisoire 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbarges 

___ __.. ...... 

Joura Heureı 

~~--------~~-----·-·--- ---------~--~ --- --- _______ _... . ...-.....-__ , ___ _ 
A) Adjudications au Rab~ 

Constructions.Reparatlons-Trav. Publi<!,.s~_a-~~el de Construction-Cartog!.~Phie 

Rep. bat . kaymakamat et Municip. Üsküdar 
route alentour cimeticre Merkezefendi 

" Const. maison 
Rep. bat. P.T.T. a Kemalpaşa 
,, mosquee avec coupole 

Publique 

" 
" 
" Pli cach 

" hôp. Regıonal lzmir Publique 
Dressem. carte etat actuel bourg Nazilli ,, 
Coo~t. classeı. a l'ecole de tir d'lnfanterie a Grc a l're 

Maltepe (ai) 
Habillement - Chaussures - Tissus - Culrs 
Toile pr. matelııs d'une largeur de 90 cm.: Gre a grc 

14f100 m. 

664 70 
910 19 

8525 54 
562 84 
375 -

1994 95 
3000 -

71040 63 

49 86 
68 27 

619 39 
42 2l 

22S -
5328 07 

Ameublement pour Habitation et Buroaux-Tapisserie ete. 
~ - ~----- -· --- --
Toile ciree et linoleum: 2700 m. Pli cach 9610 - 720 7S 

Bois de Construction, Planches, Charpente 
----~ - -- -_.._ .--........""~ 

Bois de conı.tr. de diff. dim.: 38 m3 

Combustible - Carburant-Huiles 

Anthracite turc: 105 t. 
Charbon crible: lOS • 
Charbon ı ecompose: SO t. 

,, " 
1000 t. 

Bois: 900 t. 

]) sso " 
Petrole: 5 t. -bois: SO t . 
Coke: 60 t. 
Mazout: ~O t . 
Petrole: 79SO k. (aj) 

Divers 

Publique 

Grc a ~re 
Publique 
Gre a gre 

• 

Gre a gre 

Publique 

Materiel de construction Gre a y,re 
Bobine de fil en coton blanc marque chaine: > 

700 p. 
Machine a moteur pr. hacher la viande: 1 p . :ıı 
T de maııchon de tuyau a gaz en fer ete.: 13 lots Publique 
Divers amiante et articles de clinguerite: 74SO k. Pli cach 

Capsules en aluminium: 10 11000 p. (c. eh 168 P) > 

Couvercle en bacalithe: 100000 p. Publique 

Provisi ons • 

Sucre carre: 7SO k.-tbe: 2SO paquets olives: 
7SO k- -haricots (horoz): 12SO k .· riz de 
Bursa: 12SO k. 

Orge: 640 t. (ai) 
Viande de boeuf: 104 t. (nj) 
Haricots secı: 160 t . (aj) 
Riz: 40 t . 

Publique 

Publique 
Gre a g-re 
Pli cach 

Qrge monde: 14 t.-macaronis: 3:? t.-the: 500 Gı e a gre 
k.•olives: 5 t.·ıavon: 20 t . 

Beurre: SO t. " Paia de 3~me qualite: 40 t. Publique 

Beurre: S2 t . Gre a gre 

Haricots (barbunya): 30 t . " 
Oliveı: 6 t. " Pois·chiche: lSO t. (aj) ,, 
Carrottes: 8 t.-epinards: 89,5 t.-choux: 40 t.- Pli cach 

poireau: 89,5 t . -celeri: 16 t.·choux fleur: 
38, 7 t .-persil : 18700 faisceaux 

Carottes: 2 t .-epinards: 40 t .·choux: 21 t. ·poi
reau: 40 t .• celeri: 3,5t.·choux-fleur: 162SO 
k.-persil: 10000 faisceaux 

Viande de boeuf: 24 t . (ııj) 

Viande de boeuf: 282 t . (aj) 
Avoine: 125 t. (ai) 
Huile d'olives: 1,5 t. 
Ble concasse: 6'4 t. 
Avoine: 185 t. 
Viande de boeuf: 40 t. 
Riz: 27 t. 
Poireau: 70 t. 
Choux: SO t . 
Epinardı: 20 t . 
Celeri: 7 t. 
Viande de mouton: 8 t. 
Avoine: 181 t. 
Foin: 140 t. 

> 260 ;t 

> 

Gre a gre 
J) 

> 

Publique 
Pli cach 

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

1508 -

2311 -
20SO -
1240 -

2SOOO -
13SO l -

82SO -

3000 -
1391 25 

726 62 
6198 -

33483 60 
2000 -

22400 -
l 1200 -

30400 -

16275 -

6480 -
70500 -

472 so 
8320 -
92SO -

10000 -
8 100 -
2646 -
2090 -
800 -
469 70 

3200 -
7240 -
4900 -
9100 -

113 1 () 

173 25 
1S4 -
180 -

37SO -
1013 -

619 -

22S -
lOS -

S4 40 
464 8S 

2S11 27 
ıso -

2880 -
1691 60 
3360 -

840 -

232 50 
2280 -

2441 26 
1086 33 

474 -

486 -
4775 -

35 so 
674 -
693 7S 
750 -
607 50 
189 4S 
1S6 75 
60 -
35 23 

240 -
543 -
367 so 
682 50 

Com. Perm. Mun · f-;t . 
,, ,, 

Vil. Hatay 
Prepose Bureau P.T.T. Kemalpaşa 
Conseil des Anciens du Villnge Yu-

2-11-39 
2-11-39 
1·11-39 

27-10·39 

14 -
14 -
IS -
16 -

karı Kızılca du kaza Kemalpaşa 
Vil · lzmir 6-11-39 11 -

6-11-39 ' 4 
Mil. lst. Fındıklı 3-11-:!9 14 -

Municip . Na.zilli 
Com. Ach · Co11ım, 

Com. fı eh. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 23-10-39 1 S 30 

Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. 
Bur. F.xped. H. paşa 

Com. Ach. Econ. Mvnop. Kabatache 

Procureur Gen. lst. 
Com. Ach. Div. lzmit 

" 
Mil. Edirne 

> :ıı 

,, ,, 

6-12-39 15 -

1-11-39 lS 30 

:?&-10-~9 14 30 
3-11 -39 15 -

2S-10-39 ıs -
2S-10-39 14 30 

7-11-39 11 -
" ,, 6-11-39 11 -
,, Oiv. Vize 24-10-39 15 -
,, Mil, Yozgat Dans 1 moiş 

C. A . Gendr. lst a Taxim-Ayazpaşa 6-11-39 ı s -
,, Bntnil. Surv. Douan. lzmir 24- 10-39 1S 30 

C. A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

" " 
, ]) 

9 eme F..xpl. Ch. de fer Etat Sirkeci 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 

Bur. Exped. H. paşa 
Com. Ach Econ. Mon. Kabatacbe 

,, " 

Ligue des Retraites Mil. a Beyazıt 
Vezneciler 

24-10-39 t 6 -
23-10-39 10 30 

23-10-39 16 -
6-11-39 lS -
6-12-39 15 -

16-11-39 16 -
6-11-39 14 -

semaine a p:ı.r
tir du 18-10-39 

" Mil. Erzincan 
,, Regiment Kastamonu 

26-10-39 10 -
24-10 39 15 -
24-10-39 14 30 
3-11-39 lS -

Fındıklı 2S-10·39 14 -

Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 
> ,, Ar.it. 

Com · Ach · Comm. Mil. lst 

> ]) 

Procureur Gen. Samsun 
Com. Ach. lnt. Tophane 

)) . 
» ) 

Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 
Com . Ach · lııt, T opha-ıe 

> • 

Com. Ach. lnt. lzmir 
,, 
,, 
,, 
• 
,, 

" 
" ) 

,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

" 

,, 
Corps Armee Afyon 
Mil. Balıkesir 

> 

" 
" 
" Mil. Selimiye 
,, 
,, 
" Div. Tekirdat 

,, 
,, 

" 

24-10-39 15 -
25-10-39 15 -
24-10-39 ı 5 30 
23-10-39 10 30 
23·10-39 11 -
26-10-39 ı 1 -

6-1 t-39 ıs -

6-11-39 15 -

23 10-39 lS -
24.10-39 ı s -
Jusqu'au 4-11-39 
2-11-39 ı ı -
2-11-39 1 ı -
3-11-39 16 -
3-11 ·39 ıı -
4-11-39 11 -
3-11-39 15 -
3-11-39 15 -
3 11-39 15 -
3-11-39 15 -
7-11-39 16 -
8 -11-39 16 -
9-11-39 16 -
9-11-39 16 -

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Mikdarı 
Hac mı 
M3 03 

ıc·ıııl 
Muhammen Vahit fiat Fiat ve 0 

1'· Cinsi Lira kurut Lira OO 
Dikili çam 490 00 4 90 2401 ııılf 

Seyhan vilayetinin Karaisali kazası dahilindeki Da ııı'' 
ca-Nebiçöy ormanından 490 metre m3 kaim çanı a(<ofl' 
14 10.39 gününden itibaren 17 gün müddetle artırnıaY8 

muı, satıı 31. t0.39 sah günü saat 15 te yapılacaktır. r· 
Beher metre m::S muhammen fiyatı 4 lira 90 kurutl0 

Muvakkat teminat 180 lira 8 kuruıtur· ~dii'ı~· 
Şartname ve mukavele projeleri orman umuın nıu ıstlU 

ğünde, Seyhan orman çevirge müdürlüğünde ve l{arll 
orman bölge ıef. den alınır. 

lıtanbul Belgrad Devlet Orman İşletmeıi Öiretme 
Revir Amirliğinden: dil• 

· tif e 
Belgrad Devlet Ormanının Kurtkemeri depo.ı;unda 15 

miş 5,000 beş bin kental meşe odunu pazarlıkla satılacaktır. sar~· 
pazarlık 30. 10.939 tarihine musadif paı:artesi sabah .saat 1 l de 5'tııll ~ 
dere Bahçeköy Orman Fakülte~i binasındaki Revir Ahıllı ~· 
Komisyonu tarafından yapılacaktır. ,ııı 

otot 
Odunlaran beher kentalının muhammen fiatı 36 

kuruş olup muvakkat teminat 135 liradır. r~~; 

Şartnameyi görmek için tatil günlerisıden maada ~e jrta1 

Büyükderede Babçeköy Orman Fakültesi binasındaki Revir A:rhJ' 
dairesinde, odunları a-örmek için kurt kemerine gidilmesi ve P. olf 

. k . . d b 11· - t K · - ti ri il•11 
gırme ıçın e e ı gun ve saa le omııyona muracaa e 
olunur. 

Kütahya Orman Çevirre Müdürlüg-ünden: ..,( 
eder 

Kütahya vilayetinin Uşak kazası dahilinde hudutları şartnalJl d' 
.zılı Balkan Üstü devlet ormanından 229 m3 dikili yanık çaı:ıı orııı" 
mevsimin kışa yaklaştıtı nazarı ili bara alınarak 8 ay müddetle 1~ 1 

dan çıkarılmak üzere 13-10-39 gününe kadar 20 gün müddetle aÇ 

tırmaya lconulmu~tur. çe'~ 
Arttırma 2.11.39 perşembe günü saat lS de Kütahya orııı•0 

ge müdürliğünde yapılacaktır. 
Beher gayri mamul M3 nın tarife bedeli 460 kuruştur. 
Muvakkat teminat 78 lira 91 kuruştur. k•t 6 e1 

229 M3 kereslik afaç 3116 sayılı orman kanununun ınuvık tırıı''(f 
maddesine göre mahalli kereste ihtiyac•nı karşılamak üzere •

1 

çıkarılmıştır. 
111

ndar 
Şartname ve mukavelename projeleri Ankara orman uınuıJJ 

lütü, Kütahya orman çevirge müdürlüğünde görülebilir. 
(ISIJ( 

• 'hl de ııı . ~ * "' Merkez emvali mazbuta deposunda muhtelif tarı er ·ııııt'' f 
re edilen 9 m3 125 Ds 3 çanı tahtası, S m3 59S Da 3 çııoı dı p$roı' 
3 m3 860 Ds3 çam kalas ve 589 0~3 meşe ve gürgen arab• ~ U ;it r 
3S 1 Dı.3 gürgen dingili 23S Ds3 araba iıpiti, yaba sapı ve yut. ~6~ 
kental çam odunu, l kental 50 kilo ardıç odunu, 8 kental ıneşt ı5 r 
rü, 6 kental çam ve ardıç kömürü 13-10-39 gününden itibnreıı / 
müddetle a9ık artırmaya vazedilmiştir. 

0 
çe 

Artırma 1.1 l .:~9 çarşamba günü saat l S de Kütahya orl11
9 rf 

· ge müdürlüğü binaşında yapılacaktır · çe'1 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarlıuı orırııırı 

müdürlüg-ünden Öğrenilecektir. 

İzmir Memleket Hastahanesi Baştıbipliğ'inden: ~ 

H · d f t d" h' · 1 • t f d rniid0'~~ ı: astanemız e ve a e ıp sa ıp ve varıs erı ara ın an ıv t' 
ayenesi zarfında alınmayan 168 kişiye ait elbise çamaşır v.e b~dll' t1 
ya satılığa çıkarılmıştır. 1.10.39 tarihinden 26.10.39 tarihıne 1118c•~ 
günlük ilan müddeti hitamında hastahanede açık. arttırma ile sı> sılı ~-

İstekli olanlar ihale günü olan 26-10-39 tarihine rastlıY811 1 
saat 9 dan 12 ye kadar İzmir memleket hastanesine müracaatl•r ' 

BeyotJu Tahsilat MüdürlüA-ünden : I brilı111; 
Eyüpte Bahariye caddesinde Hamiyet kontrplak .. 

8 ı3·t~ 
muamele vergisinden olan borcundan dolayı bac7edıl1 P8. fJ· r,: 
tarihinde mezkur fabrikada aleni mÜ7ayedeıi yapılan~ n1eıı ,o. 
markalı ve 120X200 eb'adında 57:30 adet kootrplaka su.r '!fi' ~ 
akçesi haddi layikinde görülmediğinden ik inci müzayedesi~•~ 11'1/ 
tarihin• raslıyan pertembe günü aaat 10· 1 I anısında ~111 

0tı 11 ~ 
fabrikada aleni müzayede neticesinde satılacağından talıı>. e - \ı, 
yevmi mezkur ve ıaatte fabrikada bulanacak h:ra heyetııt ı'\ 
caatları. ~ 

- deıı= 
Devlet Limanları İıletme Umum Müdürlüğun 6010 , 1 

Balat atölyemizde mevcut tamirattan kalma hil1e ' 
kadar mavna aksamı bozuntu odun 23.10·39 tari ~./.. 
yan pazartesi günü saat üçte pazarlıkla satılacaktıd~ O f 

isteklilerin bildirilen vakit ve saatte Rıhtıl1l 0ıııı' .ıı, 
müdürlük binasında toplanan alım •atım konıi•Y0 " 

racaat etmeleri ilan olunur. 


