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85{} 

1500 
1 cnebi memleketler ıçın 

12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 

yan tediyat makbul eğildir. 
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İdarehanemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

1 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 

• • 

~UNAKASALAR 
1~t -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

İstanLul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
~ , Aşağıda yazılı ağaç i•i 31 .10.39 salı günü saat 10 da pazarhk

•b.ıe edilecektir. 
28 a.ded raf yapılması ihale bedeli 230 liradır. 

İlltı isteklilerin Başmüdürlükdeki satmalma Komisyonuna gelmeleri 
olunur. 

Balıkesir Emniyet Direktörlüiünden : 

t'1d·'\nafartalar Polis karakolunun tamiri için 500 liralık havale 
~G 't~nden tamire talip olanların şeraiti anlamak üzere Emniyet 
ı:ıı11diırıyetinde mütetekkil pazarlık komisyonuna müracaatları ilan 

tıur. 

I İstanbul KomutanJı~ı Satınalma Komisyonundan : 
'- bale günü talibi çıkmıyan Defterdarda 1 No lı dikimevioin şart· 
~~c ve ketif cetveline göre puarlıkla tamiri 31 ıilkteırin 939 salı 
~ it laa.t 15 te ihale edilecektir. Muhammen bedeli 2435 lira 60 
~Q~r. Şartnamesi 'e ke,if cetveli her gün komisyonda görüle· 
~· lıteldilerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı 
)!ıtı lltıun 2 ve 3 maddelerinde ya:ı.ılı ve Vilayet Nafıa ihtisas k•mis
' 11.ııct.n alacakları vcsikalarile belli fÜn ve saatte Fındıklıda ko· 

lllık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

~ '', İhale günü talibi çıkmıyan Çerkesköyünde yapılacak iki 
t111~1ü bir pllviyon keşif .cetveli ve planları dahilinde yaptırılaca· 

~ 't n tekrar kapalı zarfla ihalesi 11 ikinciteşrin 939 _cumartesi 
~l,,~~ de yapılacaktır. Muhammen bedeli 44577 liradır. ilk temina
llW...:"1 lira 20 kuruştur. Keşif cetveli ve planlarile tartnameleri ait "u şubesinden bedeli mukabilinde verilebilir. İsteklilerin ilk te· 
'ı'l lllaltbuzu veya banka mektuplarile 2400 sayılı kanunun 2-3 
>tt dtltrinde yazılı vesikalarile ihale gününden 8 gün evvel Vila· 
~ ~•fıa. Fen Mfülürlüklerioden alacakları vesikalarile beraber iba-
1\o'"tinden bir aaat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklula 

'-ı1ttanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Kırklareli İnhisarlar Müdürlüaunden : 

'P.iiidürlüjiimüz yaprak tülün bakım evinde bermucil>i kC4if ve 
\\1 'Qıe ınubammen bedeli 225 lira 39 kuruş olan paratörıer tesi· 

~llpıla.caktır. 
~~rtname ve keşif varakası İstanbuld~ ve Edirnede İnhisarlar 
'l~Ürlüklerinden ve Kırklarelinde lnhiıarlar Müdürlüğünden 

il ıt olarak alınır. 
~~tarl~k 8.11.39 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de 

rl 'ıı. tli inhisarlar müdüriyetinde müteşekkil komisyon tarafından 
Cllktır. 

~llvakkat teminat % 7,5 olan 17 liradır. 
~ '-bbüd edeceklerin, bu gibi işler yaptıklarına dair aid oldu· 

._.,k•111dan musaddak ehliyetname ibraz etmeleri mecburidir. 

'~Yll Askeri Garnizonu Satın:lma Komisyonu Başkanlıtmdan : 
~.Gtabya tayyare iearnir.onunda 36599 lira 51 kuruş muhammen 
\ 

1 lllalzeme depoıu ve 19983 lira 25 kuruş muhammen bedeli 
ht. i 
~J yaptırılacaktır. 

~ ~ltıne kapalı zarf usulile ~la_caktır. . 
\ ~ ltııltıneıi l7.l l.939 cuma gunu, malzeme deposu saat on bır· 
~t ıf•raj ekıiltmesi ıaat on beite Kütahya Merkez Komutanlıtın
~hnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

'~> it h.eıne deposunun muvakkat teminatı 2744 liradır. Garajın 
Ş kat teminatı 1500 liradır. 

t'\ 'rt~aıne, keşif ve planlarını görmek isti yenler her gün Komis 
t'ıll:ıuracaat edebilırler. 

. 

\;-iltıneye iştirak edecek olanlar kanunun İcab ettirdjği ve1aik 
' lld olrnak ıartile (malzeme deposuna aid teklif mektublarm 
\~~~il garaja aid teklif mektuplarını saat on dörtte) makbuz 
~· Kom;ıyona ve<eoekle•d;,_ 

1 

~, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levz. 

l,~nbul Bölge San'at Okulu Arttırma ve Eksiltme 
Q Komisyonundan: 

~ t~tllun eksiltmeye konulan ve 30.10.939 günü saat 14 
\" "1 lt 1!dileceğl ilan -edilen kimya eczasile aletlerinin iha 
, ~'-tal bayram dolayısile 2.11 .939 perıembe günü saa 
~l lehır edilmittir. 

. 
t 

' tklUerin bugün ve saatte Yüksek mektepler muhasebe 
iaıdtki komisyona müracaatları ilan olunur. 

. 

bi 
ra 
sa 

n kilo idrofil pamuk 7.11.939 salı günü saat 10 da Anka· 
da M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda pazarlıkla 
tın alınacağından isteklilerin 4875 liralık teminatlarile bir

li 
s 

kte pazarlık gün ve saatinde Ankarada M . M. Vekaleti 
atınalma Komisyonuna gelmeleri· 

E lektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden : 

rö 
Muhammen bedeli 1440 lira olan 30 adet telgraf makinesi için 

le 23. l l.39 perşembe aünü saat l0,30 da Haydarpaşada Gar bi
asındaki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satın alma
ktır. 

n 
ca 

k 
ı , k 

Bu işe girmek istiyenlerin 108 liralık muvakkat teminat ve 
anunun tayin etti~i vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
omisyona müracaatları lazımdır. 

1 

ta 
Bu ite ait şartnameler komisyondan paraııız olarak dağıtılmak

dır. 

Mensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Müzik Öğretmen Okulu Direktörlütünden : 

Cinsi Miktarı 

Battaniye 40 adet 
Patiska 450 metre 
Nevresim 150 adet 

Yukarda yazılı 3 kalem ihtiyaç açık eksiltme usuliyle alınacak-
tı r. 

m 
Eksiltme 10.1 l.89 cuma ıünü saat 15 de Ankarada mektepler 

uhasebeciliğinde tetekkül edecek komisyon huzurile yapılacaktır. 

• 
' 

Muhammen bedeli 1320 liradır. 
Taliplerin % 7,5 teminat akçelerini ihale saatinden en az bir 

aat evvel mektepler muhasebeciliği veznesine yatırmış olmaları 

arttır. 

Nümuoeleri görmek isteyenlerin okul direktörlüiüne müraca a 
la rı. t 

İstanbul Levazım Amirlıti Satınalma Komisyonundan : 

1 
32 bin çift okur kundurası al!nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesj 

. l 1.39 çarşamba ıünü aaat l4 de lstanbulda Tophanede Lv. amir· 
ği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 139_2011 lira 
k teminatı 8:!10 liradır. Nümunesi komisyonda görülür. lsteklile· 
ın kanuni vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri 

li 
il 
r 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

e 

c 
l 

Beher tanesine tahmin edilen fiatı 8 lira olan 5000 ad
t battaniye 6 .11.939 pazartesj günü saat 10 da Ankarada 

M .M. Vekalet Satınalma komisyonunda pazarlkla satın alına· 
ağından isteklilerin 6000 liralık teminatlarile birlikte pazar 
ık gün ve saatinde Ankarada M .M. Vekaleti Satınalma ko· 

misyonunda bulunmaları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım_Amirliti 
Satmalma Komisyonundan : 

c 
e 

Erkek kolcular için 306 takım elbise ve kasketle 20 kadın kol
u manto ve kasketinin J l. 11.39 cumartesi günü saat 10,30 da aç.k 
ksiltmesi yapılacaktır. 

Tasarlanan tutarı 4950 lira ve ilk teminab 372 liradır. 
Şartname ve nümune komisyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin a-ün ve aaatinde ilk teminat makbudarı ve kanuni 

vesikalarile birlikte Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci 
kattaki komisyona gelmeleri 

___________ ,_____ ~~------------------~----------· 
Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Devlet Umanları İıletme Umum Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için bastırılmasına lüzum görülen on beı 

kalem muhtelif evrakı matbua pazarlıkla ihale edilecektir. 
İsteklilerin 6.11.930 pazartesi ğünü saat on beıte rıhtı

mdaki umum müdürlik binasında toplanan satınalma komis· 
yona müracaat etmeleri. 

Nakliyat - Yükletme- Bo,altma 

Orman Fakültesi Mubayaat Komisyonu Baıkanlığından: 
Cinsi Muh· miktarı Muh. tutarı Muv. tem. 

20 kitilik 
Otobüsle talebe nakli 180 aded 2700 lira 203 lira 

İhale 9.ll.39 perıembe ıünü saat 14 tedir· 
Fakültemiz talebesinin haftada birkaç defa lüzumunda 

İstanbula ve civarına otobüsle götürülüp tekrar fakülteye 
getirilmesi eksiltmeye çıkarılmııtır. 

~llli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

h,r kilosuna tahmin edilen fiatı 130 kurut olan 2 51 
Eksiltme Beyoğlu maliye vekaleti liseler muhasebeciliği 

dairesinde toplanacak olan fakülte mubayaat komisyonu hu· 
:ıuruuda yukarıda yazılı aıün ve saatte yapılacaktır· 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunda ya 
zılı evsafları haiz olmakla beraber muvakkat teminabn ya 
tırıldığına dair makbuzla bu gibi nakil iılerile alakadar ol· 
duklarına dair vesaik ve yeni sene ticaret odaıı 'Veya unvan 
tezkerelerini komisyona ibraz etmeleri meıruttur. 

Şartnameyi görmek istiyenler tatil günleri harlc Büyuk· 
dere Bahçeköy orman fakültesine müracaatleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satıaalmıı Komisyonundan: 
lstanbuldan Çanakkaleye 250 ton 1500 metre ray aevltedilocek

tir. Pazarlıkla eksiltmesi 2.1 l.39 perşembe günü ıaat 11 de Top
hanede İstanbul Levazım amirliği satınalma komiıyonunda yapıla
caktır. isteklilerin kati teminatlarile belli ıaatte komiıyona relme• 
leri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
Bolu Alay Satınalma Komisyonundan : 

Alay ihtiyacı için 575000 kilo odunun 31.10.939 Alı fÜnil saat 
15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartname komisyonda a-örülebilir. 
Odunun beher kilosu 55 santimdir. 
İsteklilerin gün ve aaatinde 237 lira 19 kurufluk ilk teminat 

makbuzlarile Alay Satınalma Komisyonuna a-elmeleri ilAn olunur. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin olunan bedelli 3393 olan 174 ton yerli kok kö· 
mürü. 2 ikincitefrin 939 tarihine rastlayan perıembe aünü 
saat 15,30 da pazarlıkla alınacaktır · 

Şeraiti öğrenmek istiyen taliplerin her gün ve pazarlıkla 
ittirak edeceklerin de belli gün ve saatte Kaıımpaıada bulu
nan Komisyon Baıkanlığına müracaatleri· 

istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satuıalaıa 
Komisyonundan : 

Merkezimiz için azami 740 derecesi kesaffette 1000 te· 
neke benzin ile azami 890 derecei kesafette 1000 teneke 
mazut alınacaktır. 

Benzinin beher tenekesinin tahmin bedeli 281 kuruıtan 
ve mazutun beher tenekesi de 144 kuruı 90 santimden umu
munun tutarı 4259 liradır. 

Eksiltme 14.11 .939 Salı günü saat 14 de Galatada Kara 
Mustafapaıa sokağımda mezkur merkez Satınalma Komis
yonunda yapılacaktır. 

Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
Eksiltme açık olacaktır· 
Muvakkat teminat parası 319 lira 43 kuruıtur· 
Eksiltmeye gireceklerin 939 yılı Ticaret Odası vesikaları· 

nı göstermeleri ıarttır. 

Müteferrik 
Eıkiıehir Kor Satınalma Komisyonundan : 

Aıağıda cinsi yazılı 6 kalem muytablye ı. ıı. 939 l'ilnü 
hizalarında yazılı saatlerde Eskiıehirde Kor Satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla satın almacaktır-IEvsaf ve nilmune ve 

1artnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin teminat makbuz
larile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

ilk 
Cinsi Miktarı Tutarı teminatı Saati 

Lira Lira K. 
Alafranga 
Kaıağı 2000 1000 75 14 
Çul 2000 8500 637 50 14,30 
Kıl kolan 2000 660 4950 15 
Belleme 2000 4200 315 15.JO 
Yem torbası 2000 1460 10950 16 
Gebre 2000 400 30 16,30 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Komisyonumuzda mevcut listesi mucibince satın alınauk 

muhtelif yapı malzemesine ihale günü talip çıkmac:4iından 
tekrar pazarlıkla ihalesi 31 ·10-39 aalı günü saat 11 de Y.MJI· 
lacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutan· 
lık satınalma komisyonuna gelmeleri· 

*"'* İhale günü talibi çıkmayan 33333 kilo galvanüli o· 
luklu açla 15000 kilo muhtelif ebatta çivi ,eralt ve eYaafı 
dahilinde pazarlıkla satın alınacaktır· Her lklıinln muham· 
men bedeli 12999 lira 90 kuruıtur. ilk teminatı 975 liradır· 
Pazarlığı 31.10.939 ıalı günü saat onda ya.pılacakllr· latekli
lerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuz veya mektup· 
laril;-Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelme
leri· 



Mlnaku Gazeteıi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Tem inat Müracaat yeri Gün Saat 

----~·-------------~--------------------------------------------------------------------------------A) ~ünakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Raf yapılması: 288 ad. paz. 
Anafartalar polis karakolunun tamiri ,, 
Toprak tesviyesi: 9224 m 3 aç. eks. 
Defterdarda 1 No lu dikim evi tamiri (temd) paz. 
Çerkesköyüode iki bölüklü bir pavyon kapalı ı:. 

inş. (temd.) 
Tütün bakım evinde paratöner tesisatı 
Malzeme deposu inş . 
Garaj inş. 

İst. 51 inci okulun tamiri 

kapalı z. 
,, 

paz. 

230 -
500 -

1475 84 
2485 60 

44:>77 -

225 39 
36599 51 
19983 25 

258 52 

haçlar, Klinik ve ispençiyari al:lt, Hastahane Lvz. 

Kimya eczasile aletleri (temd.) 
İdrofil pamuk: 25 t. paz. k. 1 30 

Elektrik-Havagazı-Ka lorlfer (tesisat ve malzeme~ 

Telgraf makinesi için röle: 30 ad aç. eks. 1440 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

paz. 139200 Okur kundurası: 32000 çift 
Battaniye: 5000 ad. 

" 
beh. 8 

Elbise ve kasket: 306 takım-manto ve 
bere: 20 ad. 

aç. eks. 4950 

Matbaa işleri -Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua: 15 kalem paz. 

Naykliat, Boşaltma - Yükletme 

Ray sevki: 250 t . paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Odun: 575 t. 
Benzin: 1000 teneke-mazot: 1000 teneke 
Yerli kok kömürü: 174 t. 
Mazot: 28-30 t. 

Müteferrik 

Talim otomobili ve edevatı 
Yapı malzemesi (temd.) 
Galvanizli oluklu saç: 33333 k -çivi: 15 t. 
Çuval yıkama makinesi : 1 ad. 
Bakır kapaklı bakraç: 500 ad. 

,, kevgir: 30 ad. 
,, kepçe: 30 ad. 
,, yağ tavası: 30 ad. 
,, saplı tas: 30 ad. 

Sarım römorkörünün makine ve güverte 
tamiri 

2 No lı Şat vapurunun tamiri 
Sıhhiye arabası yap.: 35 ad. 
Bakır tabak: 5000 ad. 
Porselen tabak: 5000 ad. 
Sedye 
Pres makinesi: 3 ad. 

aç. eks. 

paz. 
,, 

paz. 
,, 
,, 

kapalı z. 
paz. 
,, 
,, 
" ,, 
,, 

,, 
,, 
" ,, 
,, 
" Jeneratör benzin motörü için ,, 

Sedye kolu: 1000 çift ,, 
Lama demiri: 3 t. ,, 

4259 -
3393 -
3996 -

12999 90 
5200 -
2475 -

73 -
66 -
87 -
84 -

1157 -
ve 1020 -

4237 -
beh. 350 -

1650 -
1625 -

12300 -

1100 -
çifti 1 50 

Kürek sapı: 60000 ad.-kazma sapı: 30000 ad ,, 
Patinaj zinciri: 200 çift ,, 
İç ve dış laştik aç. eks. 

beheri O, 11·0, 13 
çifti 30 -
beh. 66 -

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Lahana: 21,6 t. 
Pırasa: 30880 k. 
K. ot: 242,8 t . 
Saman: 188 t. 
Koyun eti: 4, l t. 
lspannk: 14,7 t .. Jahana: 21,5 t.-pırasa: 21 ,5 t. 
Hoşaflık k. erik: 5 t. 
K. ot: 125 t. 

,, 306 t. 
Yulaf: 6.1 t. 
K. ot: 49,5 t. 

,, 48 t. 
Un: 538 t. (temd.) 
Mercime~: 28 t. 
Buğday kırdırılması: 3100 t. 
Saman: 110 t. 

" 649,4 t. 
Yeşil mercimek: 65 t. 
Nohut: 140 t. (temd.) 
Sabun 

B. M U '1! a y e d e l e r 
---~---,~--.,;:;_ ________ __ 

aç. ekı. 
J) 

kapalı z. 
aç ekı. 

> 

paz. 
)) 

paz. 

" ,, 
,, 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 

kapalı z. 
,, 

paz. 
,, 

Muhtelif nnkaz aç. art. 
Bisküi imalathanesi makine, alat ve edevat aç. art. 

ve motörü v .s. 
Kanape, koltuk, masa v.s. 

Eski komür çevalyeleri 
Lokomobil makinesi 80-100 beygir kuvve

tinde l ad. (temd.) 
Muhtelif tıp eczası: 153 kalem komprime 

pres makinesi: 1 ad. (temd.) 
Oluklu ve galvanize saç 
Oükkiin ve ev ankazı 

,, 

" 

paz. 

n 
,, 
il 

k. o 04 
k. o 04 

10319 -
3760 -
1722 -

5312 -
12240 -
3465 -
1988 -
2040 -

59180 -

26184 -

14611 liO 
9750 -

14000 -

50 -

297 50 

365 40 
300 -
200 -

lll -

2744 -
1500 -

17 89 

4875 -

108 -

8211 -
6000 -
372-

237 19 
319 43 

599 40 

975 -
390 -
372 -

11 -
10 -
13 -
13 -
86 77 

ve 76 W 
317 77 
918 75 
123 75 
121 87 
922 50 

165 -
225-

1575 -
450 -
375 -

na 93 
282 -
129 15 

398 -
918 -
260 -
149 -
153-

4209 -
336-

196.3 80 

1095 86 
731 25 

1050 -

22 50 

27 14 
25 50 
15 -

İst. Gümrükleri Başmüd. 
Balıkesir Emniyet Direk. 
Edirne Maarif Müd. 
ist. Komut. SAK. Fındıklı 

,, " 
Kırklareli İnhisarlar Müd. 
Kütahya Ask. SAK. 
. ,, ,, 
lst. Beled. 

İst. Bölge Sanat Okulu SAK. 
M. M. V. SAK. 

D. D. Y. Hay.larp••• 

Tophane Lvz. SAK 
M. M. V. SAK. 
Gümr. Muh. Gen. Kum. İst. SAK 

Devlet Limanları İşletme U. Müd. 

Tophane Lvz. SAK. 

Bolu Ask. SAK. 
İst. Limanı Sahil Sıhhiye Mrk. 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
Ank. Belediyesi 

lst. Komut. SAK. Fındıklı 

" ,, 
" ,, 

lnhiıarlar U. Müd. 
Edirne Ask. SAK 

" 

" ,, 
Tophane Lvz. SAK. 

Tophane Ln. SAK. 
l> 

> 

> 

M. M. V. SAK. 
> 
> 

) 

> 

Bolu Alayı SAK. 
,, ,, 

f zmir Lvz. SAK 

,, " 
İzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
lrt. Komut. SAK. Fındıklı 

,, " 
Bornova Ask. SAK. 

n " ,, ,, 
,, ,, 
" ,, 

Isparta Tümen SAK. 
Tophane Lvz. ,, 

" ,, 
,, 
n 
,, 

Sarıkamış Ask. SAK. 

31-10-39 10 -

6-11-39 15 -
31-10-:39 15 -
11-11-39 il -

8-11-39 14 -
ı 7-11-39 1 l -
17-11-39 15 -
13-11-39 14 -

2- 1 1-39 14 -
7-11-39 10 -

23-11-39 10 30 

1-11-39 14 -
6-11-:19 ll) -

11-11.39 ıo 30 

6·11 39 15 -

2-t 1-39 11 -

31-10-39 
14-ıt·39 
2.11.:19 

27-10-39 

27-10-39 
31-10-39 
31-10·39 
12-12-39 
2-11-39 
2-11-39 
2-11-39 
2-11-39 
2-11·39 
6-11-39 

6-11-39 
1-11-39 
7-11-39 
7-11-39 
7-11-39 
3-11-39 

31-10-39 
1-11-39 
2-11-39 
1-11-39 
9-11-39 
9-11.39 

4-11-39 
4-11-39 
8-11·39 
8-11-39 

13-11-39 
27-10-39 
27-10 39 
1-11-39 
1-11-39 
2-11-39 
2-11-39 
3-11-39 

20-11-39 
6-11-39 
8-11·39 
3-1 l-39 

16-11-39 
31-10-39 

1-11-39 
31-l0-39 

15 -
15 -
15 30 
10 30 

14 -
11 -
10 -
15 -
11 
11 -
11 
11 -
11 -
14 30 

14 -
14 30 
14 30 
14 30 
14 -
13 30 
15 -
10 -
10 -
14 -
11 -
14 -

11 -
15 -
15 30 
15 -
Fi -
ıo-
11 -
16 -
10 -
14 -
11 -
10 -
ıı 30 
15 -
14 30 
14 -
15 -
13 30 
15 30 
10-

lçel Yakılar Müd. 31-10·39 10 -
İst. Defterdarlığı Eminönü, Ahıçele- 31-10-39 10 -

bi, Meyhane Sok. No. 14 
İst. 3 cü İcra Mem. Galata, Hav- 9, 14-tı -39 11 -

ra Sok. Cemaat han 
Devlet Limanları İtletme U. Müd. 31-10-39 15 -
Ank. Defterdarlıtı 4-11-39 10 -

,, ,, 

İstanbul Belediyesi 
,, 
,, 

pazartesi ve perşembe 14 -

2B·t0-39 lO -
13-11-39 14 -
13-11-39 14 -

27 Birincite,rin 1939 _..-

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundaıı : 
·w 50 adet karyola arkalığı alınacaktır. Pazarlıkla ek•l 

mesi ı. l~ 939 çarıamba günü saat 15 te Tophanede lsta~· 
Levazım Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır· N_~· 
munesi komisyonda görülür. İsteklilerin kat'i teminatları t 
belli saatte komisyona gelmeleri· 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

Ordu sıhhiyesi için 12,300 liralık sedye alınacakiır. PazarJıkl• 
eksiltmesi 7.11.939 salı günü saat 14 te Tophanede İstanbul Le\f• 
zım Amirlıği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teo:ıiııııtı 
?22 lira 50 kuruştur. Şartnameıi ve nümunesi Komisyonda görüliir. 
isteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• • * 5ıJOO adet bakır, 5000 aded porselen tabak alınacaktır. Pa· 
zarlıkla~ eksiltmesi 7.11 .939 salı günü saat 14,30 da Tophanede Le· 
vaı:ım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Bakır tak•lll 
ların tahmin bedeli 1650 lira, ilk temiııatı 123 lira 75 kuruştur. por~ 
selen tabakların tahmin bedeli 1625 lira, ilk teminatı J 21 lira ~ 
kuruıtur. Şartname ve nümuneleri Komisyonda görülür. İstekJilerııı 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

• • * 35 aded sıhhiye arabası yaptırılacaktır. Pazarlıkla ekstl~· 
' 11 939 b - · ·rlı· mesı J. çarşam a günu saat 14,30 da Tophanede Lv. Arıı 1 

ği Satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli beheri 350 lir•• 

ilk teminatı 918 lira 75 kuruttur. Arabaoın nümuneıi Beylerbeyiııd• 
Sbh Transit deposunda iÖrülür. İsteklilerin kanuni vesikalıırile 
beraber belli saatte Ko. na gelmeleri. . 

• * • 3 aded pres makinesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltıııe!' 
3.11.939 cuma günü saat 13,30 da Tophanede İstanbul LevazııJJ A· 
mirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Nümuneleri Topbıııı.~· 
de 2 No. lı d ıkim evinde görülebilir. İsteklilerin kati teoıioatiarı e 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• • • İstanbul levazım yollamasında bulunan Sarım römörkÖra: 
nün güverte ve makine tamirinin pazarlıkla eksiltmesi 6. l t .939 ~·. 
zartesi iÜnÜ saat 14,30 da Tophanede lvz. amirliği Satınalma f'O. 
da yapılacaktır . Güvertenın tamirinin keşif bedeli 1157 lira, ilk ~~~ 
minatı 86 lira 11 kuruıtur. Makinenin keşif bedeli 1020 Jira, ~ 
teminab 76 lira 5ll kuruıtur. Şartname ve keşifleri Ko. da iariilil~' 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na getıııele''.' 

. • • ~ lstanbul lvz. yol~amas~nda bulunan 2 No. Iı şat tamir e~~ 
rılecektır. Pazarlıkla eksıltmesı 6.11.939 pazartesi günü saat 14 I· 
Tophanede lvz . amirliği Satınalma Ko. da yapılacaktır. Keşif be~e. 
4237 lira, il~ teminatı 317 lira 77 kuruştur. Şarlname ve ketfı ~0• 
da görülür. lsteklılerin kanuni vesikalarile beraber belli 58atte f'O 

ua gelmeleri. 

. M. M .. Vekal~·ti· Sahnalma Komisyonundan: ,~il 
Bır adet benzın motorıyle akople çalıtır jenaratör paıarl·ııJ 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1 IOtı lira olup kaö te1P1
•1 miktarı 165 liradır. Pazarlıtı 31.10.39 salı günü saat ı .> de vek• et 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. İıteklilerin kati te0Ji11at ' 
kanuni belgeleriyle muayyen saatte komisyonda bulunmaları. 

• * • Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 150 kurut olan bin ~~ 
sedye kolu 1.11.39 çarıamba günü saat 10 da M. M. V. satın•1f.~ 
komisyonunda pazarlıkla satın alınacatından isteklilerin 225 tiril d' 
teminatlariyle pazarlık ı-ün ve saatında M. M. V. satınalma kO• 
bulunmaları. 

1 
• • • Sedye imalinde kullanılacak 3 bin kilo lama deOJiri ro 

nrlıkla 2. l l.ö9 per,embe günü ıaat 10 da M. M. V. satınalın• ~ 
da pazarlıkla satın alınacağından iıteklilerin muayyen saatte ?ıi· 
V. satınalma ko. da bulunmaları. 

,del 
ıapı ve 30.00o • • • Nümunesine göre 60.000 adet kürek 

kazma 1&pı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Kürek saplarının beberine l ı, kazma saplarının beberine 

kuruş fiyat tahmin edilmiftir. 

ı3 

Pazarlığı: 1.11.939 çarşsmba günü saat 14 dedir. . ıG' 
Kati teminatı 1575 lira olup nümunesi komisyonda gorD ııJ' 

Taliplerin muayyen ~ün ve saatte M. M. V. Sa. Ko. da bulııll 
ları. d' 

* 200 'ft t' • . .• k l 0Jııf~ll1 • • çı pa ınaı zıncırı apa ı zarfla eksiltmeye kon .ı;r 

~ksiltme 9."ll.939 perşembe gü?ü saat 11 dedir. İlk teaıioatı: ·ftiP' 
lıra .oluı-: numune. ve şa~tn~m~sı Komisyonda görülür. Beher fr1;~ıe 
30 lıra fıyat tabının edılmıştır. Taliplerin teminatlariyle b ı. P 
zarflarmı ihale saatinden behemahal bir saat evveline kadar l\ 
V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. "'jl~ 

• * • 6 X 60LI eb~dında 75 : rno adet iç ve di' lastik açık 1 dld 
meye konmuştur. (iç ve dış beraber) beberiııe 66 lira fiyat 1'00 ·i' 
tur. Eksiltmesi 9.1.(939 perşembe a-ünü saat on dörtedır. İlk teııı;,~ 
375 lira olup şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin ııı 11' 
vakitde M.M. V. Satınalma Ko. da bulun malan. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : t°~d 
Aşağıda yazılı bakır kapların pazarlığ'ı 2.11.939 peşembt "ıııf 

saat onbirde yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veya OJ~di'"' 
larile kanunda yazılı vesikalarile beraber bel:i gün ve saatte 
Müşiriyet dairesindeki Satınalma Komisyonuna gelmeleri . 

Cinsi Miktarı Mu tutarı Teminat 
Bakır kapaklı lira lira 
Bakraç 500 3475 372 
Bakır kevğir :10 73 J 1 

,, kepçe 30 66 1 O 
,, yağ tavası 30 87 13 
,, saplı tas 3'> 84 13 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden : ede' 
20. 10.939 cuma günü kapalı zarf usulile ihalesi takarr~;. ıof 

230 baş öküze talih çıkmadığından 2190 sayılı kanuna göre ıO t', 
tarihinden 6. 11.939 tarihine musadif pazartesi gününe ka~ar z;gle~'ı 
müddetle temdid edilmiş olduğundan talihlerin ayni gun " ol' 
sonra saat 15 te Kırklareli İskan Müdürlüğünde toplaoac• 
Komisyona müracııatleri ilan olunur. 

••• 
Çuval yıkama makinesi alınacaktır. Bak: 

Müd. ilanlarına. 



~İrincit .. rin 1939 

~ahire. el ve Sebze 

Pi • Sarıkamış Askeri Satınalma Komisyonundan : 
.\ıeş ·~•nç ve sabun eksiltmesine talih çıkmadıiından pazarlığı 31 
~llıitın 939 salı günü saat onda Sarıkamı,ta Mıntaka Satınalma 
',[0 nunda yapılacakbr. Sarıkamış Garnizo!lu için 115 ton pi"lt. ~acaktır. Tahmin bedeli 23,350 liradır. llk teminatı 1897 li· 
~ lt . ars için <; 5 ton pirinç alınacaktır. Tahmi bedeli 18,700 lira 

ltıınatı 1403 liradır. 

4() Gaziantep Askeri Satınalma Komisyonundan : 
'·SV. Alayının 4000 kilo sade yatı açık eksiltme ile mü· 

~I\ konulmuştur. 
'1~hatntnen bedeli 3800 ve muvakkat teminatı da 285 liradır. 
~11111•kaıas1 .6.2.nci Teşrin 839 pazartesi günü saat 11 de ya· 

lllır 

~rtn~tnesi her gün komisyonda gşrülebilir· 
~ b~klılerin belli gün ve saatte icap eden ve:;aik ve teminat-

•rlikte müracaatları. 
' ' '54. Süvari Alayının 2040 kilo sade yağı açık eksiltme ile 
>., baya konulmuştur. 
~~ 8tnınen bedeli 2280 ve muvakkat teminatı da 171 liradır. 

'·llnakasası 6.2. teşrin 939 Pazartesi günü saat 14 de yapıla-

~ll~tnesi be!' gün komisyonda okunabilir. 
b·kl'.lcrin belli gün ve saatte icap eden vesaik ve teminat· 

, •tlıktc müracaatları. 
• 1ı ~ 10. Hd. Taburunun senelik ihtiyacı olan 7000 kilo sade 

~:P•lı zarfla münakasaya konulmuştur. 
~G "-ı:nmen bedeli 6650 ve muvakkat teminatı da 499 liradır. 
ş_t118kasası 6.2 teşrin 939 pazartesi saat lO da yapılacaktır. 
~l ~11•ınesi her gün Komisyonda görülebilir. 
~ liler münakasa saatinden bir saat evvel icap eden vesika

Qlla tı1.1nu11 tarif ettiği şekilde hazırlayacakları mektuplarını Ko-
\rerrniş olacaklardır. 

~~ltanbul Levaı:ım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
~o 
~ kesme makarna 
Sı'.l!Jo çubuk ,, 
5% arpa ,ehriyesi 

'r ilk O tel " 
I~ lltıda yazılı makaro11 ve şehriyelerin pazarlıkla eksiltmesi 
\l, 1Çattarnba günü aaat 14 de Tophanede lstanbuJ Levazım im 

'lO d • lllt • a yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kiiosu 20 kurut 
\'. jtınio.atı .90u lira~ır. ~artna.me ve nümuneleri komisyonda 

ttl steldılerın kanunı vesıkalarıle beraber belli saatte komis-
ll\eleri, 

\ ilıtıir Emrazı Sariye Haatauesi Başhekimlia-inden : 
~·:ııeoin } evnıi ihtiyacınd~u 1931:.J mali yılı nihayetine kadar 
~ltı llıı a~11fcıda wiktarı yazıh koyun eti eksiltmeye konmuş· 
~ ~~esi haııtaııe öaşkekimlitinde hergün a-örüiebilir. Eksilt-

1~t ~ •ncite~rııı ~.-;9 güı.ü ı.aat on bırde Tepecikte emrazı 
t~t'ltaneıinde toplanan Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
·~Qı' lea.ıinat olarak para veya para mahiyetinde kıymetli ev
ll=Yon~a ttlıaıamıyacağından istekliJerin ihale ıününde evvel 

till/ııı lzmir mal aandıiına yatırmaları lazımdır. 
1 Munkkat temiaıatı Miktarı Tutarı 

Kuruş Kilo Kuruş 

12915 4100 172200 
i -

~~i~ir Levazım Amirlifri Satınalma Komisyonundan ; 

~t~cı ~uıtahkem mevki birlikleri hayvaııc.tınm 242,bGO kilo k. 
~it. "&palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 

l l~:ı 8 ikincite.§rin 939 çar~amba günü saat rn,30 da kı§lada 
'~ı.ı: Anıirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
l,~i ın edilen tutun lU319 liradır. 
~t\ıı:•ta ?1uvakkate akçası 7/;J lira 93 kuruştur . 
'(kı·~esı her gün kowi:.yonda iÖrülebilir. 
t. ltı 1 

tr l icaret odasında kayıtlı olduklarına dıiir vesika aös
"'il~cburiyetindedirler. 

ti lııey, i.§tirak edecekler ~49J sayılı kanunun iki ve 3 ncü 

11
:de ve şartnamesinde yazılı vesikalar;yle teminat ve teklif 

'k:ııı ibate saatıııdan en az bir sat evvel komisyona vermiş 
ı I •rdır. 
' ~ l_~İllittıir lllÜstahkem mevki birlikleri bayvanatının 188 bin kilo 

ı"•iYllc~ a\:lk ekıoiltme suretiyle münakasaya konulmuştur. 
~' 8 ıkinciteırin 93~ çarşamba günü saat 15 te kışlada İz-'l (.ıllı A . ı· ..: 1 K · l qllıill . ınu ıi'l ~atın~ ma omısyonunda yapılacaktır. 
~'-ıiıı edılen tutarı 37o0 liradır. 
~~."ta ~uvakkate akçaaı 282 liradır. 
'kı·llıı •sı her aün Komisyonda görülebilir. 
~ 1 er T" d d k ~ ıcaret o asın a ayıtlı olduklarına dair vesika gös 
t~:c.buri yutindedirler. 
~~ 1ttirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3cü madde

lilı.ı, t~rtnaınesinde yazılı vesikaları ve teminatı muvakkataları 
1h.le saatından evvel Komisyona müracaatları. 

~\' lloıu Alay Satınalma Komisyonundan: 

~·lı~~iYacı için 21600 kilo lahna ile 30880 kilo para· 
~~ tlt, 9 cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi ya. 

'' \r l ~ e abananın beher kilo muhammen bedeli 4 ku-

~lt~~ie ve evsaf komisyonda görülebilir. 
~'-tti ertn 251 lira 40 kuruıluk ilk teminat makbuzlarile 

Veıikalarile o günü komisyona gelmeleri. 

~ tlt~~tnova Askeri Satınalma Komisyonundan: 
!\t i,te~ ~u_ıe suretiyle münakasada bulunan 48 ton kuru ota 
~, Q '-•t lııı çıkmadığmdan on gün temdidle ihalesi 3.11.39 cu-
~~ t Ona bırakılmıttır. 

•hınin tutarı 2040 lira olup ilk teminatı 153 liradır. 

Mtlnalıasa Gazeteıi 
ss::xe 

Ekıiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki yazılı ve teminatları ile birlikte Bornova Askeri Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 

• • • Açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan 49500 kilo 
kuru ota gününde isteklisi çıkmadığından on gün temdidle ihale:.i 
2.11.39 per,embe günü saat 11 e bırakılmıttır. 

Umum tahmin tutarı 1980 lira olup muvakkat teminatı 149 li
radır. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki yazılı vesikalarla ve teminatları ile birlikte Bornova as· 
keri satınalma komisyonuna gelmeleri il.in olunur. 

* • * Kapalı zarfla münakasada bulunan 306 ton kuru ota gü
nünde istekl" si çıkmadığından işbu ihtiyaç bir ay zarfında pazarlık 
suretiyle satın alınacaktır. 

İlk pazarlı;Iı 1 ikincite~rin 939 çarşamba günü saat onda yapı· 
laeaktır. 

Umum tahmin tutarı 12240 lira olup muvakkat teminatı 918 
liradır. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla yukarıda yazılı temi
natları ile birlikte Bornova Askeri Satınalma Komisyonuna ielme· 
leri ilan olunur. 

* • • Kapalı zarfla münakasada bulunan ı 25 ton kuru ota aünün· 
de isteklisi çıkmadığından işbu ihtiyaç bir ay zarfında pazıırlık su· 
retiyle satın alınacaktır. 

İlk pazarlığı 1 ikinciteşrin 939 çarşamba günü saat on altıda 
yapılacaktır. 

Umum tahmin tutarı 5312 lira olup muvakkat teminatı 39S li
radır . 

Eksiltmeye iştirak edecekler 249U sayılı kanunun 2 ve 3 mad· 
delerinde yazılı vesikalar ve teminatları ile birlikte Bornova Aske
ri Satınalma Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

ıı:* • Açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan 63 bin 
kilo yulafa günününde isteklisi çıkmadığından on gün 
temdidle ihalesi 2 ikinci teırin 939 perıembe günü saat on 
dörde bırakılmııtır. Umum tahmin tutarı 3465 lira olup mn
vakkat teminatı 260 liradır Eksiltmeye İflirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki yazılı 
vesikalarla ve teminatları ile birlikte Bornova askeri satın· 
alma komisyona gelmeleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun dan: 
65 ton veıil mercimek alınacaktİr· Kapalı zarfla eksilt

mesine istekli çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 31.10.39 
sah günü saat 13.30 da Tophanede Lv. amirliği satınalma 
Ko da yapılacaktır. Tahmin bedeli 9750 lira, ilk teminatı 
731 !ira 25 kuruıtur. Şartname ve nümunesi Ko. da görü· 
lür. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber b~lli saatte Ko
misyona gelmeleri. 

*** 140 ton nohud alınacaktar. Kapalı zarfla eksiltmesi· 
ne istekli çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 1.11.39 çar· 
şamba günü saat 15,30 da Tophanede Lv· amirliği satınalrna 
Ko. da yapılacaktır· Tahmin bedeli 14000 lira. ilk teminatı 
1050 liradır. Şartname ve nümunesi Ko. da görülür. İstekli
lerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte Ko. na gelme 
leri· 

Mameki Seyyar Jandarma Piyade Alayı Satmalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

Miktarı Tahmiıı 0/ 0 1 ,5 M. İhale tarihi günü saat cinsi 
bedeli Teminat 

Kilo Lira Lira Krş. 

450,000 24750 1856 25 18.11.939 cumartesi 10 Arpa 
300,000 19300 1462 50 ,, ,, ,, Kuru ot 

Evvelce tayin olunan alinde talip zuhur etmemesinden dolayı bu 
kerre yeniden 

1 - Tunceli vilayeti Kalan kazasındaki jandarma birlikleri hay 
vanatıoın bir senelik ihtiyacı için kapalı zarf uıulile eksiltmeye ko
n ulan iki kalem yem maddesine ait malumat yukarda gösterilmiıtir. 

2 - Tahmin bedeli ile % 7,5 muvakkat teminat miktarları ke· 
za yukarda gösterilmiştir, 

:3 - Şartnameler de Kalanda Satıoalma Komisyonunda her za
man hazır görülebilir. 

4 - Teklif mektupları111n yukarda yazılı günde tayin olunan 
saatten bir saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde tevzi 
edilmi~ olması lazımdır. 

5 - Bu saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmez 
Postada vaki gecikweler kabul edilmez. 

6 - İstekli olanların meı:kur günde tayin olunan saatte kadar 
makbuz ile Ticaret Odasından alınmıf müteahhitlik vesikalarını ka-
palı zarfa koymaları lazımdır. (8742) 2-4 

B OR~SA--~~7ş;A~~~-;j 
ÇEKLER 

~6 • 10 1939 
Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Ctnevre 
Amsterdan 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Prağ" 
Madrid 
Varıova 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.21 
1~9.28 

2.9779 
6.615 

29.14675 
69.005 

21.7075 
0.965 
1.57 75 

13.1075 

23.155 
0.93 
2.48 

30.4375 
31.0125 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1938 % 5 ikramiye 19.55 

~.~ı·. ŞEHİR TlY A TR OSU 

ıt:. Tepebaşı Dram 
kısmı ,_ . 

Gece saat 20,30 da 
AZRAİL TATİL 

YAPIYOR 
istiklal Caddesi Komedi 

kıımında 

Gündüz saat 14 de 
KELOGLAN · Çocuk oyunu 

Gece saat 20.J()'d';" __ _ 

HiNDİSTAN CEVİZİ 

1 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat 9 da 

KADINLARIN 
BEGENDIGI 

Yazan 

M. Yesari 

3 

1 Şartnamesi mucibince İdaremizin Paşababçe Müıkirat Fab-
rikası için 1 adet çuval yıkama makinesi kapalı zarf uaulile eluilt
meye konmuttur. 

il ·- Muhammen bedeli si.f 5200 lira muvakkat teminatı 390 
liradır. 

lif - Eksiltme 12.XJl.939 salı fÜnÜ saat 15 de Kabatatt• Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü ıreçen Şubeden parasız alınabilir. 
V Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiyatlız fenni 

tekliflerini ihale gününden bir hafta evvel tetkik edilmek üzere İn
hisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar ıubesiııe vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazammın veıika almaları lixımdır. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka
nuni vesaikle % 1,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir u.at 
evveline kadar mezkur Komisyon Başkanlıtına makbuz mukabilin-
de vermeleri ilan olunur. (8921) 1-4 

* "'"' 
(-Şartnamesi mucibince 24,000 kg. paket kolası açık ekıiltme 

usul ile satın alınacaktır. 
11- Muhammen bedeli sif 3293 lira muvakkat teminata 246 98 

liradır. 

111- Eksiltme 31 X.939 salı günü saat 14 de Kabatatda Leva 
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapdaeaktır. 

iV- Şartnameler her gün sözü geçen ıubeden paraaa:ı alına
bilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin 
güvenme paralarile birlikte mezkur 
olunur. 

• • • 
Cinıi Mikdarı Muh. B. 

Lira Kr. 

Süpürie büyük boy 3000 adet 397 50 
,, küçük " 500 " 27 50 

Ahtap parke "0, 10XO, 

olunan a-ün ve saatte o1° 7,5 
Komisyona a-elmeleri ilin 

(8248) 4-4 

O/o 7,5 teminat EJuilbİıe 
Lira Kr. Şekli Saati 

29 81 Açık ek. 14,30 
2 04 Pazarlık 15 

12XU,04,, eb'adı t 100 M2 2420 181 50 Açık ek. 15,30 
Muhtelif banda 16 ka. 1345 88 100 94 ,, 16 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins ve mikda
rı yazılı üç kalem malzeme hizalarında ırösterilen usullerle 1atın a 
lınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ekıiltme aaatleri 
hizalarında yazılı ır. 

lll - Eksiltme 31.X.939 salı günü Kabataıda Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Tahta parke şartnamesi, banda eb'at ve evu.f liıtui her 
aün sözü ıeçcn Şubeden parasıı: almabileceti ~ibi süpür~e ve han 
da oümuneleri de görülebilır. 

V - İsteklılerin eksiltme için 
7 ,5 ııüvenme paralariyle birlikte 

tayin edilen gün ve ıaatlerde % 
mezkur Komisyona aelmeleri. 

(8377) 4-4 
* • • 

J - Detiştirilen şartnameıi mucibince 1 actt Llnotyp veya İn
tertype yazı dizme makinesi kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuş
tur. 

il - Muhammen bedeli sif 8000 lira muvakkat teminatı "600,, li
radır. 

ili ~ Eksiltme 27. Xl.93B pazartesi pnü ıaat J 5 de Kaba tatta 
Levazım ve Mübayaat Şübeaindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır, 

1 V - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden par atız: alına· 

bilir. 
V- Fiyatıız teklif ve kataloklar ihale gününden en az bir 

hafta evvel tetkik edilmek üzere Tütün Fabrikalar Şübesine verile
cektir. 

VI- Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka
nuni veıaikl\! 0

10 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale aaatinden bir ıaat 

evvel mezkur Komisyon Başkanlıi(ına makbuz mukabilinde verme-
leri ilin olunur. (8.1.10) 2-4 

.. :ö vlET.·D-EMiRYdlLARı vE LiMANLARı 

. -.. İSLETME 6ENEL DİREKTÖRLüGünDEN 
- · 

Muhammen bedeli 341l0:> lira olan 20 adet Pulzometre tatdiye 
kazanı 7.ı ·:.939 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2550 liralık muvailkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,00 a 
kadar Komisyon Re:slitiııe vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (170) lrnruşa Ankara ve Haydarpafa veznelerinde 
satılmaktadır. (&644) 3-4 

Eksiltme ilanı: 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 

20.10.939 cuma günü yapılacak eksiltmeye ~elen olmadıtından 
1• l l · 939 tarihinde salı günü saat 15 de İstanbul Yüksek Mektepler 
Muhasebeciliğinde _1301ö lira 76 kuruş ketif bedeli ile Eksiltme Ko
misyonu odasında lıtanbul Maarif Matbaası İstrotipi pavyonu intaatı: 

Kapalı zarf usulilc konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Bayandırlık İtleri Genel, hususi ve fenni 

şartnameleri, proje, keşif bulasaııile buna müteferri diğer evrak be
delsiz olarak Maarif Matbaasında görülebilecektir : 

. Muvakkat teminat (976) lira 3 kuruttur. 
lstekl ılerin teklif mektupları ve en az bir taahhütte (10.000) li

ralık bu i~e benze.r iş yaptığmı dair idarelerinden almıt oldup ve
sikalara istinaden lstanbul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden 
sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası ve· 
sikalarını havi kapalı :.t.arfların : 

l. l 1.939 salı günü kanuni tarifler dairesinde lstanbu~ Yükıek 
Mektepler Muhasebeciliğinde Ekıiltmo Komisyonuna müracaatleri· 

(8734) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
-----------·---------

Objet de / adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. estimatif 

A) Adjudications au Rab~· 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charges Jours Heures 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Const. etagere Grc iı. gre 230 - Dir. Principale Douanes lst. 31· 10-39 10 -
Rep. corps de garde de police a Anaf artnlar n 500 - Dir. Surete a Balıkesir 
Trav. de temısscment: 9224 m3 Publique 1475 84 111 - Dir. Culture Edirne 6-J 1·39 15 -
Rep. maison de couture No 1 iı Defterdar (aj) Gre a gre 2485 60 Com. Acb · Coınm, Mil. lst. Fmdıklı 31-10-!39 15 -
Const. un pavillon de 2 chambres a Çcrkcsk.öy (aj) Pli cach 44577 - 3343 23 

" n 11-11-39 11 -
lnstall. pnrntonnerre a in maison de manipula· 225 39 Dir. Monop. Kırklareli 8-11-39 14 -

tion tnbacs 
Conıt. bat. depôt Pli cadı 36599 51 2744 - Com. Ach. Milit. Kütahya 17-11·39 11 -

15 -
14 -

~ garnge > 19983 25 1500 - l> > 17-11-39 
Rcp. bat. 51 eme ecole lst. Gre a gre 258 52 17 89 Com. Pcrm. Mun. Ist. 13-11.39 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
Produits et instrumenls de chimie (aj) Com. Ach. Ecole Metiera lst. 2-11·39 14 -

10 -Coton hydrophile: 25 t. Gre a gre le k. 1 30 4875 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 7-11-39 
Electricite-Gaz-Chauffage Central {lnstallation et Materiel) 

Rouleau pr. mnchine teleguıphique: 30 p. Publique 1440 -

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

Chau~surcs pr. cleves: 32000 paires 
Couvertures en inine: 5000 p. 
Costumes et casquettes· 306 complets-man· 

teaux et berets: 20 p. 

Gre a gre 139200 --
" la p. 8 -

Publique 4950 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 
lmprimes: 15 lots Gre a grc 
Transport-chargement - dechargemnt_ 

Transport rails: 250 t. Gre a gre 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois: 575 t. 
Coke indigcne: 174 t. 
Benzine: 1000 bidons mnzout: 1000 bidons 
Mazout: 28-30 t. 

Divers 

Automobile d'exercice et acccssoire 
Materiel de const. (nj) 
Tôle galvanisee et ondulee: 33333 k.·cloU!ı: 15 t. 
Machine a laver les sacs: l p. 
Fabric. voiture pr. Sce snnit.: 35 p. 
Aşsiettes en cuivre: 5000 p. 

" n porcelnine: 5000 p. 
Brancnrds 
Macbine·pressc: 3 p • 
Senu iı couvc:r e en cuivre: 500 p. 
Passoire en cuivre: 30 p. 
Grandes cuillers en cuivre: 30 p. 
Poclc a frire en cuivre: 30 p. 
Tasse a manche en cuivre: 30 p. 
Rep. coque et mncbine du remorqueur <Sarım> 
Generateur pr. moteur de benzine 
Manche pr. brancards: 1000 paireıı 
Fer lama: 3 t. 
Manche pr. pclle: 60000 p.·id. pr. pioche: 

30000 p. 
Cbaine pr. patinage: 200 paires 
Chambre n nir et pneux 
Rep. bateau Şat No 2 

Provisi ons 

Ble concassc: 80 t. (aj) 
Avoine: 7Ci3 t . 
A voine: 360 " 
Soude pr. lessive: 1 O t. 
Poirenu: 133388 k. 
Choux: 89259 k. 
Epinnrds: 47594 k. 
Beurre: 7 t. 

" 2,4 t. 
Farine: 110,5 t. 
Vinnde de boeuf ou de chevre: 35 t. 
Bellrre: 3 18 t. 
Viande de boeuf ou de chevre: 30 t. 
Farine: 208 t. 
Farine: 96 t. 
Viande de boeuf ou de chevrc: 75 t. 
Riz: 30 t. 
Choux: 21.6 t. 
Poireaux: 30880 k. 
Foin: 242,8 t. 

Publique 
Gre a ire 

> 

Gre a gre 

n 

3393 -
4259 -
3996 -

n 12999 90 
Pli cach 5200 -
Gıc a gre lap. 350 -

n 

n 
,, 
n 

n 

" ,, 
" 
n 

n 

" > 

> 

1650 -
1625 -

12300 --- -
2475 -

73 -
66 -
87 -
84 -

1157-1020 
1100 -

in p. 1 50 

> la p. 0,11-0,13 

Pli cach la p. 30 -
Publique la p. 66 -
Gre a gre 4237 -

Gre a gre 
Pli cach 

n 
Gre a gre 
Publique 

,, 
n 

Pli cach 
Publiquo 
Pli cach 

" Publique 
Pli cach 

n 
,, 
l> 

> 

Publiquo 

n 
Pli cach 

34335 -
16200 -

2000 82 
1338 88 

832 89 
6650 -
2280 -

12155 -

3800 -

22880 -
10560 -

6900 -

10319 -

08 -

8210 -
6000 -
372-

237 19 

319 43 
599 40 

975 -
:l90 -
918 75 
123 75 
121 87 
922 50 

372 -
11 -
10 -
13 -
13 -

86,77-76,50 
165 -
225 -

1575 -

450 -
375 -
317 77 

2575 12 
1215 -

150 06 
100 42 

62 47 
499 -
171 --
912 --

285 -

171(5 -
792-

518 -

778 93 

1 ere Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Com. Ach. lnt. Tophane 
C. A. Min. Def. Nat. Ank. 
C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. Ist. 

Dir. Gen. E.xpl. Ports Etat 

Com. Ach. lnt. Tophane 

Com. Ach. Milit. Bolu 
Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 

> Office Sanit. Port lst. 
Municip. Ank · 

23-11-39 10 30 

1·11-39 14 -
6-11-39 10 -

11-11-39 10 30 

6-11·39 15 -

2-11-39 11 -

31-10-39 15 -
2-11-39 15 30 
14-11-39 14 -
27-10-39 ıo 30 

Com · Ach · Comm. Mil. Ist Fındılclı 27-10-39 14 -,, 
" 31-10-39 11 -

n n 31-10-39 10-
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 12-12-39 15 -
Com. Ach. lnt. Tophane 1-11-39 14 30 ,, n 7-11-39 14 30 

n " 7-11-39 14 30 
> > 7-11-39 14 -
> l> 3.11 .39 rn 30 

" Milit. Edirne 2-11-39 11 -
n ,, 2-11-39 11 

" " 2-11-39 11 .. > 2-11-39 11 
n " 2-11-39 11 
n lnt. Tophane 6-11-39 14 30 

C. A. Min. Def. Nat. Ank. 31-10-39 15 -
n " 1-11-39 10 -

" n 2-11-39 10 -
n ,, 1-11-39 14 -

n .. 9-11-39 11 -
n n 9-11·39 14 -

Com. Ach. Int. Tophane 6·11-39 14 -

Com. Ach. Milit. Vize Jusqu'au 27-I0-39 
Com. Ach. Place Forte Çanakkale 10-11-39 10 30 

n n 10-11-39 11 -
Com. Ach. lnt. Tophane 3-11-39 14 30 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 10-11-39 10 -

" n 10-ll-39 10 -

" ,, 10-11-39 10 -
n Mil. Gaziantep 6-11-39 10 -

" :ıı 6-11-39 14 -
n > 4-11-39 10 -
,, > 3-11·39 11 -
n " 6-11-39 11 -

" n 2-11-39 10 -

" n 17-11-39 10 -

" n 4-11-39 12 -

" n 18-11-39 ll -

" " 1-11-39 10 -
> Milit. Bolu 4-11-39 11 -
> ,, 4-11-39 15 -

" 
Int. lzmir 8-11-39 15 go 

Müteahhit 1 erin Tak v~ 

Cumartesi 28.10.939 

Pilavlık pirinç ve yulaf (Kırklareli Ask. SAK.) No 1200 
Nohud ve saman (Çanak. Jandr. 2 inci Taburu) No 1206 
Odun (Urfa Tümeni) No 1206 
Siyah mücerrit şerit (İst. Telefon Direk.) No 12(}7 
Evrakı matbua tabı ( n _" ) ~o 1208 . _ _ No ız<6 
.hkek ve kız ayakkabısı (Ank. Yu.ksek Zıraat Enstıtusu) ız09 
Buhar kazanı ve tahta fıçı tapası (inhisarlar U. Mild.) No 
Ataç teşciri ve bakımı (Ank. Beled. İmar Dir.) No 1209 
Marinlave kömürü (Selimiye Aık. SAK.) No ı2r 9 
Toz şeker (Ank. Lvz.) No 12 10 
Sömikok kömürü (Adana Ask. SAK.) No 1212 

0 
Tel öra-ü tahdidi yap. (Kütahya Aık. Garnizonu) No ıgJJzl5 
Tıbbi ve Sıhhi malzeme Uandr. Gen. Komut. Ank.) No 
5 pavyon inş. (Çanak. Mst. Mvk.) No 1216 
İlaç (Kütahya Vil.) No 1217 
Çizme (Gümr. Muh. Gen. Komut. İıt.) No 1221 . ıZZl 
Kamyonet şasesi imali tGümr. Muh. Gen. Komut. lst.) No 
Bot çuval (İzmir Lvz.) No 1221 
Kanaviçe (Cümr Mub. Gen. Komut. İıt. SAK.) No 1222 
Çadır ve ekmek torbalıtı bez (M. M. V .) No 1222 ___/ 

Memento des Fournisseurs / 

Samedi 28.10.939 

Riz pour pilaf et avoine (Com. Acb. Mil. Kırklareli) No 12~ 
Pois-chicbe et paille (2 eme Bat. Gendarmerie Çanak.) N° 
Bois (Div. Urfa) No 1206 
Ruban isolateur ooir (Dir, Telephones Iıt.) No 1207 
1 

• ~,,. 
mprameı ,, ,, ,, No 120 A" 

Chaussures pour dames et bommes (lnatibıt Sup. Aa-ric0le .V 
No 1209 . Gt"' 

Chaudiere a vapeur et bouchonı en boiı pour baril (91'· 1 
nop.) No 1209 /t~ 

Plantation et entretien arbreı (Dir. Reıtauration MuniciP· 
No 1209 

Cbarbon marinlave (Com. Ach. Mil. Selimiye) No 1209 
Sucre (Int. Ankara) No 1210 
Semi·coke (Com. Ach. Mil. Adana) No 1212 
Clôture en fil de fer (Garnison Mil. Kütahya) No 1212 ı.I~ 
Articles sanitaires (Command. Gen. Gendarmerie Ank·):-f'IO 
Constr. 5 pavillons (Place Forte Çanak.) No 1216 
Medicaments (Vil. Kütahya) No 1217 ıil'JI 
Fabricat. chassis (Command. Gen. Surv. Douan. ut.) .No 1zıı 
Bottes ,, ,, n n " No 
Sacı vides (lnt. lzmir) No 1221 
Caneves (Command. Gen. Surv. Douan. ı.t.) No 1222 ~ 
Toile pour tentes et ıacs a pain (Min. Def. Nat.) No l~~ .. 

MÜZAYEDEL~ 
lstanbul Defterdarlıj'ından : 

Beherinin muhammen tutarı 
fiyatı 

Nevi Adet lira kr. lira kr0 

Kamyon dış lastiği 39 2 50 g"{ "50 
" iç ,, 14 10 ı 40 

Motosiklet 10 50 5 ııl 1ıı~~ 
Nakliye ve Motörlü Birlikler Okulu anbarında ıııt1c l 

yazıl! iç ve dış liıtikler açık arttırma yolile satılacakt•~:lı ~·~ 
1 

ihale 6.11.839 pazartesi günü saat 14 de Milli ~.ıı 'ıı\1,)~~ 
tünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerıı~ ııJ 0,.ııt 
minatla muayyen gün ve saatte komisyona lastiklerı g 
yenlerin mektebe müracaatleri. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Maçkada Nişanta,ı eski Kız Orta Okulu bina••P:oı>pl 

bin lira muhammen bedel üzeri~den açık arttırına~a gJ9 ~~ 
Satıf bedeli nakden ve pe,indir. ihale 16 ikinciteşr111 .

1 
ı.oıı1 

ıünü saat 14 de Milli Emlak Müdürlüj'ünde müteşekk1 

.e 
yapılacaktır, g\iı1 t 

Taliplerin 225 lira muvakkat teminatla muayyerı 
komisyona müracaatları. 

ırJl 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktöril : ltııı 

1 Basıldığı yeri : Akın Baıımevi, Jıtanb&J 


