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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kurut 
3 Aylığı 450 

6 " 850 
12 " \500 

coebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

- mı 
Sayısı 5 Kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma

yan tediyat makbul eğildir. ..........____ ________________ _ 

Çarıamba 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI, TİCARi VE ZİRAi 

GAZ ' =3ESI 

25 Birinciteırln 1939 

İDAREHANE 
Yoğurtcu hanı lci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perıembe Pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

idarehanemizde görüıülür 

Telefon : 49442 

Posta kutusu rfo. 1261 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki OrQanıdır 

~t 1amirat- Nafıa isleri - Malzeme-Harita -------· 
1 Ankara Belediyesinden : 

~l)ıet İnönü caddesiyle su deposu arasında bulunan Top 
>'olunda yapılacak hafriyat bir haf ta müddetle açık 

~tıhYe konulmuıtur. 
~tı &.rnrnen bedeli 972 liradır· 
~lkkat teminat 72-90 liradır. 
Ilı tıarne ve keıif defterini görmek istiyenlerin her gün 
ıo~ kalemine ve isteklilerin de 27.10-39 cuma günü 

' O da belediye encümenine müracaatları. 

l~,~ Nafıa Vekaletinden: 
d, Ya.da İstanbul - Stranca - Saray, Poyralı · Demirköy, 
)~l -Gelibolu iltisaki ve Hadımköy - Çatalca Çerkes· 
~ ~rı inıaatı ayrı ayrı olarak ve pazarlık suretile ek-
~~ çıkarılmııtır· 
~~ )ol~n keıif bedeU ile ~uvak.~at ~e~in~t miktarı ve 

iJ.. larıhleri ayrı ayrı aıagıda gosterılmıştır 
ıq~ 1 Keşif Muvakkat .Pazarhğm yapıla-

'ttıi bedeli teminat cağı gün ve saat 
~ ~~ Lira K. Lira K. 
ı ~tıbul 1·576.630 43 61.049 00 6. 11.949 pazartesi 
\ı.•,, ·Saray yolu Saat 10 da 
. j~ta.h·De- 333.753 23 19.100 13 6.11.939 pazaatesi 
~it )olu Saat 16 da 
~ ııuct'i·Geli· 495.627 60 23.575 10 7.11.939 Salı 
:~~~lu yolu Saat 10 da 
t,~koy- 455.282.00 21 961 28 7. ~1.939 Salı günü 
~ Y yolu Saat 16 da 

t~~0lla.rın pazarlıkları naha vekaletinde fOse ve köp 
l,lı ~ti eksiltme komisyonu odasında yapııacaklıt· 
~r, bu dört yol itinden htanbul - ~tranca - Saray 
~ ~ &tını 50 lira. "Poyralı - Demirköy yolun evrakını 
~ ~l\ ve "Tekirdağ - Gelibolu ıltisak yolu,, evrakını 
ls 1. O. ve ·•.ttadımkoy - \:erkeskoy yolu evrakını da 
\tt~~ lllukabilinde adı geçen reislikten alabilirler. 

ıı ılerin pazrlık saatinden en az bet gün evvel bir 
t Ne.ha vekaletine müracaat ederek bu gibi inşaatı 

~~t~klerine dair müteahhitlik ehliyet vesikası talep 
,._ ıırndır. 

~ "ia. lttirak edecek taliplerin, yukarıda bahse· 
~'ike. ile ticaret odası vesikası ve teminat rnek· 
\birlikte muayyen gün ve saatte komisyon reisliğ• 
ulunmaları muktazidir. 

' l.t..nbul Komutünlığı Salıııalma Komisyonundan : 
lltt 
t~1~hde mevcut keşif cetveli ve ~artnameai mucibince Emi· 

lıı,~1 ~e yabancı askerlık şubeleri binası tamir ettirılecektir. 
1.,t~ı t>42 Jira 80 kuruş ur. ilk teminatı 4b lıra U kuruştur. 
\ı:~\ İJıaleai ~6 birincite.şruı ~J~ perşembe günü saat l ı de 
"it, lıteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık 

l\OOJisyouuoa gelmeleri. 

~~ İstaub~l Defte~dulıgrndan : . . . 
~, 3(1 Fener iskelesıııde eskı Feııer Malıye Şubesı bıııasının 
11t kuruş keşif bedelli tamiratı 26.10.9~9 perşembe günü 
,-.\ıı~~rlıkla ihale olunacaktı~. Muva~kat temio~t 147 l~ra 
\ı'~t lıteklılerio en u lJOO lıralık bu ışe benzer ış yaptııı· 
'tlt.rinden aldıkları vesıka ile 939 yılına aid Ticaret Oda-

•ııı getirmeleri lazımdır. 

\~ l<.ocaeli p. T. T. Müdürlüğünden: 
~ telefon müıeddede binası inıasına dair 18.10.39 
;, ~ ekailtme müddeti 1 O gün daha temdit edilerek 
~ ~lttı l'lci cuma günü ıaat 14 de ihale edilecektir. ilan 

~~~ itin ketif bedeli 8790 lira 88 kuruıtur. 
~l.t evrak A - Projeler ve bina~ın vaziyet planı· 

~ t tıf hulasa cetveli ve ölçü cetvelı C - Nafıa Ve
~neı ve fenni şartnameleriyle binaya ait hususi 
~t tne, D - Mukavelename müsveddesi ve açık ek-

~~ l''1~tneıı olup iıtiyenler bu evrakı her gün İzmit 
~il~' &raf Müdürlüğünde görebilirler· 
l\ ~ ~ 27.I0.939 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 
~ t~.l'. 'f, Müdürlüğünde tetekkül eden Komiıyonda 
~~l~ .. , "li il bu iıe ait 659 lira 32 kurut muvakkat temi-

P. T. T. veznesine yatırdıklarına dair makbuz 

veya ıayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en az 3 gün 
evvel ve en aşağı 6000 liralık yapı itini bir defada baıar
dıklarına dair referansları ile Kocaeli Valiliğine müracaatla 
alacakları ehliyet vesikası ve Ticaret Odası vesikalnrını 
2490 sayılı kanunun tarifleri daireıinde hazırlıynak eksiltme 
Komisyonuna müracaatları ilan olunur· 

Malatya Tütün Fabrikası Direktörlüğünden: 
Projesi mucibince tahmin edilen 3844 lira bedelle Fab 

rikanın trotuvarı yapılması iti 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

İsteklilerin ıartnameyi görmek üzere her gün Fabrikada 
müteşekkil Komisyona müracaatları ve ihale .günü olan 
1.11.939 çarıamba günü sani 9 da yüzde yedi buçuk pey ak
çası olan 288 lira 30 kuruşu hamilen Fabr~kacla hazır bulun· 
maları ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levz. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Tahmin edilen bedeli 5 l.000 lira olan 500 ton Nitrntdösud As· 
keri Fabrikalar Umuın Müdürlüğü Merke:r. Sahnalmıi Komisyonunca 
8 1 1.9,19 çarşamba günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname ~ lira 50 kuruş mukabilinde Koıııisyondaıı verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 3750 lira ve ~490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle Komisyoncu olmadıklarına ve bu jcle 
alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesiknsile mezkur 
gün ve sııalle Komisyona müracaatları. 

İstanbul Vakıflar lJirektörlüi\inden : 

Cinsi Miktarı Muham. bed. İlk teminat 

Laboratuar malLeınesi l 13 kalem l 100 lira 82 lira 50 kr. , 

Gureba hastırnesi labonıtuarıoa lüzumu olan mahemeye istekli 
çıkmadı&ındaıı eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

İhalesi 2,. ı o.:>u tarihine wusadif cuma günü saat on beşte İs
tanbul Vakıflar l:iaşmüdürlügü binasında toplanan konıiı.yondu yapı· 
lacaktır. 

Şartnamesi her gün levazım kaleminde görülebilir. 

Devlet l>emiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğünden : 
Muh1&wm~n bedeli 6750 lirit olan 150 adt:t Oksijen tiıpü 16 

ikincitelirin U.>~ peşembe günu saat on beşle Haydarpaıjada gar bı
ııası dahilındeki kowisyon tarafuıdan kapalı zart usulıle sıttııı alına· 
Cilklır. 

.tsu işe gırmek istiyeııleriıı aOô lira 25 kuruşluk muvakkat lemi
oat kaııunuıı tayın dtıtı vesikalarla tckliflerıni mubtevı :ıartlaruıı 
ayııi gun saat oıı dorde kadar konıiıyon reıslıgiııe verweleri lazımdır. 

ou ışe aıd şartnameler Komisyondan parasız olarak daiıtıl

maktadır 

~~--~~~~-------------------------------~------

M. M. V. Deniı. Mernez Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen beddı 25,250 lira olan iki adet cenereytörüm 
pazarlı1ıı.la müııakaıuı ö. l l .U.1~ tarihine rastlıyaıı çın.şawba günü 
saat 14 te vekalet bi asında müteiekkil Komisyonuwuzdn icra edi
lecektir. 

l ~6 kuruş bedel ile şartnamesini almak isti yenlerin her gün 
ve münakasaya girmek istiyeıılerin de belli gün ve saatte lh93 lıra 
75 kuruşluk ilk teminat ve kanuni vesikalarile birlikte komisyona 
müracaatları. ••• 

Yeraltı ve deııi1. altı kabloları alınacaktır. Bak : İstanbul Elek
trik "l ramny ve Tünel İşletmeleri U. Mütl. ilanl11rına , 

Mensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. -------....... -----~---- -
Adana Belediye Riyasetinden : 

Temizlik işleri amclesiyle amele başalar ma ve diğer belediye 
müstahdemlerine yaptırılacak kıtlık elbiseler açık olarak eksiltme· 
ye konulmurıtur. 

Elbiıelerin muhammen bedeli 2141, 82 liradır. 
Muvakkat teminatı 160,25 liradır. 

İhalesi ikinciteşriııin 10 uncu cuma günü saat 15 le belediye En 
cümeninde yapılacaktır. 

Şartnamesi Belediye yaı.ı işleri Müdürlüğündedir. İstiyenler o 
rada görebilirler. 

İsteklileriıı ihale günü muvakkat teıııinatlariyle Belediye Encü. 
menine müracaatları ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Teıkilat ihtiyacı için ıatın alınacak 173 çizmenin 
ıs. ıo. 939 Çarıamba günü saat 14 teki açık eksiltmesine 

istekli gelmediğinden 28. 1 o. 939 cumartesi günü ıaat 11 de 
yeniden açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmini bedeli 1384 lira ve ilk teminatı 104 ltraClır. 
Şartname, nümune ve evsafı komisyondadır· görülebilir. 

İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve 
kanuni vesikaları Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han 
ikinci kattaki kamisyona gelmeleri. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresinden : 
Muhammen bedeli 3900 lira ve 20 metre murabbalık topu 40 

kilo olan 300 Rulo beton inşaat tecrit veya bina damlarını örtmek 
için karton bitüme 8.11.939 cuma günü saat 1 l onbirde Haydar· 
paşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme 
usulil~ satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istyenlerin 292 lira 50 kuruşluk muvakkat temi-

nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme rünil saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. 

obilya. Büro ve ev eşyası. Muşamba. Halı v .s. 
__... -~ :-..., ~ 

Kony Emniyet Müdürlüğünden: 

Emniyet Müdürlüğü dairesine yapılacak parmak izidolapları ile 
dolnpl rı ile merdivan ve masanın Çam veya fırınlanmış Gürgen 
ağacından yapılmak üzere 27. 10.939 cuma günü saat 14 de Emni· 
yet Müdürlüğf\ dairesinde ihale olunacaktır. Taliplerin müracaatları 

ilan olunur. 

Gaı;iantep Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Beş adet ınıısa yaptırılacaktır. Bedeli muhammeni 100 liradır. 

Tqliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Ve! eksiltmeye iştirak 
için de 2ö. I0.39 perşembe günü saat lO da 7,5 liralık muvakkat 
temi• atı hamilen Vilayet Encümenine müracaattan ilan olunur. 

Devlet Limanları İtletme Umum Müdürlüğünden : 

İdaremize ait mavnalarda kullanılmak üzere nümunesine 
göre 360 tane saç soba ve o kadar boru, dirsek pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

İsteklilerin pazarlığa İftirak etmek üzere 27. 10. 939 ta
rihine rastlayan cuma günü saat on beıte rıhtımdaki umum 
müdürlük binasında topl nan satmalma komisyonuna mü· 
racaat etmeleri. 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

ıo. 11. 939 cuma günü saat 15 te Ankara Mektepler Mut 
hasebeciliği odasında toplanacak eksiltme komisyonunda 
5846 lira 50 kuruş muhammen bedeli muhtelif cins masala
rın kapalı zarf usulile eksilmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankara Mektepler 
Muhasebecisine yatırılacak 5 lira bedel mukabilinde Fakülte 
Muhasebesinden alınır. 

Muvakkat teminat 439 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını. muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 12 ye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

Nakliyaf:vuk'etme- Boşaltma 
--~~-------------

Koııya İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Hadimden Konyaya nakl olunacak üç yüz. otuz dokuz balyede 
on altı biıı küsur kilo Tömbekinin ücreti naklıyesi pazarlık suretile 
açık eksiltmeye konulmuştur İhale tarihi 30 birinciteırin 939 pa
zartesi saat 5 dedir. 

İsteklilerin Başmüdürlüğe müracaatları . 

-----
Mahrukat, Benzi11, Makina yağları v. s. 
---= ...- -------- _._._,..._ ... 

Gaziantep Belediyesinden: 
Belediye elektirik fabrikası ihtiyacı olan 250 ton odun 

çeltik kömürü 12-10 939 tarihinde itibaren on bet gün mü
ddetle açık eksiltmeye konmuşlur-

İhaleyi katiyesi 21.10.939 tarihine müsadif cuma günü 
saat 14 de yapılacağından isteklilerin mezkür gün ve saatte 
Belediye salonunda bulunmaları· 

Daha evvel pey açık § rtnameyi görmek istiyenler de 
elektrik i~letme müdürlüğüne müracaatları· 

Beher tonunun muhammen bedeli 36 liradır.250 tonunun 
muvakkat teminatı 675 lira olup teminatsız pey kabul edil
miyeceği ilan olunur. 
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Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat 

~) MUnakas~ 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Mal~eme, Harita 

iat. Stranca·Saray yolu arasında yap. inf. 
lPoyralı-Demirköy yolu inş. 
Tekirdat·Gelibolu iltisakı yolu inf . 
Hadımköy-Çerkesköy yolu inş 
Eminönü yerli ve yabancı Askerlik Şube

leri binaaı tamiri 
Trotuvar inş. 
Adapazarında telefon müşeddede binası 

intası (temd.) 
it eaki Fener Maliye Şubeai binasının tam. 

,, 
,, 
,, 
,, 

aç. eka. 
,, 

paz. 

15766.30 43 
33.."1753 23 
495627 60 
455282 -

642 80 

3844 -
8790 88 

1968 30 

lllçlar, Klinik ve iapençiyetrT alAt, Hastahane Lvz. --- - -- -- - -
Nitrat döaud: 500 t. (tart. 2 O kr,.) kapalı z. 50000 -
Oksijen tüpü: 150 ad. » 6750 -
Laboratuvar malzemeıi: 113 kalem (temd.) 1100 -

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer(teslaat ve malzemesi) - -
Cenereytör: 2 ad. (tart. 126 kr.) • 
Yeraltı ve denizaltı kabloları muhtelif 

eb'atta: 42000 m. (tart, 296 kr.) 

paz. 
> 

25250 -
59210 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
-----~--- --.. - -- - - -
Kıpık elbiae imali temizlik ameleıi için aç. elu. 2141 82 
Çizme: 178 çift (temd.) 11 1384 -

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

Dolap, merdiven ve mua imali 
Maaa yap: 5 ad. 
Saç soba: 360 ad.-boru ve dirsek: 360 ad . 
Muhtelif cins masalar 

paz. 
kapalı z. 'l846 50 

M atb•a işleri -Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Karton bitüme: 300 rulo aç. ekı. 
Defatir ve evrakı matbua: 48 kalem 

" 
Naykli•t, Boşaltma - Yü ~datme 

Tlmbeki nakli: 16 t. aç. elu. 

M•hrukat, Benzin, Makine yaQlar1 v. s. 

()dun kömilril: :l50 t. 
K.ok kamürü: 450 t. 
Odua: 382 t . 

• 490 t. 
" 290 t. 

" 
~t. 

Benzin: 8.5 t. (temd.) 

Müteferrik 

Tohumluk butday: 140 t. 
Makkap: 164 kaleıo 
Zincirli beyaz makara: 700 ad (temd.) 
Lastik levha muhtelif eb'atta ve vagon 

baaamakları için: 3 kalem 
Bot çuval: 48000 ad. 

,, 8.1358 ad. 

" 22500 ad. 

" 
82700 ad. 

,, 120000 ad. 
Şe•role marka kamyonet şasesinin üzeri· 

ne karoıeri yap. 
Makine kayıfı: 21 00 m. 
Bakır lokomotif ocakları ve teferruab: 87 

kalem (Bu malzemenin imali için ica· 
banda idare mGteahhide 120 t . talat ve 
150 t. aaf hurda bakır parçaları vere
cektir) (tart. 2480 krt) 

Erz•k, Zahire, et, Sebze v.s. 

aç. eks. 
,, 

paz. 
kapalı z. 
aç. eks. 

,, 
paz. 

kapalı z 
paz. 

,, 
aç. ekı . 

paz. 

" ,, 
,, 
,, 

" 
kapalı z. 

Ayva reçeli: 3 t.-viıne reçeli: 3 t .-beyaz paz. 
peynir: 5 t . ·zeytin: 5 t. 

Yatak.lak ot: 14 t . 
Praaa: 13.1388 k. 
Lahana: 89259 k. 
bpanak: 47594 k. 
Sadeyat: 7 t. 

" 2,4 t. 
Un: 110,5 t. 
Satar veya keçi eti: 35 t. 
Sadeyat: 3,8 t 
Çamafır sodası: 10 t. 
Bulrur: 80 t . (temd.) 
Yulaf: 76.1 t. 

" 
360 t. 

Satır veya keçi eti: 
Un: 208 t. 
Un: 96 t. 

30 t. 

Satır veya keçi eti: 75 t. 
Pirinç: 30 t · 

B. M U 'l' a y_ •- d e 1 e r 
Hurda merakip ve etya: 17 kalem 
Makine akaamı ralvanizli demir boru, de

mir ıu tulumbuı, boyalı ıu ıüzgeci , 
laatik boru v .ı. 

Bet fotoıraf filmi, cam fite, zeytinyatı 
pamuk mensucat, mukavva kutu 

Kllld, pamuk ipliti, toz zerdeçal v .a. 
Dikili ka1ın atacı: 281 m 3 

,, 
aç. eks. 

,, 
" kapalı z 

aç. eks. 
kapalı z. 

" aç. eka. 
paz. 

,, 
Kapalı z, 
kapalı z. . 

,, 
,, 

" 
" 
" 

aç. art. 
> 

" 

" ,, 

3900 -
4995 -

t. 36 -
7650 -
3820 -
7595 -
4495 -
3875 -

19550 -

k. o 05 
1551!0 -

1596 -

27753 -
40898 -
13477 -
34753 -
53360 -

400 -

496100 -

2000 82 
1938 88 
8.'32 89 

6650 -
2'280 -

12155 -

3800 -

:!43.15 -
16200 -

22880 -
10560 -

6900 -

415 -

702 50 

61049 
19100 13 
23575 ıo 
21961 28 

48 22 

288 30 
659 3~ 

147 62 

3750 -
506 25 
82 50 

1893 7:l 
4210 :">O 

161> 25 
104 -

439 -

292 50 
374 62 

675 -
574 -
287 -
570 -
3.18 -
291 -

1466 25 

525 -
1162 50 

ı 19 70 

4163 -
6135 -
20'22 -
5213 -
8004 -

30-

23594 -

150 06 
100 42 
62 47 

499 -
171 -
912 -

285 -

2575 12 
1215 -

1716 -
792 -

518 -

21 12 

52 69 

MGnaku Gazeteaı 

Müracaat yeri Gün Saat 
----~-... __ _.._--*"""----------

Nafıa Vekaleti 
,, > 

,, " ,, )) 

İst. Komut SAK.. Fındıklı 

Malatya Tütün Fabrikası Direk. 
Kocaeli P . T. T. Müd. 

ist. Defterdarlıtı 

Ask. Fabr. U. Müd SAK. Ank. 
D. D. Y. Haydarpasa 
lil. V akıllar Direk 

6-11.39 10 -
6 11-39 16 -
7-11-39 10 -
7-11-39 16 

26- o :19 11 

1-11 -39 9 
27-10-39 14 -

26-10-39 14 -

R-11 -39 15 30 
16-11-39 15 -
27-10.39 15 -

M. M. V. Deniz. Mrk. SAK. 8 -11-39 
lat. Elek. Tram· ve Tün İtletmeleri 17-11-39 

14 -
15 -

Adana Belediyesi 
Gümr. Muh. Gen. Kum. İıt. SAK 

Konya Emniyet Müd. 
Gaziantep Vilayeti 
Devlet Limanları İşletme U. Miid. 
Ank. Dil ve Tarih Cotr. Fak. Dir. 

D. D. Y. Haytlarpata 
İıt. Vakıflar Direk. 

Konya lnhiaarlar Batmüd. 

Gaziantep Belediyesi 
lıt. Komut. SAK. Fındıklı 

,, 
Gaziantep Aak. SAK. 

" ,, 
" " Çanak. Mat. Mvk SAK. 

Sultanıuyu Haraaı Müd. 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
lıt. Komut. SAK. Fındıklı 
D. D Y . Haydarpaşa 

izmir Lvz. SAK 
,, 

" 
" 
" Gümr. Muh. Gen. Kom. İat. SAK. 

Tophane Lvz. SAK 
D.D.Y. Ank. ve H. pap Vezneleri 

iıt. Komut. SAK. Fındıklı 

,, 
" ,, 
" 

" " ,, ,, 
Gaziantep Ask. SAK 

,, ,, 
,, n 

,, ,, 
,, " 

Tophane Lvz. SAK.. 
Vize Aak. SAK. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 

,, ,, ,, 
Gaziantep Ask. SAK. 

,, ,, 
" " 
" ,, 
" " 

lıt. Defterdarlıtı 
iat. Gümriikleri BqmOd. 

,, 

" Seyhan Orman Çevirıe Mld. 

10 11-39 .15 -
28-1039 il -

27-10-39 
26-10-39 
27-10 39 
10.11.39 

14 -
10-
15 -
15 -

3-11-39 il 
9-11-39 11 

30-10-39 15 -

27-10-39 14 -
111-11-39 14 -
10-11-39 il -
8-11-39 14 -
8-11-39 11 -
8-11-39 10 -
4-11-39 10 -

5-11-39 15 -
8-1 l-39 14 30 

26-10-39 tO -
9-11-39 ıo ao 

28-10·39 il 30 
~8-10-39 10 30 
28-10-39 12 -
28-10-39 10 -
28-10..39 11 
28-10-39 10 

31-10-39 15 15 
11-12-39 15 -

25-10.39 16 -

25-10-39 il -
10-11 -39 10 -
1().11-39 10 -
10-11-39 10 -
6-11-:39 10 -
6-11 -!~9 14 -
4-11-39 10 -
3-11-39 11 -
6-11-39 11 -
3-1 1-39 14 30 

27-10-39 a kadar 
10-11-39 10 ao 
10-11-39 il -

2-11-39 10 -
17-11-39 10 -
4-11-39 12 -

18-11-39 il -
1-11-39 10 -

16-11-39, ~14 -
8-11-39 13 -

9-11-39 13 -

10-11-39 13 -
9-11-39 15 -

25 Birincit~D l~ 

Gaziantep Garnizonu Satınalma Komisyonundan : eki' 
04 SV. alayının senelik ihtiyacı olan 290 ton odun açık 

me ile münakasaya konulmuftur. rradıt· 
Muhammen bedeli 4495 ve muvakkat teminatı da 3.18 ~tıı· 
Münakaaası 8. 11.39 çariamba günü saat 11 de yapılac 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. teOIİll'~ 
isteklilerinin belli gün ve saatte icap eden vesika "e 

larile birlikte müracaatları. ~1"' 

* * • 1 O Hd. taburunun senelik ihtiyacı olan 490 ton odt1ll 
lı zarfla münakasaya konulmuştur. liradır· 

Muhammen bedeli 7595 ve muvakkat teminatı da 570 caktal' 
Münakasası 8.1 t.9:J9 çarfamba günü saat 14 de yapıla 
Şartnamesi her gün komiıyonda okunabilir. .,;.~r 
İstekliler münakasa saatinden bir saat evvel icap eden 1 ~O' 

larile kanunun tarif etti~i şekilde bazırlıyacakları mektuP1-' 
misyona vermiş olacaklardı . ~' 

• • * 40 SV. alayının 250 ton odunu açık eksiltme ile 
111 

ıaya konulmuştur. r# 
Muhammen bedeli 3875 ve muvakkat teminatı da 291 ~br· 
Münakasaaı 8 11.39 çarşamba günü saat 10 da yapılac• 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. rJJİ,.~ 
İsteklilerin belli gün ve saatte iHp eden vesaik "e te 

rile müracaatları: 

İstanbul Komutanlığ'ı Satınalma Komiıyonundan : ' 

İhale günü talibi çıkmıyan Haydarpap baıtanesi için.~~ 
nacak olan 450 ton kok kömürü açık eksiltme ile ihale•• ~~ 
te,rin 939 cuma günü saat 14 te yapılacaktır . MubamaıeP ,,,iıfl.. 
7650 liradır. İl~ teminatı 574 liradır. ,Şartnamesi her ,Un l(o~ 
da görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya banP -Alla~ 
larile 2490 sayılı kanunda yazılı veıikalarile beraber ihale r

11
,, 

le saatinden bir saat evveline kadar istanbul Fındıklı " 0111 

Satınalma Komiıyonuna gelmeleri. V 

• • • İhale günü talibi çıkmayan b:rlikler ihtiyacı için.~ 
lo odun açık ekıiltme ile satın alınacaktır. Pazarlıtı 10 ık•~ Iİ' 
939 cu~a günü saat 11 de yap_ılacaktır. Muhammen tutarı ·.,,,.'fi 
radar. ilk teminatı ~87 liradır. isteklilerin ilk teminatlarile • ,,,; 
belli giln ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma "ooailf 
relmeleri. 

Çanakkale Müstahke.m Mevki Satınalma Komisyoaaıı~dt' ~ 
KaP"lı zarfla ekıiltmıye konulan 8.5 ton benıtine talıb Jr.~ 

dıfından pazarlıtı 4.11.939 cumartesi günil aaat 10 da çaıı~i'il ) 
Müstahkem Mevki Satınalma Komiıyonuada yapılacaktır• 1~ beher kiloıu 23 kuruştan 19,550 lira kıymet biçilmiftlr· ;I 
1466 lira 25 kuruştur. Talihlerin mezkur günde teminat fi 

veaikalarile birlikte Komisyona müracaatleri. \ ... ~ 
100 ton odun alınacaktır: Bak erzak sütununda .Ba.Y',,.~ 

SAK ilanına. ___/ 

Müteferrik 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüjilnden: /1 
Tahmin edilen bedeli l ;;.500 lira olan 164 kalem •' ....,1 

keri Fabrikalar Umum Müdürlütü Merkez Satınalma 1'o~ 
ca 8.11.939 çarpmba günü saat 14,30 da pazarlıkla i~ -'~ 
tir. Şartname parasız olarak Komiıyontlan verilir. Talipleri' ---JI 
kat teminat olan ! 162 lira 50 kuruf ve 2490 numaralı ""'il'" 
ve. 3 maddelerindeki veaaikle Komiıyoncu olmadıklarına .f' ;:;;' 
alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odua vesi~ 
pn ve saatte Komisyona müracaatları. 

İstanbul Komutanlıtı Satınalma Komisyonundan : 1 ~1 

Komutanlık birlikleri için alınacak 700 adet zincirli ~~ 
karaya ihale günü talıp çıkmadıjından tekrar pazarlıkla i ....... ~ 
birincitefrİn 9ö9 pertembe günil saat 10 da yapıl&caktır· "'l 
belli gün ve ıaatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Kodli' 
ıelmeleri. 

Devlet Demiryolları İşlet: Umum Müdurlüj"ilnd•~ 
Muhammen bedeli 400100 lira olau 87 kalem bakar _J,t' 

ocakları ve teferrüatı l l. 12.39 pazartesi pnü aaat 15 te 1'1,..- J 
uaulile Ankarada idare bınasında utan alınacaktır. jll ~ \ 

Aktedilecek mukaveleye mevzu tefkil eden malzeroeO;J 
için icab ettiti takdirde idare müteahhide kendi burdal ~Jt ~ 
mevcut takriben 120 tonu temiz talat ve 150 tonu par~ 7' 
lokomotif ocakları veıaire ribi demirden iri hurda bakır f "" ', 

Bu ite girmek iıleyenlerin 2359..t liralık muvakkat tedl t 1 
kanunun ta_yin etti~i _v~aikaları ve ~ekliflerini ayni ıün ,., . ;/ 
kadar komısyon reıalıa-ıne vermelerı lizımdır. ,.,,.. 

Şartnameler 2480 kuruta Ankara ve Haydarpata '1• 

aahlmaktadır. 

Gümrük Muhafaza Geuel Komutanla,iı lıtanbul LevaıılD 
,.-~; 

Satıoalma Komısyonundan: .ı 
. ., r ~ 

Şevrole marka kamyonet şasesinin ilzerine kar-rio• tJ'• 
için 28.10 39 cumartesi günü aaat 10 da pazarlıtı yapıla~ J 

Tahmini fiatı 400 lira ve ilk teminatı 30 liradar. ~ . 
Yapılacak ite aid tartname ve resim komisyondadır. ~ 

lir. t1~J 
İıtekli~erin. ~n ve saatinde kanuni vesikaları f/C u:_.. ,.,. 

makbuzlarile bırlıkte Galata Rıhtım caddesi Velialeaıdar 

... "'"' 
kattaki komisyona relmeleri. 

..,_ıl 
Kemik dütme alınacaktır : Bak iıt. jandarma s,.K 1 

~ I( \ 

Bira titeıi kapsülü ile aleminyum kapsül alınacaktır• 
• • • 

hisarlar U Müd. ilanlarına. 

* • • 
3 kalem lastik le vba alınacaktır. Bak: D. D. V. iJjn1•''

11 •• 



~ak. Zahire. et ve Sebze 
Adana Askeri Satınalma Komisyonu Riyastinden: 

Mersin garnizonu ihtiyaci için mukavelenameye bağlanmak üze· 
tt 18.I0.939 çar.şamba günü s:ıat onda kapalı zarfla eks ıltmesi ya
Pılıııak üzere ilan edilen l ~O ton kuru ota belli günde talip çık
ltıadıtından kanunun 40. ncı maddesinde tevfikan bir ay zarfında 
Ptıarlıkla alınacakhr. 
~ Şartnamesi her gün Adana askeri sabo alma komisyonunda 

t~rebilccekleri gibi pazarlığı yapılmak üzere her gün müracaat 
t tbilirler. 

Çanakkale Jandarma 2 inci Taburu Satınalma 
Komisyonundan : 

Ctrııı Kilo Tahmini B M . teminat İhale İhale Saat Şekli 
Mıktarı Lira Kr. Lira Kr. T. G. ....... _ 

8 - ---- ----- ------ ---· - - - - -- --
ç' Peynir 6000 2700 202 50 10.11.39 cuma 15 de aç. 

"-Y 210 840 63 " " ,, ,, 
~~~nakkalede birinci Jandarma alayı 1 Birinciteırin 939 
l •hınden :u.8.940 günü sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bu
t~fln yukarıda zazılı 2 kalem erzakın hizasında gösterilen 
~~l'lde Çanakkalede j. ikinci tabur karargahında teıekkül 
'll ıatınalma komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. 

~· 1'erninatı ihale günü saat 14 de kadar komisyona teslim 
•ltniı bulunacaktır· 

bıı· Şartnameler parasız olarak Komisyondan tedarik edile
tr 

C ~Yramiç Askeri Satınalma Komisyonu Baıkanlığından: 
11\ıi Tutarı Teminatı ihalenin 

~lrı Kilosu Lira Lira Kr. Günün Saati Şekli 
Q1111\ç ::S8000 10260 769 80 ıo.11 .39 Pazartesi 15 Kap. z. 
~ ~\lr 55000 8250 618 75 21 .11.39 Salı ,, ,, " 

Urı 1000000 7500 562 50 22 11 .39 Çarşamba ,, " ,, 
)' 

1
Bayramiçte bulunan jandarma ikinci alay eratının ihti

~; arı olan yukarıda cins v~ miktarile tutar lan ve mu vak
~· 'llt leıninatları yazılı üç kalem erzak kapalı zarf usulile ek-

ı.ıeye konulmuıtur. 
~ tkıiltmeleri hizalarında yazılı günlerde ve saat 15 te As

kazinoıunda yapılacaktır 
Şartnameler Komisyonda her vakit için görülebilir. 

llıtı.kl'eldif mektupları ihalelerinden bir saat evvel makbuz 
abtlinde alınacaktır · 

)~a.liplerin kanunun 2 - 3 üncü maddelerine göre Komis
tnüracaatleri ilan olunur. 

C Gaziante,> Garnizonu Sahnalma Ko nisyo o undan : 
\) •rniı.on kıtaatının 10 gün uzatılmak surctile 14.10.39 taribin
\~~ılan 33 bin kilo kuru fasulyesine talip zuhur etmediğinden 
\f1~ günün bit'şik tarihinden itibaren bir ay içinde ilıalesi pa-

Yapılacakttr . 

~llhammen bedeli 3465 ve muvakkat teminatı 260 liradır. 
~•rtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

)!ııı, ltldılerin cumartesi ve perşembe günleri pazarlık için komis· 
!'1üracaatları . 

~i' • 10 Hudut taburunu senelik ihtiyacı olan 75 bin kilo sığır 
~tya koyun eti kapalı zarfla ~ünakasa!a konulmuştur. . 

~il. 11haınmen bedeli ı t 7250ı, ( 18750) - l22a O) ve muvakkat temı
~ .. da (1 :..94) - ( 14&7) - (168') liradır. 
~1 "11akasası H:ı ikiııciteşrin 939 cumartesi günü saat il de yapı· 

tr. 

ş_J1rı • h - L • d " -ı b'l ' 1 amesı er gun ALomısyon a goru e ı r. 
\iıt•ltkliler münakasa saatin den bir saat evvel icap eden vesika
\b ~•rıunun tarif ettiği ~ekilde hazırlayacakları mektuplarını ko · 

ll)ll 
, ' \termit olacaklardır. 

i'\lı' • 10 Hudut Taburunun senelik iht'yacı olan 203 ton un ka
~tfla münakasaya konulmuştur. 
~~baınnıen bedeli 22680 ve muvakkat teminatı de. 1716 liradır. 
~akas tsı 17 ikinciteşrin 93!) cuma saat onda yapılacaktır. 
~l rıarnesi her gün komisyonda görülebilir. 

~U t1'1ilerin münakasa saatin den bir saat evvel icap eden vesi
\İa t kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıyacakları mektuplarını 

)ona vermit olacaklardır. 

ı,. İstanbul Komutanlıtı Satınalma Komisyonundan : 
~() . 

\ ~~anlık birlikleri için şerait ve evsafı dahilinde 13333~ kilo 
\~ "'O'-J9 kilo lahana, 47594 kilo ıspanak ayrı ayrı açık eksiltmet 
4, 

11 alınacaktır Pazarlıgı JO ikincite~rin 939 cuma günü saa 
~·~ hpılacaktır. Muhammen bedelleri lahana 133 ,88 ıspanak 
.'1?,' ~tasa 2000,82 liradır. İl~ teminatları prasa 150,06, ıspanak 
~ ~lltıanın t ı 0.4.! liradır. lstek1ilerin belli gün ve saatte Fın 
t~ Otııutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. --·------

~~ ~ VE MADENIYAT TEMAŞA ALEMİ 
~~y ASASI GÜNLÜK 
~kl'AN FİYATLAR 

\ ır 
~t 
1 Y\l\'arlak 75 
tık o 30 

b~ 
~ ~ .. 
\~~:febent 

ttı_ı; lama 

\~ 'ilıtıc 

- 80-
- 32-

- __ , 
- __ , 
---J 

- . 

ŞEHİR TIY A TR OSU 

T epebaşı Dram 
kısmı 

Gece saat 20,30 da 
AZRAİL TATİL 

YAPIYOR 
istiklal Caddesi Komedi 

kısmında 

Gündüz saat 14 de 
KELOGLAN - Çocuk oyunu 

Gece saat 20. 30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

HALK OPERETİ 

Bu aktam saat 9 da 

KADINLARIN 
BEGENDİGl 

Yazan 

M. Yeaari 

Münakasa Gazetesi 

Gaziantep Garnizonu Sabnalma Komisyonundan : 
54 süvari alayının senelik ihtiyacı olan 35 bin kilo sığır, keçi 

veya koyun eti kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Muhammen bedelleri cU50-8750-:.0:>llO ve muvakkat teminatı da 

6' 4-657-78~ liradır 
Münakasası 3. 1 ı .:39 cuma günü saat 1 l de yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler münakasa saatinden bir saat evvel icap <den vesaik 

ve teminatlarile kanunun tarif ettij'İ şekilde hazırlıyacakları mek
tupları komisyona vermiş olacaklardır. . 

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

Perşembe 26. 10.939 

Demir vagon ve estakat için (D. D. Y .) No Il77 
Hük bandı (P T. T. U. Müd. Ank) No 1176 
Beşiktaş kırtasiye ambarı tamiratı (İst. Defterdarlığı) No 1193 
Ekmeklik un ve sadeyağ (Çanak. Jand. Alayı) No 1193 
Perforatör çekici, tuyikli hava tulumbası v.s. (D. D. Y.) No U95 
Elektrik motörlü santrifüj tulumba ( ,, ,, ) No 1201 
A. ve B. marka yağlar ve valvalin (Ank. Beled.) No IIH9 
Vida açma tezg-ahı, freze tezgahı (Ask. Fab.) No 12 13 
Antalyada tavla ahıra inş. (Konya Lvz.) No 1203 
Kooyada " ,, n ( ., ,, ) No l:W3 
Kuşadasında ahır, mutfak, ve ~ pavyon inş. (İLmİr Bornova Ask. 

SAK.) No 12ıı3 
Un (Sarıkamış Ask, SAK.ı No 1203 
• Dikili Çam aA-acı (Kütahya Orman Müd. ı No l~O 
Şakuli rende tezgaht (Ask. Fab. No 1205 
Kokodan yer keçesi (İst. Gümrükleri Başmüd.) No 1217 
Sadeyağ (Ka~tamonu Ask. SAK.) No 120() 
Arpa (Urfa Gümrük. Muh. Taburu) No 12 6 
Lavemarin o:ıaden kömürü (Edirne Tümeni) No f:?(ı6 
Sandıklık kereste (İnhisarıar U. Müd.) No 1206 
Metabi sülfat döpotas, jelatin, fizüar (İnhisarlar U. Müd.) No 1206 
Çember kavalyesi, siklop çemberi ve raptiyesi \İnhisarlar U. Müd.) 

No 12ll6 
Cami tamiri (Erzincan Vakıflar Mem.) No 121)7 
Yozgat hükumet konafıı inş . (Yozgat Nafıa Müd ) No l ~ 17 
Odun (İsparta Tümeni) No 1207 
Ku:-u fasulya (İsparta Tümeni) No 1207 
Çamaşır yıkama işi (Kabataş Erkek Lisesi) No 12 17 
* Kerestelik odun (Seyhan Orman Müd.) No 1::!07 
Bulgur, kuru fasulye (Tophue Lvz.) No 1207 
Kaldırım inş . (İzmir Vil.) No 1209 
Meşe odunu, Zonguldak söıui' oku ve meşe köwiırü tİst. Defter-

darlığı) No I:!u9 
Menfez tamiri {S~yhau Vilayeti) No l~ ll 
Ekmek koyun eti sadeyat ve odun ıEdirııe Maarif Müd.) No 1212 
• Elbise çamaşır v. s. (İzmir Memleket Hast.) No 1213 
Seyyar Veteriner ecza sandığı subay çantası, . nalbant çantası ve 

tavla halatı (Gümrük Mufı. Gen. Komut. lst. SAK.) No I~ 13 
Mağaza tamiri (Ank. V al.) No 1213 
Ev ve menfez inş. (Manisa Valil ) No 1213 
Takeometre mire şemsiyesi v.s. (Tapu ve Kadastro U. Müd.) No 

1206 
Sıra yap. (Malatya Vıl.) No 1215 
Kamyonet için yedek parça (Gü~rük Muh. Gen. Komut.) l\o 1215 
Araba gövdesi ve makas tebdili (lst. Beled.) No 1215 
Arpa (Erzincan Ask.) No 12 IS 
f.czayı tıbbiye (İst. Beled.) No 12J6 
Evrakı matbua baskısı ve maroken kaplı koltuk ıİst. Gümrükleri 

Başaıüd.) No 1216 
Devamı 4 üncü sayfada 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

lşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
- Muhammen beddi (.:>92 .0) lira tutan 420 ı(l metre muhtelıf 

ebadlı yeraltı \'e deııiLaltı kabloları pazarlık suretile salın almaca ~tır. 

~ - Muvakkat teminat (42ı0.oVJ liradır. 
::s - Pazarhk 17.11.939 cuwa günü saat 15 de Metro han bina· 

sının beiinci katında toplanacak olan Arttırma ve Eksiltme Komis-
yonunda yapılacaktır, . 

liu ilie ait şartnameler idare vezne~inden 296 kuruşa tedarik 
edilebilir. 

5 - İstekl ı lerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 
. ilan edılen iÜn ve saatte Komisyonda bazır bulunmaları. (8 1 t) 

lstanbul Jandarma Satınalma omisyonundan: 
1 - Mubtdif renkle 46.916.000 kırk altı milyon dokuz yüz on 

altı bin mt:tre makara ipliği kapalı zarf eksiltmesile Sittın alınacak 
ve eksiltmesi 4 ikincite,rin 939 tarihine rasllıyaıı cumarte i günü 

18at on birde Taksım - Ayazpaşada Jandarma mıntaka komutan
lığı binaaı içindeki Komısyonumuzda yapılacaktır. 

2 - İpliklerin muhammen bedeli (172lb) on yedi bin iki yüz on 
sekiz lira ( 71 on yedi ve ilk teminatı (1291) bin ikiyüz doksan birli 
ra (28) yirmi sekiı. kuruştur. 

3 - Şart kağıdı her iÜn Komisyonda görülebilir veya parasız 

alınabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ilk te

minatı da havi teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evve-
line kadar Komisyonda bulundurmaları (8467) 2-4 

Taksim - Ayazpaşada lstanbul jandarma Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Jandarma eşya ve Levazım Anbarında mevcut ip kolan 
ıeridin.len (5800-59UU) adet numuııesi gibi mamul ip kolan imaliye
sinin açık eksiltmesi l İkinciteirin 939 çarşamba günü saat on beş
te Taksim Ayazpafada. 18 inci jandarma mıntıka Konıutanlıtı bina· 
sındaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - İmalin tahmin bedeli (:::65SJ lira ve ilk teminatı ( 199) lira 
( 13) kurulitur · 

3 - Şart kıigıdı ve nümune her gün Komisyonda görülebihr 
ve şart k~ğıdı parası~ alınabilir. , • 

4 - isteklilerin lstanbul Levazım Amirligi mubasebeciliği veı.· 
nesine yatıracakları ilk teminat makbuzu veya uaııka kefalet mek
tubu ile beraber mezkur günün muayyen saatinde Komisyona gel-
meleri. (8379) 3- 4 

3 

1 - Şartname ve nümunesi mucibince IO.I!l.000 adet aliminyum 
kapsül kapalı zarf usulile aksiltmeye konmuştur. 

il Muhammen bedeli sif 33.4 3 60 lira muvakkat teminatı 
2:-lll,27 liradır. 

ili Eksiltme 16.11.939 perşembe a-ünü saat 16 da Kabataşda 
Lernzım ve Muba)aat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak~ır· 

iV- Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve lz
mir, Ankara Başmüdürlüklerinden 16 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V- Münakasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektuplarını 
kanuni vesaikle 0 

0 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi· 
nııt mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme rünü ihale 
saatinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Batkanlıtına 
makbm• mukabilinde vermeleri lazımdır. (8750) 1-4 

• • • 
1 - Şartname ve nüırıunesi mucibince 2.X.939 tarihinde kapalı 

zarfla ihale olunamayan 10 milyon adet bira fişesi kapsülü yeniden 
pazarlıkla eksiltm~ye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kurut hesabile 26 
bin lira muvakkat teminati 1950 liradır. 

lJl Pazarlık 16.Xl.93H perşembe günü saat 14 de Kabatatda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak
tır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve İzmir 
Ankara Başmüdürlüklerinden 130 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık içın tayin edilen gün ve saat e 0 
0 7,5 

güvenme p r.ılarile birlikte yukarda adı reçen komisyona relmeleri 
ilan olunur (8693) 1-4 

Cinsi Miktarı 

• * • 
Muh. B. 
Lira Kr. 

0 
0 7,5 teminatı 

Lira Kr. 
Eksiltme 

Şekli Saati 

Buhar kazanı 2 adet 17511 - 131 25 Pazarlık 11 
Tahta fıçı Tapası 40.000 " 50 ı 37 50 Açık Ek. 12 

1 - Keşif, şartname ve nümunesi mucibince yukarda cins ve 
miktarı ya:1.1lı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle yap
tırılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat
leri biz.Rlarında yazılıdır. 

lil - Pazarlık 28.X.939 cumartesi günü Kabataıda Levazım ve 
Mübayaat Şubesı ndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve şartnameler her güıı SÖLÜ geçen Şubeden parasız. 
alıııahileceği g bi tapa numunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin ed ı len gün ve saatlerde °1o 
7 ,:> güvenme parAlarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (8378) 4-4 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
l - İki yüz elli bin adet renkli kemik düime 9 İkinciteşrin 939 

b1rihine rastlayan perşenbe günü saat on beşte Taksim Ayazpafada 
jandarma mıntaka Komutanlığı binasındaki Komisyonumuzda açık 

eks.ltme ile satın alınacaktır. 

:! Muhammen bedel dokur. yüz yetmiş beş lira ve ilk temi· 
nat yetmiş üç lira on üç lrnruştur. 

3 Şart kagıdı ve nünıune Komisyonda her gün görülebilir. 
4 - İsteklilerin İstanbul LevaLım Amirliği veznesine yatmıcak

ları il teminat mokbuı.u veya banka ~ efalet mektubunu hamilen 
muayyen vakitte Komisyona gelmeleri. (8803) 1-4 

Muhammen bc:delı l:J9.J lira olan 3 kalem muht lif eb'atta va
gon basamakları ıçin lastik levha 9. 11.919 perşembe sünüsaat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Kon.isyon tarafın
dan açık eksiltme usulile satın alınacaktır· 

Bu ite girmek isteyenlerin 119 lira 70 kurutluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saati
ne kadar Komisyona müracaatları lazımdır . 

Bu i~e ait şartıuuııeler Komisyondan parasız olarak dağıhlmak-
tadır. (8830) 1 - 4 

• • • 
Muhammen bedeli 34 00 lira olan 20 adet Pulzometre taj'diye 

kaı:anı 7.1 .• 939 J eri embe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i e giroıe ıc ide} enlerın 255!J liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini aym gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Re sliğine vermeleri laL1mdır. 

Şartn meler ( l 70) kuruşa Ankitra ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmııktadır. (ö644) 2--4 

••• 
Mulı ımmen bedeli 235 O lira olan mubtelif ölçü aletleri 4.12.39 

pazartesi güı.ü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare 
binasıııd u sahn alınacaktır 

Bu işe girmek iste_yeııleriıı li6~,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin t:ltiği vesikaları ve tekliflerini aynı a-ün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazımdır 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefligindeıı dağıtılacakbr. 

(8501) 4-4 
~--------~~~~----~~----------~--~ 

Kabataş Erkek Lisesi Satmalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Okulumuz pcrnsiyonunuıı 13 kalemden ibaret ve tartnamesinde 
musarrah 3294 l ra muhammen bedelle çamaşır yıkatma ifİ açık 
eks' ltmeye konmuştur. Elts.ltme 26. 10.939 per9embe günü saat 14 d~ 
Beyoğlu 1:.tiklal caddesinde lstaııbul Liseler Muhaseb~ciliti binaıında 
yapılacaktır. llk teminat 247 lira 5 kuruştur İsteklilerin ilk tecniııat 
makbuzları ve yeni yıl Ticaret Odası vesikalarıle birlikte Komisyona 
müracaatları. (8291) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------- .........____ - _ _......w 

Objet de /adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimatif 
--------------------~--~------~-~ 
A) Adjudications au Rab~ 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı Joura Heures 

Constructions -Repa rations-Trav. Publics-Materiel 
Const. s route Stranea-Saray Gre a gre 1576630 43 

de Construction-Cartographie 
61049 - Minis. Trav. Pub. 6-11-39 

6- t 1-39 
7-11-39 
7-1 J-39 

ıo -
16 -> > Poyralı·Demiryolu > 333753 23 

,, route jonction Tekirdağ-Gelibolu Pli caeh 495627 60 
» s route Hadımköy·Çerkeslıcöy Gre a gre 455282 -

19100 13 
23575 10 
21961 28 

,, 
> 

,, 
,, 10 -

16 -
Rep. bat. Bureau Reerutement Eminönü » 642 80 
Comıt. bat. amplifieateur de telephone a Ada- Publique 8790 88 

48 22 Com · Ach · Comm. Mil. Ist 
659 32 Dir. P.T.T. Kocaeli 

Fındıklı 26-10·39 
27-10 ·39 

11 
14 -

pazar (aj) 
Rep. bat. aneien Bureau Fıse Fener a ı~t. Gre a gre 1968 30 147 62 Defterdarat lst. 26·10-39 14 _ 
Const. trottoir Publique 3844 - 288 30 Dir. Fabr · Tabacs Malatya 1-11-39 9 _ 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
~~--~~----- ~ - -----~·~-----,-
Nitrale de soude: 500 t. (cah eh 2,50 L) Pli cach 50000 3750 - C. A. Dir. Gen . Fabr. Milit. Ank. 8-11-39 15 30 
Tube d'oxygene: 150 p. ,, 6750 - 506 25 Jere Expl. Ch. de fer Etat H. pnşa 16-1 l-39 15 -
Articles de laboratoire: 113 lots (ai) - 1100 - 82 5rı Dir. Vakoufs lst. 27-10-39 15 -
Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Generateur: 2 p. (eah eh 126 P .) Gre a gre 25250 - 1893 75 
Cibles souterrain et soumarin de diff dim : ,, 59210 - 4210 50 

42000 m. (eah eh 296 P) 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs ---------·-....-.,...---- -
Confeetion habit d'biver pr. ouvriers de voirie Publique 214.1 82 160 25 
Bottcs: 178 paires (ııj) ,, 1384 - ıı 4 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Fabrication armoire, eehelle et table 
Fabrieation table: 5 p. 
Poele en tôle: 360 p.-tuyıux et eoutie: 360 p. Gre a gre 
Diverseı tables Pli caeh 

Travaux d'lmprimerie • Papeterie 
Carton bitume: 30Q rouleaux Publique 
Re~istres et imprimes: 48 lots ,, 
Transport-chargement - dechargemnt ----=:----
Transport tombac: 16 t. Publique 

Combustible - Carburant-Huiles 

Cbarbon de bois: 250 t. 
Coke: 450 t · 
Bois: 382 t. 

" 490 ,, 
> 290 .» 

" 250 " 
Benzine: 85 t. (aj l 

Divers 

Publique 

" Gre a gre 
Pli eaeh 
?ublique 

" Gre a gre 

Peıforateur: 164 lots Grc a gre 
Bobine blanehe marque ehaine: 7 O p. (ai) ,, 
Plaques en eaoutchoue de diff. dim. pr. mar- Publique 

ebe-pieds des wagons: 3 lots 
Semenccs de ble: 140 t. Pli eaeb 
Fabric. earrosserie sur ehfıssis marque Chevrolet Gre a gre 
Courroie pr. maehine: 2000 m. » 

Foyers de loeomotive en euivre avce accesoi- Pli each 
res: 87 lots (pr. fabrie. dece materiel l' Ad
ministration pourrait fournir au fourniıseur 
120 t. de deehets propres et 150 t. de 
euivre pur et eamelotes en moreeaux ele 
foyers de locomotive) {c. eh 24,80 L.) 

Sacs videı: 48000 p. Gre a gre 

,, " 83358 ,, " 
,, ,, 22500 " ,, 
" ,, 82700 " ,, 
,, " 120000 " ,, 

Provisi ons 

5846 50 

3900 -
4995 -

in t. 36 -
7650 -
3820 -
7595 -
4495 -
3875 -

19550 -

15500 -

1596 -

le k. O 05 
400 -

496100 -

27753 -
40898 -
13477 -
34753 -
53360 -

Lentilleı rouges: 3 l. (ai) 
Snvon: 4250 k. 

Gre a gre 300 -
1360 -

24000 -Farineı 200 t. 
Foin: 645960 k. 
Tires pr. mntelas: 20 t . 
Sauce: 9 t. 
Viande de boeuf: 100 t. 

Riz: 38 t. 
Biti eoneaue: 55 t. 
Foin: 180 t . {aj) 
Paille: 70 t . 
Saucc de tomates: 9 t. 
Paille: 861120 le. 
Viande de boeuf: 300 t. 

" " ,, 108 t. 
Avoinc: 979080 k. (ai) 

" 
> 

> 

" ,, 
Pli cach 

,, 
,, 

Gre a grc 
Publique 

Pli eaeh 
,, 
,, 

Gre a gre 

le le. O 04,75 

2700 -
21000 -
10260 -
8~50 -

le le. O 02 
2295 -
8611 20 

75000 -
27000 -

439 -

292 50 
374 62 

675 -
574 -
287 -
570 -
338 -
291 -

1466 25 

1162 50 

119 70 

525 -
30 -

23694 -

4163 -
6135 -
2022 -
5213 -
8004 -

22 50 
102 -

1800 -

202 50 
1575 -
769 80 
618 75 

105 -
172 13 
646 -

5000 -
2025 -

C . A. Mar. au Min. de la Def Nal. 8- 1-39 14 -
Dir. Gen . Expl Elee . Tr. et Tun. lst. 17-11-39 15 -

Municip. Adana 10- 1 1 -39 15 -
C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 28-10·39 11 -

Dir. SOrete Konya 
Vil. Gaziantep 
Dir. Gen. Expl. Poı h Etat 
Dir. Fac. Langue, Hist et Geogı . Ank. 

ı ere Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 
Dir. Vakoufs lst. 

Dir. Pr. Monop. Konya 

Munieip. Gaziantep 
Com. Aeh · Co•• m. Mil. Jst. Fındıklı 

,, 
" 

" Mil. Gaziantep 

" " 
" ,, 

Com. Aeh. Plaee Forte Çanakkale 

27-10 39 14 -
26·10 39 10 -
21-10.39 ıs -
10-11·39 15 -

:>t 1-39 11 
9-11-39 11 

30-10-39 15 -

27-10-39 
I0-11-:19 
10-11-39 
8-11-39 
8-1'1-39 
8· 11-39 
4·11-39 

14 -
14 -
11 -
14 -
ıı -
10 -
10 -

C. A. Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 8-11-39 14 30 
Com. /'eh. Comm. Mil. lst. Fındıklı 26-10-39 10 -
1 er Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 9· 11-39 1 O 30 

Dir. Etable Sultaniuyu 
C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. Ist. 
Com. Ach · lnt. Topha,e 
Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 

Caisse H. paşa 

Com. Aeb. lnt. lzmir 
> > 

" ,, ,, ,, 

5-11 -39 
28-10..39 
31-10-39 
11-12-39 

lö -
10 -
15 15 
15 -

28-10-39 1 ! 30 
28-1 0-39 1 o 30 
28-10-39 12 -
28-10-39 10 ~ 
28-10-39 11 -

Com. Aeh. lnt. Tophane 2-11-39 14 -
,, " 2-11-39 14-

,, 
,, 
" 
" 
" 
" ,, 

Mil. Edremit 2-11-39 10 -
Caserne de Metiers a Edirne 6-11-39 
lnt. Tophane 3-11-39 

" Brigade ı~ıahiye 
Mil. Bayramiç 

,, 
Mil. Adana 

2- 1-39 
8-11-39 

20-11-39 
21-11-39 

H-
14 30 
15 -
15 -
15 -

C. A. Comm. Gen. Gendr. Ank. 
Com. Ach. lnt. Ank . 

Dans 1 mois 
3-11-39 10 -
2-11-39 15 -
6-11-39 10 -
7 -11 .39 15 30 
1-11.39 14 ~o 
2-11-39 14 17 

" 
Mil. Edirne 

" 
. > 

" 
> 

" 
Caserne Meliers a Edirne 

(3 üncü sayfadan devam) 

Su hazinesi yıkılması (:ıt. Beled.) No 1216 
• Dükkan ankazları (ist. Beled.) No 1216 
Bayrak (İst. Beled.) No 1216 
Su fıçısı (Tophane Lvz.) No 1216 
• Odun (Samsun Orman Çevirge Müd.) No 1216 

Nohud (Deniz Lvz.) No 1217 G Koı:rıut·) 
Kıl kolan, zincir yular sapı ve kaşağı (Gümrük Muh. en. 

No 1~17 
Türk antrasiti (İst. C. Müddeium.) No 1217 
• Kontrplak (Beyoğlu Tahsil. Müd,) No 1218 
Pirinç (Yozgat Ask. SAK.) No 1218 
Menfez ayaklarının beton armeye tahvili (Ank. Valiliği) 1219 
Hamam kubbeleri tamir.i (Kırklareli Nafıa Müd.) No 1219 
Odun (lljparta Tümeni) No 1220 
Amerikan vidalası kösele ve vaketa (Deniz Lvz.) No 1:320 
Kuru fasulye (İsparta Tümeni) No 1220 
• Gübre ve şehir süprüntüsü (Çanak. Beled.) No 1220 

Memento des Fournisseurs 

Jeudi 26.10.939 

Fer pour wagon et estacade (Ch. Fer Ftat) No 1177 
Bande Hugues (Dir. Gen. PTT. Ankara) No 1176 (19~ 
Repar. depôt fourniture bureau a Beşiktaş (Defterdarat Jst. N° ıı9S 
Farine pour pain et beurre (Regiment Gendarmerie Çanak.) No_Etııt) 
Marteau de perforateur, pompe de pression d'air ete. (Ch. fer 

No 1195 
Pompe centrifuge a moteur electr. (Ch. Fer Etat) No 1201 
Huiles A. et B. et valvaline (Muoicip. Ank) No 1199 •il·) 
Machine outile a ouvrir des vis, macbine outill a fraiser (f ab· f, 

No 1:.03 
Conıtr. ecurie a Antalya et a Konya (lnt. Konya) No 1203 o' 

,, ecurie, cuisine et 2 pavillons a Kuşadası (lot. lzmir, BorP 
va) No 1203 

Farine (Com. Ach. Mil. Sarıkamış) No 120:3 
Macbine outil perpeodiculaire a raboter (Fab. Mil.) No 1205 
Tapiı en jone (Dir. Pr. Douanes lıt.) No 1217 
Beurre (Com. Acb. Mil. Kastamonu) No 1206 
Orge (Batailloo Surv. Douan. Urfa) No 1206 
Charbon lavemarin (Div. Edirne) No 1206 
Boiı de constr. pr. fabr. caisses (Dir. Gen. Monop.) No 1~06 
Sulfate de potasse, gelatine ete. ,, ,, ,, No 1~06 I'i{J 
Cavalier de cerceau, cerceau pr. cyclope (Dir· Gen. Monop.) No 
Repar. mosquee (Prepose Vakoufs Erzincan) No 1207 . 

1 Conıtr. konak gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Yozgat) No (ztl 
Harieots secı (Div, Isparta) No 1207 
Bois ,. ,, No 1207 
Lessivage (Lycee Carçons Kabataş) Ne 1207 
• Bois de eonstr. ıDir. Foretıı Seyhan) No 1207 
Ble coocasae, haricots ııecı (lnt. Tophane) No 1207 
Constr. pave (Vil. lzmir) No 1209 • dt 
Bois de ebene, semi - coke de Zonguldak et cbarbon de bo•• 

chene (Defterdarat lst.) No 1209 
RC:par. dalot (Vil. Seyhan) No 12\1 
Proviıions et bois (Dir. Culture Edirne) No 1:!12 ,l 
Caisseı de medicaments de veterinaire, sacı pr. otEiciers et ı:JJ ,ıı 

ebal ferrant et corde pr. etable (Command. Gen. Surv. D0
'
1 

lıt.) No 1213 
Repar. magasin (Vil. Ank.) No 1213 
Coostr. maison et dalot (Vil. Manisa) No 1213 
Taeheometre, parasole de mine (Dir. Gen. Cadutre) No ı~o6 
Constr · banca (Vil. Malatya) No 1215 &JI~' 
Pieceı rechanges pr. camionoettes (Command. Gen. Surv. DO 

lst.) No •~ 15 1zı5 
Squelette de voiture et ehangement d'aii"Uilleı (Municip. Jst.) ~o 
Ori'e (Com. Ach. Mil . Erzincan) No 1215 
Produits pharmaceutiques (Municip. lıt.) No H15 ızı6 
lmprimes et fauteuil en maroquaiu (Dir. Pr. Douanes 1.t.) No 
Demolition reservoir il eau (Municip. lst.) No 1216 
Drapeaux ,, ,. No 1216 
Baril a eau (lnt. Tophane) No 1216 
Pois-cbiche (lnt. Marit.) No 12 7 (jtı'' 

Sani'le en erin, brides en chainc et gants pr. etrier (Coıı:ıına11d· 
Surv. Douan. Iıt.) No 1217 

Riz (Com. Acb. Mil. Yozgat) No 1218 
Anthracite turc (Procur. Gen. lıt.) No 1217 
Tranıformatioo en beton arme des colonnes de dalot 

No 1219 
Repar. eoupoles de baio (Dir. Trav. Pub. l. ırklareli) No 1219 

&is (Div. Isparta) No 1220 
Peau de veau americain cuir et vacbette (lnt. 

G·rit 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : İsmail 1 

Basıldığı yeri • Akın Baıımevi, İstanbul 


