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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kuruı 
3 Aylığı 450 

6 " 850 
12 " 1500 
tcnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Kurut; 

Resmi makbuz mukabili olma

yan tediyat makbul değildir . .....___ ________________________ . 

Pazartesi 

Her gün çıkar · iktisadi, mali, ticari ve zirai 

GAZETESİ 

9 Birinciteşrin 1939 

·------------------------
İDAREHANE 

Y oğurtcu hanı 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Per§embe Pazarı -İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüıülür 

Tele fon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

• 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 

MÜNAKASALAR 

f'Jıto. Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 
;;"J lira (14) kuruş keşif bedeli ulu cami civarında 36 bele

~lbtralı hanenin tamiratı keşfi mucibince yirmi gün müddetle 
'eye_ konulmuştur. İhalesi 20.10.939 cumartesi günü saat 15 de 
~ llıudürlüğü binasında yapılacaktır. 
~ •ınesini görmek isteyenlerin her gün vakıflar idaresine 

tları. 

StJ İzmir Vilayeti Daimi Encümeııiuden : 
'-• tribiıar - Sığacı~ yolunun O + 000 - 2+ 150 inci kilometrola
IS :d, adi kaldırım yapısının 7761 lira 50 kuruş keşif bedeli 
~et ıün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklile
~~ltt sayılı yas11 hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlariy

ı ~e ~ birinci teşrin 939 perşembe günü saat 11 de Vilayet 
cuı:neııine baş vurmaları. 

lı~ . Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 
~ .lıra 42 kuruş bedeli keşifli U7unköprü hükumet konaj"ı· 

• 111faah 4. 10.39 tarihinde mukarrer olan kapalı zarf usulü 
4C)•tıe talip çıkmamış olduğundan arttırma ve eksiltme kanu
~ •ncı maddesine tevfıkan eksiltmenin pazarlıkla yapılma· 

\'erilmiş oldu2'undan isteklilerin 825 lira 33 kuruşluk te
Oıa birlikte Edirne Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil eksiltme 

"
11

• nıüracaatları ilan olunur. 

~ Midyat Malmüdürlütünden : 
lira muhammen keşif bedelli kazamu: hükumet konağının 

llh.~lilat haddi layik gorülmediğ.~n~en kanununun 40 cı ma~
D-~lnc- 'h ı · "O 10 39 cuma gunu saat 10 da yapılmak u-
11.ıo .. ı a esı - • . 
~ ~ dan itiöaren aynı şerait dahilinde ve ka~alı ~arf . usu-
\ı~n 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuş ıhalesı Mıdyat 
'- i Gtünde yapılacak. . 

"'6tın proje, keşifname, şartname, mukavelename .f ıyat 
•e ı:nüteallikah Mardin Nafıa Müdürlütünde ve Mıdyat 

~~16tünde görülebilir. 
~~'~ktt teminat miktarı 1812 lira 50 kuruştur ........ . 
\ ~ lıler 939 yılı ticaret odası vesikası Nafıa Mudurlufrlinden 

" ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

\\ D. D. Yolları Umum MüdürlüAünden: 
l0.939 tarihinde yapılacağı evvelce ilan edilmiı olan 

,d;~Ydarpaıa feribot inıaat ekıiltmeıfnin bir ay 
ı;ldıti 'Ve rnünakasanın 16.11.939 tarihinde perıembe 

- edileceği ilan olunur. 

~ T erbiyeıi İalanbul Bölgeıl Baıkanlııtından; 
~lıll:ı:in Vaniköy önündeki Eğitmen kurıu ıporevinin 
~ ..:n döıerneleri pazarlık usulile tam~m~a~dınlacak

~ ait ıartname hergün Kurs Dlrektorluğunden al~
~llarlık 16.10.939 pazartesi günü ıaat 14 le Vanı· 

dekt Kurs Müdürlüğünde yapılacajından taliplerin 
ll.rt ilan olunur. 

Edirne lnhtsarlar Baımüdürlüjünden 
lnhiaarlar idaresinin tamiri 7 1 O 939 tarihinden 

larihine kadar on yedi gün müddetle pazarlıja 
t\lr. 

"'"harnmen bedeli 975 lira 66 kuruı olup muvakkat 
f '13 lira 18 kuruıtur. 
~•e fartname Edirnede Baırnüdüriyet muhaıebeıile 

eaı nde her gün görülebilir· 
~~k 23.10.933 Pazartesi günü ıaat 15 de Baımüdü· 
~lal• 11lda müteıekkil komisyonda yapılacaktır· 
.-,thı mezkur iÜn ve saatte °lo 7 ,5 ıüvenme parala· 

tona gelmeleri ilan olunur. 

~~ >.!. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

~~· iki depboy inşası paz~rlıkl~ ihaleye ~onulmuJtur. 
tıı ~.912 lira 42 kuruş, kat'ı temınat 5987 lıradır. ihale 

llıt günü saat 14 te Ankarada M. M. V. Satınalma Ko
'1Yapılacaktır. Bu inşaata aid keşif ve projesi 2 liraya 

tft ' '1. V. Satınalma Komisyonundan alınır. isteklilerin 
--..~eden evvel Hava Müsteşarlığı 6 cı 'ubeye müracaat e

cl' •lı:naları lazımdır. isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
"-~,' Ya11lı vesaik ve teminatlarile birlikte belli gün ve 

'•da Komisyona müracaatleri. 

Ankara Vnlıliğ nden : 

Hususi idareye aid Yeğenbey şubesi binasının tamiri pazarlıA-a 
ko!ll!lmuştur. Keşif bedeli 1277 lira 17 kuruştur. 

ihalesi 2'3.10.39 pazartesi günü saat 15 de Ankara Vilayeti da
imi encümeninde icra kılınacaktır. 

Teminatı 96 liradır. Talipler şartnameyi her gün daimi encümen 
kaleminde görebilirler. 

İsteıdilerin teminatlarile birlikte ihale günü daimi encümene 
müracaatları ilin olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer(Tesisat ve Malz.) 

Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 
5038 lira 14 kuruş bedeli keşifli Uzunköprü hükumet konağı 

elektrik tesisatı 4.10.39 tarihinde mukarrer olan açık eksiltmesine 
talip çıkmamış olduğundan arttırma ve eksiltme kanununun 40 ıncı 
maddesine tevfikan eksiltmenin pazarlıkla yapılmasına karar veril
miş olduğundan isteklilerin 377 lira 86 kuruşluk teminatlarile bir· 
likte Edirne Nafıa Müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyon una 
müracaatları ilan olunur. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 

Talibi çıkmıyan 500.000 metre çift nakilli lastikli bronz tel pa
zarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedel 50.000 muvakkat teminat 3750 lira olup pa· 
zarlık !7 birinciteşrin 939 cuma günü saat 16 da Ankarada P.T. T. 
Umum Müdürlük binasındaki Sahnalmıı Komi.&yonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartları öğrenmek üz.ere hergün ve pazarlığa iştirak 
etmek için 27 birinciteşrin 939 tarihinde mezkur gün ve saatte o 
Komisyona müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden : 

Cerrahpaşa Hastanesi Mutfak, Çamaşır yıkama v~ Soğuk hava 
tesisatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. ihale 24.10.39 
salı günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninde yapı· 
lacaktır. Muhammen bedeli 56529 lira ve ilk teminat miktarı 4076 
lira 45 kuruştur. Şartname 283 kuruş mukabilinde Fen işleri Mü
dürlüğünden alınabilir. Müreabhitler her üç tesisat için ayrı ayrı 
fiyat teklifinde bulunabilirle~. Taliplerin 9~9 ~alına ait ~icare! ?d~
sı ve ihaleden 8 gün evvel lstanbul Beledıyesı Fen lşlerı Mudurlu
ğüııe müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları v~. ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna g<!re hazırlaya
cakları kapalı zarflarını jhale günü saat 14 de kadar lstanbul Bele
diyesi Daimi Encümenine vermeleri. 

Ankara Belediyesinden : 

Su süzgeci kulesine yaptırılacak olan Neon ziyası tesisatı 15 
g"Ün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1996 lira 86 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 149 lira 77 kuruştur. 
Ketif kroki ve şartnamesini görmek isteyenlerin her gün en· 

cümen kalemine ve isteklilerin de 21.10. 939 cumartesi günü saat 
on buçukta Belediye encümenine müracaatları . 

Mobilya, Büro ve ev Eşyası, Muşamba, Hah v .s. 
İzmir Emrazı Sariye Hastahanesi Başhekimllğind~n : 

Hastahanemize 2053 lira tahmini fiatle 25 karyola 25 sandalye 
25 madeni etajer ve 25 şezlong açık eksiltme ile alınacaktır. 

Eksiltme 23 birinciteşrin 939 pazartesi günü saat 11 de ola
caktır. 

İstekliler ıeraiti anlamak üzere her gün ve artırma eksiltme 
kanununa göre teminat makbuzu veya banka mektupları .ve icap 
eden vesikalarla birlikte eksiltme saatinden bir saat evvel lzmir Te
pecikte emrazi sariye hastahanesinde toplanan komisiyona müra

caatları. 

Kereste, tahta ve saire 
Askeri Fabrikalar Umunı Müdürlüğünden : 

Tahmin edilen bedeli 37 bin lira olan 10 bin metre mikabı ce
viz tomruğu Askeri fabrikalar merkez Satınalma Komisyonunca 16 
birinciteşrin 939 pazartesi günü saat 13,30 pazarlıkla ihale ed!lecek
tir. Şartnamesi 185 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. istekli
lerin 2775 lira ilk teminab ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerindeki vesaikle ve komisyoncu olma1ıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret odası vesaiki ile mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

Mahrukat, Benzin, Makina ~ağları v. s. 
Çorum Daimi Encümenden 

18.9.939 Tarihinden itibaren eksiltme müddeti 10 gün uzatılan 

vilayet merkez.indeki ilk mekteplerln azı 34000, çoğu 44000 kilo 
odununa alıcı çıkmadığından ilıalat kanununun 43 üncü maddesinin 
son fıkrasına tevfikan bir ay içinde muamelesi tamamlanmak u" .. 

k ·1 -ad . . z .. re 
~ . sı tme ~u etı bır ay uzatıldığından alıcı olanların bu müddet 
ıçınde encumen kalemine müracaatları ilan olunur. 

• • • l.~.939 Tarihi~den itibaren bir ay içinde pazarlıkla muamelesi 
tekarrur eden Nafıa dairesinin buharlı silindirlerine muktazi ıo ton 
?d~n ve 2~0 _kilo çırasına alıcı çıkmadığından birinciteşrinin 17 
ıocı salı 'llünu saat 15 de ihaleleri yapılmak üzere yeniden 15 gün 
müdd~tle a_çık eksiltmeye konulduğundan alıcı olanların encümen 
kalemıne muracaatları ilan olunur. 

Çorum Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Alayın 939 - 940 seneleri ihtiyacı için açık eksiltme usulü ile 
800000 kilo odun eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi birinciteşrin 
ay~nın rn uncu perşembe günü saat 14 de Çorum garnizonu ordu 
evınd.e yapılacaktır. Muhammen bedeli 8800 ve muvakkat teminatı 
660 lıradır. Şartnamesini görmek isteyenler ilan tarlhinden itibaren 
her gün ~omis!ona, m~racaat edebilirler. Taliplerin muayyen gün
d_e ve eksıltmesınden bır saat evvel icabeden teminat ve kanunen 
~a-z.ım gelen vesikaları ile birlikte Komisyona müracaat eylemeleri 
ılan olunur. 

Samsun Belediye Riyasetinden : 

E~ektri~ ve ~.u santralları için yeni tanzim edilen ıart
nanı.esıne •gore mubayaa edilecek 280 ton mazot kapalı zarf 
usulıle yeniden eksiltmeye konulmuıtur. 

. l~ale: .~9.10 .939 perşembe günü saat 15 de Belediye 
Daımı Encumeni huzurunda yapılacaktır. • . -

.~Jl\\lr:l ;& ııc.. ... • • • l. ' - ...... ... • ...... • - _...._ _ _ ., __ .,. 

Muhammen bedeli : z~qw ııradır. (7745) 4-4 
Muvakkat teminat : 1680 lirdır· 
İhale : 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ya

pılacaktır. 
Şartname vesaire gibi gerekli evrakı görmek ve daha 

fazla malumat almak isteyen talipler Elektrik iıletme Dai· 
resine müracaat etmelidir· 

Müteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Askeri birlikler ihttiyacı için arpa ezme makinesile bir adet 
Füller marka motör alınacaktır. Pazarlığı 13.10.939 cuma günü saat 
13 de yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komu· 
tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• • • Ordu müfettişliği ihtiyacı için gemici feneri pazarlıkla sa• 
tın alınacaktır. İhalesi 13 biriııcitesrin 939 cuma günü saat 10 da 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
Sahnalma Komisyonuna gelmeleri. 

• • • İhale günü talibi çıkmıyan IO kamyon. karoserisi tadilen pa• 
. zarlıkJa yaptırılacaktır. Talipleri şartna~esini lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonunda görebilirler. ihalesi 11 birinciteşrin 939 
çarşamba günü saat 16 da yapılacağından isteklilerin belli gün ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık Sahnalma Komisyonunda bulunmalan· 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Levazım Amirlij'i Satınalma 
Komisyonundan : 

2 sayılı açık deniz motörünün yaptırılacak tentelerinin 10. 10.39 
saJı günü saat 10 da pazarlığı yapılacaktır. 

Tasarlanmış tutarı 136 lira ilk teminatı da 11 liradır. Şartna· 
mesi ve bez nümuneııi komisyondadır. Görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Ga· 
lata rıhtım caddesi Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri· 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan 2 adet Şakuli Rende tezga
hı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komis· 
yonunca 26.10.939 perşembe günü saat 15 te pazarlıkla ihale edi· 
lecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 675 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası veıikaıile mezkur 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

• • • Tahmin edilen bedeli 15()() lira olan 1 adet vida açma tezgahı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkeı. Satınalma Komisyo
nunca 26.10.939 perşembe günü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş ye 2490 sayılı kanununun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikuiyle 
mezkur gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

• • • Tahmin edilen bedeli 4000 lira olan 1 adet Universel fre-



2 Milnakasa Gazete.i 

Bu gün ilan olunan 

MU na kasa ve MDzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Bina tamir\ 
Kaldırım inşası Seferibisar-Sı~acık, yolu aç. elu. 

arasında 
Keşan İnhisarlar idare binası tamiri paz. 
Uzunköprü hükumet konağının ikmal in- aç. ekı. 

şaatı (temd.) 
Döşeme inş. 

Ank. iki depboy inş. (şart. 2 L.) 
Hükumet konağı inş. (temd.) 
Feritbot inş. eksilmesinin tehir edildi 

paz. 
,, 
kapalı z. 

256 44 
776) 50 

975 66 
1 IOCM 4~ 

39912 42 
3750 -

Yeğenbey şubesi binasının tamiri paz. 1277 17 

Elektrik-Hav agazı-Kaforlfer(tesisat ve malzeme_!D 

Uzunköprü hükumet konağı elektrik tesi- aç. ekş. 5038 14 
satı (temd.) 

Çift nakilli lastikli bronz tel: 500000 m. paz. 50000 -
~m~ ~ 

Cerrahpaşa hastanesi mutfak çamaşır yı· kapalı :&. 56529 -
kama ve soğukhava tesisatı 

Su ıüzgeçi kulesine yap. neon ziyası teı. aç· eks. 1996 86 

Kereste, tahta ve saire 

Ceviz tomruğu: 10000 m 3 (şart. 185 kr,) paz. 37000 -

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

Karyola: 25 ad.·demir sandalya: 25 ad.- aç. ekı. 2053 -
demir etajer: 25 ad.-şezlong: 25 ad. 

Mahrukat, Bsnzin, Makine yağları v. s. 

Odun: 800 t. 
" 34-44 t. (temd.) 
" 10 t.-çıra: 200 k. (temd,) 

Maı:ot: 280 t. (temd.). 

Müteferrik 

Çimento Yunuı marka: 500 torba (temd.) 
Cenııel iğne (Emniyet iğnesi) 1000000 ad. 

Armoire: 3 P · •table: 1 P·fa'cr.~~hı1eP marka 
.... 

Gemicı teneri 
Kamyon karoserisi tadilen yap. 10 ad. 
Açık deniz motörünün yap. tenteleri 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

K. fasulye 8106 k'-pirinç: 1656 k.·patates 
1560 k.-bulgur: 8106 k. 

Zeytin danesi: 20 t. 
Yulaf: 550 t. 
Kuru ot: 660 t . 
K. ot: 40 t. (temd.) 
Mercimek: 10 t. (temd.) 
Pirinç tosya: 22,8 t. (temd.) 
Toz şeker: 2252 l k. n 

K. fasulye: 11906 k. 
Beyaz peynir: 7,1 t. 
Kaşar peynir: 1950 k. 
Zeytin tanesi: 4580 k. 
Patates: 20,3 t · 
K. soğan: 13960 k. 
Un: 6,7 t. 

B. M ll 7 a y e d e 1 e r 
Çam kalas ve kasnağı 
İnşaat malzemesi 
Dikili çam ağacı: 183 m J 
Ağaç kapu, çerçeve ve diğ'er ankaz 

aç. ekı. 8800 -

aç. eks. 
kapalı 1.. 22400 -

paz. 

paz. 

" 
,, 

kapalı z. 

aç. ekı. 

kapalı z. 
,, 

pa:t. 
,, 

aç. eks. 
,, 
,, 

" ,, 
" 

aç. art. 

" ,, 

685-

136 -

5000 -
28875 -
29700 -

6384 -
6080 67 
2143 08 
2485 -
1770 -
1190 80 
1218 -
558 40 

1072 -

m3 4 60 

' 
7.e tezgahı Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonunca 26.10.939 perşembe günü saat 14 de pnarlıkla iha· 
le edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 300 lira ve 2490 kanunun 2 ve 3 mad-

delerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar 

tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası veıikasile mezkur gün ve 
saatte Komisyona müracatları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonnndan: 

Beher tanesine tahmin edilen fiyatı 25 santim olan bir milyon 
tane çengel iğııe (emniyet İğnesi) 1J.10.939 çarşamba günü saat IO 

da ~nkara M. M. V. Satınalma Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. 
istekliler 375 liralık temir:atları ile birlikte pazarlık gün ve aa· 

atında M.M.V. Satmalma Ko. da bhlunmaları. 

.~----------------------------------~/~ 

Adana Vakıflar Müd 20-10.39 15 
İzmir Vilayeti 26-10-39 11 

73 18 Edirne İnhisarlar Batmüd. 23-10-39 15 -
825 33 ,, Nafıa Müd. 

Beden Terbiyesi İıt. Bölgesi Batk• 16-10-39 14 -
5987 - M. M. V. SAK. 13-10-39 14 -

Midyat Malmüd. 20-10-39 10 -
D. D. Y. Ank. ve Haydarpa9a 16-11-39 

96- Ank. Valiliği 23-10-39 J5 -

377 86 Edirne Nafıa Müd. 

3750 - P. T . T. U. Müd. Ank. ve ist. 27-10-39 16 -

4076 45 İıt. Belediyesi 24-10·39 J5 -

149 77 Ank. ,, 21-10-39 lO 30 

2775 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 16-10-39 13 30 

660-

1680 -

İzmir Emrazı Sariye Hast, Bathek. 23-10-39 l 1 -

Çorum Ask. SAK. 
,, Vilayeti 
,, < 

Samımn Belediyesi 

19-10-39 14 -
1 ay Müd· 

17-10-39 15 -
19-10-39 15 -

51 38 Ank. Belediyesi 
M. M. V. SAK. 

10-10-39 10 30 
11-10-39 10 -

/;;::; - ıtJ, 1 m:-' 1) • ,:)j.{J\.~·- 1 C' AV A - 1- 23-10-JH 13 = 
13-10-39 13 -

il -

400 -

375 -
2707 04 
2783 59 
119 70 

478 80 
456 05 
160 74 
186-
87 45 
89 31 
91 35 
41 88 
80 40 

ist, Komut. SAK. Fındaklı 

,, " 13-10-39 10 -
" ,, ı 1-10·39 16 -

Gümr. Muh. Gen. Kom. İıt. SAK. 10-ıo.39 10 -

Jandr. Genel. Komut. Ank, SAK. 23-10·39 10 -

Ank. Lvz. SAK· 
Konya Ank. ve İst· Lvz. SAK. 

23-10-39 
24-10-39 
24-~0-39 
ıa.ıo.39 

13.10-39 

15 -
11 -
15 -
10 30 
14 -

" " Harta Gen. Direk, Ank. 
Çorum Vilayeti 
lzmir Lise ve Orta Okulları 

,, n 

" " ,, 
" 

" " 
" " ,, 
" " ,, 

" 

Ank. Orman Çevirge Müd. 
Ask. Fabr. U. Müd. Ank. 

SAK. Pazart. ve Perş. 
n 

17-10-39 
11.10.39 
17-10-39 
17-l039 
17-10-39 
17-10-39 
17-10-39 

,, 
14 30 
14 30 
14 30 
14 30 
14 30 
10 3o 
14 30 

16·10-39 15 -

44 l G Kütahya orman Çevirge Müd. 
İçel Vakıflar Müd. 

26-10·39 13 -
20 I0-39 10 -

Ankara Belediyesinden 

Su itleri ıçın alınacak· olan (500J torba Yunus marka 
çimentoya talip çıkmamaıına binaen eksiltme on gün uza· 
tılmııtır. 

Muhammen bedeli (685) liradır. 
Muvakkat teminat (51,38) liradır, 
Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün Encümen ka

lemine ve isteklilerin de lQ.10.939 ıalı günü saat 10,30 da 
Belediye Encümenine müracaatları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Muayyen günde talibi zuhur etmiyen bir adet binek otomobili 

yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. Mnhamme bedeli 3230 lira 
olup ilk teminat miktarı 240 liradır. 

Açık eksiltmesi 23.10.939 pazartesi günü ~aat 15 de Vekalet Sa
tınalma Komisyonunda yapalacaktır. 

9 Birinciteşrin ~ 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 58i~ 
İsteklilerin kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı \l~ııl 

birlikte ilk teminat mektup veya makbuzlarile komisyonda 
maları. 

Le"'ı~ Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı istanbul 
Amirliği Satınalma Kamisyonundan : de) 

Ford kamyonetleri için satın alınacak 62 kale~ !~s r 
parçanın 16. 10.939 pazartesi günü saat 10 da açı ~ 
mesi yapılacaktır . clB 1 

Tasarlanmıı tutarı 1920 lira ve ilk teminatı 
liradır. Parça listesi komisyondadır. Görülebilir· Jcbll~a 

İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat ~a el ~, 
rile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ıkfJl 
·taki komisyona gelmeleri. 

h'di • • • 1500 aded sünger ile 2500 aded gebrenin müteah 1 ·ıtııı 
ve hesabına 16-10-39 pazartesi günü saat 14,30 da açık et;sı 
yapılacaktır. 5' 

Tahmin edilen bedeli 765 lira ve ilk teminatı 58 l~ra~~~;,. 
namelerile evsaflara ve nümuneleri komisyondadır. Görule 1 ~·P 

İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları -;e. ~·ti 
vesikalarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikiııc• 
komisyona gelmeleri. 

• •0dt 
Devlet Oemirvolları ve Limanları işletmesi Umum ldaresı _. 

• " 1 ,,. 
Muhammen bedeli 6000 lira olan IOOO aded tahta e 

51 b'ıı8 13.10.939 cuma günü .saat on beşte Haydarpnşada Gar 1 8 ~1 tindeki Komisyon tarafından kapalı 7arf usulile satın alı~ac t ~' 
Bu işe girmek istiyenlerin 450 liralık muvakkat te01•118 ~ 

nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfların• d: 
saat on dörde kadar Komisyon reisliğine vermeleri laııın 1 dl 

Bu işe aid şartnameler Komisyon dan parasız olarak 
maktadır. 

le ~· • • • Muhammen bedeli 8400 lira olan 700 ton yükse alı 
sönmemiş kireç 16. I0.39 pazartesi günü saat 15.3~ da kBJ' 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. itı'I 

Bu işe girmek isteyenlerin 630 liralık muvakkat te~t 1 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 511 

a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır, ·rel 
Şartnameler parasız olarak Ankara'dıı Malzeme paı 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır· ,,~ 
. o 

• • • Muhammen bedeli 7500 lira olan 5 kalem de?1irCAtı~ 
20.11.939 pazartesi günü saat 15 te kapah zarf usulü ıle 
İdare binasında satın alınacaktır. !Jli 

Bu işe girmek isteyenlerin 562,50 liralık muvakkat t~ I~ ~ 
kanonun tayin ettiği vesikaları ve tekliElerini aynı gün sa• 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. ·deıı 

· sı Şarnameler parasız olaralc Ankarada Malzeme Daıre 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

ıc•"' • ... ........ .u .. uıcıa ueueu ı uvv llrtl uıan l .lUOUO aded rak ~~ 

ret çivisi 16.11.939 per~embe günü saat 15 30 da kıtP 
usulü il~ Ankara'da. İdare binasında satın ~lınaırıal<~~-

. Bu. ışe girmek ısteyenlerin 547.50 liralık m~"Brftı 
mınat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekhfle eJ~ 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ~ 
lazımmdır. 

Şartnamaler parasız olarak Ankara'da MalzeJ11de 
sinden, Hayarpaşa,da Tesellüm ve Sevk Şefliıın 
ğıtılacaktır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma Ko01iıf011 

. Tah~in ed.ilen bedeli 51.000 lira olan 340 ton İsveç b~ 
rı Askerı Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınshııll dıl 
nunca 24.10.939 salı günü saat 14 te pazarlıkla ihale ~lir 
Şartname 2 lira 55 kuruş mukabilinde Komisyondait veri ~· 
lerin muvakkat teminat olau 3800 lira ve 2490 nuıııarıılı il 
2 ve 3 Üncü maddelerindeki vesaikle komisyoncu oJIJJadı1' 

1 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Oda•• 
le mezkür gün ve saatte Komisyona müracaatları. ıa 

* • • Tahmin edilen bedeli 30 bin lira olan 30 ton A,§ 
Askeri fabrikalar uınum müdürlüğü merkez satınalma koııı~ti' 
24. I0.39 salı günü saat 14,30 da pa:rarlıkla ihale edilece1' 1' 
name l lira 50 kuruş mukabilinde komisyondan verilir· 11 ıı 
muvakkat teminat olan 2250 lira ve 2490 numaralı kal11111 ıf 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bil 
kadar tüccardan olduklar111a dair Ticaret Odası vesikasile 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Askeri Fabrikalar U. Müdüdrlüğü Merkez Satınalına f(olJıi 
Tahmin edilen bedeli 4500 lira olan 5 ton Aııtiıtı0~ 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma f(oıJI;~ 
18-10-939 çarşamba günil saat J5 te pazarlıkla "ihal~ e ~ıı 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. TaJipferııJ ıı 
teminat olan 337 lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kaıı1111: 
maddelerindeki vesaikle komisyonca olmadıklarına ve .bıe 
kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesika••> 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze 

Elazıg Tümen Satınalnıa Komisyonundan: Jıil 
Elazıg merkez kıtaatının senelik ihtiyacı için 80 bi0 

satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 20 bin liradır· ~ 
Şartnamesi Elazığdaki askeri satınalma komisyo11u11d11 

meaai dahilinde görülebilecektir. ıı~' 
Eksiltme lf>.I0-39 perşembe günü saat onda tüın bi118"

1 

nan askeri sat111alına komisyonunda olacaktır. 
Eksiltme kapalı ~arf usulile olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1500 liradır. 
Teklif mektubları 19-10-39 perşembe güııü saat 9 8 



~ Birinciteşrin 1939 

~~~' komisyonu reisliğine verilmiş olacak ve bu saatten sonra mek· 
I r kabul edilmiyecelıtir. 

•tlr.lr. stekliler görülmesine lüzum hasıl olan vesaiki resmiyesini mu· 
at teminatının konulduğu zarf içersine koymuş olacaktır. 

lilr. . • "' • Hozat ve Ovacık garnizonlarında bulunan birliklerin sene -
~d ıb~iyacı için 50 bin kilo pirinç satın alınacaktır. Tahmin edilen 

elı 15 bin liradır. 
Çtr Şartnamesi Elazıgdaki askeri satınalma komisyonunda pazartesi 

flınba ve cuma günleri öğleden sonra görülebilecektir. 

11, Eksiltme 18-10-39 çarşamba güuü saat onda tüm binasında bulu
n ~keri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

ksiltme kapalı zarf nsuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1125 liradır. 

bıı ?ek}jf mektupları 18.I0.939 çarşamba günü saat 9 za kadar Sa. 
ille~ lba Komisyonu reisliğine verilmiş olacak ve bu saaltan sonra 

~plar kabul edilmiyee:ektir. 
•t1r.ır.:lekliler görülmesine lüzum hasıl olan vesaiki resmiyesini mu

t teminatının konulduğu zarf içerisine konulmuş olacaktır . 

Harita Genel Direktörlüğünden 

lıle liarita GN. Drk.lüğü kıtası hayvanatı için açık eksilt· 
~.:e konulan 40 ton kuru ota talibi tarafından edilen üç 
ta :r ~oksan dokuz santim fiyat Genel Direktörlükçe gali 
ııı: duğünden eksiltme on gün uzatılarak tekrar eksilt· 

l'e konulmuıtur. 
tld Eksiltme 16.10.939 pazartesi günü saat 10,30 da Cebe
l., e Harita Gn. Drk.lük binasında Sa. ~l. Ko. da yapı
ttktır. 
--~Muhammen fiyatı üç kuruı doksan dokuz santim, 
·~~akkat teminatı 119 lira 70 kuruı oluk banka mektubu 

l ınaliye makbuzu kabul olunur-
1\o 'f aliplerin yazılı gün ve saatte teminatlarile beraber 

Qılıyona uüracaatlerı . 

Çorum Askeri Satınalma Komisyonundan : 

14 d Alayın 939-940 seneleri ihtiyacı olan 29.9.939 gün saat 
'lcaıİ eksiltmesi yapılacağı bildirilen 10000 kilo mercimeğe 
fı. hne gününde talip çıkmadığında ., 'iltmeıi on gün da. 
tGıı~ltılarak tatil günleri hariç 13 , "'~ ·itetrin 939 cuma 

\l •aat 14 de talik edilmiı bulundu~··· ·'an olunur. 
~ .... 

'c. 
\ 

İzmir Lise ve Ortaokullar Satınalma K. ... ~ .. ·- _.., 
- " · 't..in IJt:ı• 

Başkanlığından: 

Azı Çoğu Muh. T. İlk Tem. Ait oldu~u okullar 
,...._ Kilo Kilo Lira K. Lr. Kr. 

... iti --- --- -------
lo~"ç(Tosya) 17400 22800 6340 00 478 80 Bütün yatılı okullar 

~keri 17497 22521 6080 67 456 05 " " " 
llittn lltün yatılı okulların 1939 mali yılı yukarıda yazılı iki kalem 
'il~ ve. toz şeker ihtiyacı 3. J0.1939 tarihinde yapılan kapalı zarf 
~ltlrıeıı!lde talip zuhur etmediğinden bir ay içinde pazarlıkla alı· 
~it tır, istekli olanlar her hafta salı günleri saat 14.30 da Kültür 
'ttı, tCS~lüğünde toplanacak komisyonumuza yukarıda yazılı temi
t\ı ~ ıle birlikte müracaat edebilirler. Bu işe ait şartnameler her 

illtür Direktörlüğünde görülebilir' • ,, 
'Ci-. · . ıı Azı Çoğu Muh. T. ilk Tem. 

t fa Kilo Kilo Lr. Kr. Lr. K· 
~ "alye horoz 8415 11906 2143 08 160 74 
~ teneke peyniri 5500 7100 2435 186 
~- (,\ ~yniri 1540 1950 1170 87 75 
~Y\'ansaray) 5150 6700 1072 80 40 
~, tanesi Tirilya 3650 4580 1190 80 89 31 
t • 15450 20300 1218 91 35 i•n 10600 13960 558 40 41 88 
'e ~talı okulların yukarıda yazılı ihtiyaçlarının yapılan açık ek
'--e.ı'1~de istekli çıkmadığından açık eksiltmeleri uzatılmıştır. Şart
~ı a t.rı her gün Kültür Direktörlüğünde görülebilir. Eksiltmeleri 
~e~rı 17.10.39 tarihine tesadüf eden salı günü aaat 14,30 da hü
:~ "-~ Kültür Direktörlüğünde yapılacaktır. İstekJilerin belli gün 
..,.._ ol e teminat makbuzları ile birlikte komisyona batvurmaları 

llnur. 

l\A..~karam Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
~•i ~ ara garnizon ve birlik müesseseleri için 20 bin kilo zeytin 

S-t;~n açık eksiltmesi 23. 10.39 saat 15 de Ankara Lvz. Amirli
' t.!ll •ltna Komisyonunda yapılacaktır. 

'

' ıı11111:oı'?en b~deli 5 bi~~ !.ir~ ilk t~minatı 37? liradır. Şartname 
ilca esı komısyonda gorulur. Eksıltmeye gıreceklerin kanuni 

\re temiuatla .belli vakitte komisyonda bulunmaları, 

J•nda -
,. rma Genel Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

~(kilosuna 18 kuruı kıymet biçilen sekiz bin yüz elli altı ki· 
' .~sulye ve kilosu 25 kuruş tahminle beş bin altı yüz elli al

' Pırınç ve kilosu 8 kuruştan on bir bin bef yüz altmıt kilo 
-._~ 

111
"e. hir kilosu 12 kuruştan sekiz. bin 156 kilo bulgur ve kilo

"'f )•llt~hatnmeıı bedeli 7 kuruş olan 4239 kilo kuru soğan kapah 
~ ş.11ale 23. I0.939 pazartesi günü saat onda satın almacaktır. 
._~"-Ut llatnesi parasız Komisyondan alınabilecek örnekleri mevcut 
\ ~lllt Q:ıeye girmek isteyenlerin 400 liralık ilk teminat makbuz v~ 
~ııı\Qıe~t~~u ile şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mek· 

ellı gun saat dokuza kadar Komisyona vermiş olmaları, 

~ l<onya levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

~l 'adaki kıtaatı hayvanatının senelik ihtiyacı için 550000 kilo 
~'Palı zarf usuJile eksiltmeye konmuştur. 
L~o •~esi Anka~a, İstanbul, Konya Lvz. Amirlikleri Satınalma 
"'ta ~ •rında~ır. istekliler okuyabilirler~ • 

~~~t 0000 kılo yulafın muhammen tutarı 2887a liradır. 
lit, ~Q:ıesindeki 0 

0 25 fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 
\t~U kuru,tur. 

iti ~Q:ıesi 24. 10.939 salı günü saat 11 de Kon yada Levazım A
f'te.kı~ınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

ıler 24. 10.939 salı günü saat 10 a kadar teklif mektuplarını 

Münakasa Gazetesi 

mezkur Satınalma Komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

• • • 1- Konyadaki kıtaat hayvanatlarının senelik ihtiyacı olan 
660.000 kilo kuru ol kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul Konya Lv. amirliklerin ıatmalma 
komisyonundadır. 

İfbu 660.000 kilo :kuru olun muhammen tutarı 29700 liradır. 
Şartnamesindeki yüzde 25 fazlası da dahil olduğu halde ilk te

minab 2783 Hra 59 kuruştur. 
Eksiltmesi 24.10.39 salı günü saat 15 e kadar teklif mektubları· 

nı mezkür salınalma komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

• • 

MUZA YEDELER 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden : 

Kırıkkalede Askeri Fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığına 
ait inşaattan kalan bir kısım malzeme satılacaktır. Taliplerin 13 
teşrinievvel cuma günü Kmkkale grup MüdürJüğünde müteşekkil 
Heyete müracaatları. 

Ankara Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
4.10.39 tarihinde yapılan açık arttırmada talip zuhur etmedi

ğinden dolayı satışı icra olunamayan Ankara orman deposunda 
mevcut 5 metre mikab 584 desimetre mikab çam kalasa ile 22 top 
çam kasnağı satışları ithalat kam~nu ahkamına göre 10 gün müd. 
detle uzatılmıştır. 

Satış 16.10.39 tarihine müsadif pazartesı günü saat 15 de An
kara orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Taliplerin yevmi muayyenede teıekkül edecek komisyona mü· 
racaatları ilin olunur. 

İçel Vakıflar Müdürlüğünden : _ 

Bedeli muhammen M. teminat 
Lira kr. Lira kr. 

4000 300 
Vakıffar idaresi an barında ve Yeni Cami civarında bulunan ve 

lokanta haline ifrağ edilen binadan çıkan ağaç, kapu, çerçeve ve 
diğer ankaz on beş gün müdetle açık arttırmaya konulmuş 20.I0.39 
cuma günü saat on da kat'i ihalesi icra kılınacaktır. 

Adı geçen ankaZI görmek ve fazla malumat almak isteyenlerin 
her gün Vakıflar idaresine uğramaları lüzumu ilan olunur. 

Müteahhitlerin Takvimi 

Salı 10. 10.939 

Ağaç ve muhtelif cins fidanlar (Ank. Beled.) No 1157 
Varnon orta kömürü (PTT. U. Müd.) No 1157 
Pavyon, cephanelik ve istinat dıvarı inş. (Kütahya Garnizon SAK.) 

Mo 1187 
Linyit kömürü (Sarıkamış Ask.) No 1187 
Sarı sabunlu kösele keten saraç makarası (İst. Komut.) No 1188 
Bulgur (Ankara Lvz.) No 1189 
Yulaf ve kuru ot (Ank. Beled.) ~o 1189 
Kuru ot (Lüleburgaz Tümeni) No 1189 
Lavemarin kömürü (Elazığ Ask.) No 1188 
Erat kaputu (Gümrük Muhafaza Komut.) No l 189 
Supurge, demir gaz borusu ve kontraplak (D.D.Y.) 1190 
Mercimek (Tekirdağ Tümeni) No 1190 
Arap aabunu (M.M.V.) No 1191 
Kuru fasulye (Deniz Lvz") No 1191 
Muhtelif erzak (Kütahya Garnizonu) No 1191 
Muytabiye malzemesi (Harta Gen. Dir.) No 1191 
Patates (Çanak. Mst. Mvk.) No 119'l 
Bakır izole tel (D.D.Y.) No 1192 
İmar planı tanzimi (Şaryköy Beled.) No 119'l 
Cagaloğlu erkek orta okulu binası tamiri (Cagaloğlu Erkek Orta 

Okulu) No 1192 
Tıbbi ecza (İıt. Beled.) No 1193 
Koyun eti (Yozgat Maarif Müd.) No 1197 
Sinema binası int· (Malatya Vil.) No l 199 
Klor gazı ve sülfat dalümin (Ank. Beled.) No 1195 
Muhtelif erzak (Vize Tümeni) No 1195 
Makine ve otomobil yağı, benzin ve mazot (Ank. Beled.) No 1195 
Elbiae diktirilmesi (Adana Beled.) Ne 1196 
Yem torbası (Kayseri Tümenit No 1195 
Lacivart kumaş (Adana Bölde.) No 1196 
Kriple kömürü (Konya Bölge Sanat Okulu) No 1196 
Matbaa yaldızı (İnhisarlar U. Miid.) No l 196 
Kuru ot (Vize Tümeni) No 1196 
Ekmek, et, yoğurt ve süt (izmir Lise ve Orta okulları) No 1196 
Kuyu acılması (Kırklareli iskan Müd.) No 1198 
Telefon müşeddide mrk. inş. (Kocaeli P. T. T. Müd.) No 1200 

Cagaloglu erkek Ortaokulu Satmalma Komisyonundan : 
10.10·939 salı günü saat 14 te lıtanbul Beyoflu istiklil 

caddeainde 349 numaralı binada Liseler Muhasebelifinde 
toplanan Okul Komlıyonunda 1001 lira 38 kuruıluk ketif 
bedelli tamiratı açık ekıiltmeye konmuttur. Bu ite ait ıart· 
name ve nafıa ıeralti okulda görülür. ilk teminat 76 lira o· 
lup eksiltmeye ittirak edeceklerin en az 1000 liralık bu ite 
benzer it yaptıklarına dair ekılltme gününden 8 gün evvel 
latan bul Vilayetinden alınmıt ehliyet ve 1939 yılı Ticaret 
Odası vesikalarile belli gün ve saatte teminat makbuzu ile 
Komisyona gelmeleri. (7705) 4 - 4 

ŞEHiR TiYATROSU 
DRAM KISMINDA 9/ 10/39 aaat 20,30 

Romeo-JUlyet 
KOMEDi KISMINDA 9/101939 ıaat 20,30 

iKi KERRE lKI 
• 

3 

Cinsi Mikdarı Muham. bedeli % 1,5 temi. Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

---- ------- ------· -----
Arap aabunu 3000 Kgr. 
Benzin 40000 " 
Gazyağı 16000 " 
Muhtelif elektrik 91 Kalem 

malzemesi. 

420 
8000 
2360 
1967 40 

31 50 Açık eks. 14 
600 - K. zarf 15 
177 - Açık eks. 16 
147 55 Açık eks. 16,30 

1 - ŞartnameJeri ve müfredat listeleri mucibince yukarıda cins 
ive mikdarları yazılı 4 kalem malzeme hizalarında gösterilen usul
erle eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 1 J.10.939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü g~çen Şubeden parasız alınabilir. 
V - Benzin münakasasına girecekler mühürlü teklif mektupları

m kanuni vesaikle 0/ 0 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka te· 
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evvel mezkür Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri diğer eksiltmeye girecekler °!o 7,5 teminat paralarile yu
karıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7676) 4-4 

1 - Şartnamesi mucibince ve derhal teslim edilmek üzere (450) 
kilo jelatin pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 10. 10.939 günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o 

0 
7,5 

güvenme parasile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri. (8120) 3-3 

Cinsi Miktarı 

Mobilya IO kalem 
49-114 rapit ko- 30 kg. 
nik çivisi 

•*• 
Muh. be. 

lira 

1238 
300 

% 7,5 te. 
lira krş. 

9::! 8.5 
22 50 

Eksiltme 
şekli saati 

aç. eks. 16 
» 16,30 

1 - Şartnrmeleri mucibince yaptırılacak cins ve miktarı müf_ 
redat listesinde yazılı 10 parça eşya ile miktarı yukarda yazılı rapit 
konik çivisi hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saat· 
leri hizalarında gösterilmiştir, 

lll - Eksiltme 1:?.10.939 perşembe günü Kabataıta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve listeler her gün sözü geçen şubeden para
sız alınabileceği gibi resimleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
o 0 7 ,5 güvenme paralarile birlikte y ·' ' . qdı geçen komisyona 
gelmeleri. - '··· (n45) 4-4 

•*• 
Cinsi Miktarı Muh. be. °lo 7,5 te. Eksiltmenin 

lira lira krş, şekli 1aatı 
---------- ------- ---- ------·-
Kırmız{ av kovanı 400 kutu aif 1008 75 60 aç. eka. 14 
70 m/m 
65 m/m ,, ,, 600 ,, ,, 1512 113 40 " 15 

Mor " ,, 300 ,, " 6300 472 50 kapalı z. 16 
1 - Şartnameleri mucibince yukarıda miktarları yazılı muhtelif 

cins av kovanı hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şe· 

kil ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
ili - Eksiltme 13.X.939 cuma günü Kabataşda Levazım ve 

Mubayaat Şubesinrleki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabi

leceti gibi nümune de görülebilir. 
V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühürlü tek· 

if mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu 
ıveya banka teminat mektubunu ihtiva edecek zarflarını ihale saa
tinden bir saat evvel mezkür Komisyon Başkanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri diğer eksiltmelere girecekler O 0 7,5 teminat pa
ralar~le birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olu-
ı:.ur. (7627) 4-4 

. Muhammen bedeli 17030 lira olan 41600 kg. muhtelif cins motör 
yatı 21.11. 939 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasnıda 1atın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin (1277.~5) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 
de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak . Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden datıtılacaktır. 

(7953) 3-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satmalma 
Komisyonundan : 

1939 mali senesi zarfında mektep pansyonu için alınacak olan 
(1000) adet yatak ve yorgan çarşafı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Beher çarşafın muhammen bedeli 158 kuru' olup ilk teminatı 1 J8 
lira 50 kuruıtur. 

Eksiltmesi 20. 10. 939 tarihine raslayan cuma günü saat 10 da 
mektep binası içinde toplanan satınalma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltoıeye gire
ceklerin belli gün ve saatte mektep binası içinde toplanan aatınalma 
Komiıyonuna müracaatları ilin olunur. (7998) 2-4 
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ObJel de l'adjudication Mode 
d'adjud~at. 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cabier des Charges Jours Heures 

A) Adjudications au Rabais 

Constructi ons-Repa ratio":;:;. Trav. PubHcs-Materiel de C onstruction-Cartograph ie 

Rep. bat. Vakoufs 
Const. pa\'e ı roıı• .. 
Rcp. bat. A~·' .e Seferıhısar-Sığ'acık 

C t 
,.. ... m. Mon. Keşan 

ons • .ı. depôts de munitıons a Ank. 
(cah eh 2 L) 

Const. konak gouvernem. (aj) 
L'adjudication concernant la const. ferriboot 

Pub\ique 
Gre a gre 

Gre a grc 

Pli cach 

256 44 
7761 50 

975 66 
39912 42 

3750 -

73 18 
5987 -

Dir. Vakoufs Adana 
Vil. lzmir 
Dir. Pr· Monop. Edirne 
C· A· Minis. Def. Nat. Ank, 

Dir. Fisc Midyat 
Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. 

Bur. Exptid. H paşa 

20-10·39 15 -
26-10-39 11 -
23-10-39 15 -
13·10-39 14 -

20-10·39 10-
16·11-39 

a ete ajournee 
Rcp. bat. bur· Fisc Yegenbey Gre a gre 1277 17 96 -
Achev. const. konak gouver. Uzunköprü (aj) Publique 11004 42 825 33 

Vi!. Ank. 23-10·39 ıs -
Dir. Trav. Pub. Edirne 

Const. planchcr Gre a gre 695 -
Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Presid. Club Sport lst. 16-10·39 14 -

Install. electr. konak gouvcr. Uzunköprü (aj) Publique 
Fil en bronze caoutchoutc a double rheophore: Gre a gre 

500000 m • (ai) 
lnstall. depôt frigorifique, cuisine et buanderie Pli cach 

hôp. Ccrrahpaşa 
lnstall. lumiere Neon a la tour d' eau Susüzgeçi Publique 

5038 14 
50000 -

56529 -

1996 86 

377 86 
3750 -

4076 45 

149 77 

Dir. Trav. Pub. Edirne 
> Gen. P.T.T. Ank. et Ist. 

Com. Perm. Mun. lst · 

Municip. Ank. 

27-10-39 16 -

24-10-39 15 -

21·10·39 10 30 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Taplaserie ete. 

Lit: 25 p.·chaises en fer: 25 p.·ctagere: 25 p. Publique 2053 -........ ,., -
chaises longuo: " · .... 

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Tronc de noyer: 10.000 m3 (cah eh 185 P) Gre a gre 37000 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois: 800 t. 
> 34.44 t. {aj) 
> 10 t.·id. resineux: 200 k. (aj) 

Mazout: 280 t. (ai) 

Divers 

Publique 

Publiquc 
Pli cach 

Machine a broyer l' orge: 1 p.-moteur mar- Grc a gre 
que Füller: 1 p. 

Lanternc pr. marin " ,, 
,, Reconstr. carrosserie camion: 10 p. (ai) 

Tentes pr. moteur de haute mer 
Cimenl marque Yunus: 500 sacs (ai) 
Crochets-aiguilles (aiguille de sürete): 1 mil. p. Gre a gre 
Machine-outil perpendic. a raboter: 2 p. , 
Automobile de monture: 1 p. (aj} Publique 

Provisi ons 

Lentilles: 10 t. (aj) 
Riz: 22,8 t. (aj) 
Sucre en poudre: 2252 k. (aj) 
Haricots secs: 11906 k. 
Fromagc blanc: 7,1 t. 

> kacher: 1950 k. 

Gre a ıre 

Publique 

" 
" 

Farine: 6.7 t. ,, 
Olives: 4580 k • ,, 
Pommes de terre. 20,3 t. ,, 
Oignons: 13960 k. ,, 
Haricots secs: 8106 lı::.-riz: 1656 k.·pomme de Pli cach 

terre: 1560 k.-ble concasse: 8106 k. 
Olives: 20 t. 
Avoine: 550 t. 
Foin: 660 t. 

> 40 » (aj) 

B] Adjudications a la surancherie 

Publique 
Pli cach 

.. 

8800 -

22400 -

136 -
685 -

9000 -
3200 -

6384 -
6080 67 
2143 08 
2485 -
1170 -
1072 -
1190 80 
1218 -
558 40 

5000 -
28875 -
29700 -

Bois de sapin: 183 m3 Publique le m3 4 60 

Porte en bois, chassis et autres decombres 
Mater. de const. 
Madriers et cerceaux en bois de sapin Publique 

[3 üncü saıyfadan devam] 
Kütahya Orman Çevirge Müdürlütünden 

1- Kütahya vilayetinin Emet kazası dahilinde vaki hudutları şartna· 
mede yaz.ılı (Kuzukırı) devlet ormanından 128 m3 gayri mamul dikili çam 
ağacı meV1imin kışa yaklaştı2'ı nazarı itibare alınarak 8 ay müddetle or· 
mandan çıkarılmak üzere 6.10.39 günlinden 26.10.39 gününe kadar 20 

. gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 
2- Artırma 26.10.39 perşembe günü saat 13 de Kürahya ormal\ 

Hôp. Malad. Contag. lzmir 

2775 - C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

660 - C. A. Mil. Çoı um 
Vil. Çorum 

" 1680 - Municip. Samsun 

C. A. Comm. Mil· 

" " 
" 

lst. Fındiklı 

23-10-39 11 -

16-10-39 13 -

19-10-39 14 -
Dans 1 mois 
17·10-39 15 -
19-10-39 15 -

13-10-39 13 -

13-10-39 10 -
11-10·39 16 -

" 11 - C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 10-10-39 10 -

51 38 Municip. Ank. 

675 -
C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

l> Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

240 - > Min. Def. Nat. Ank. 

Vil. Çorum 
478 80 C. A. Lycces et Ec. Sec. lamir 

456 05 » > 

160 74 " 
,, 

186 - " " 
87 45 " ti 

80 42 " " 89 31 " " 91 35 " " 41 88 " " 
400 - C. A. Comm. Gen. Gendr. Ank, 

375 - lô lnt. Ank. 
2707 04 J > Konya Ank. et lıt. 

2783 59 " " 119 70 Oir. Gen. Cartogr. Ank. 

44 16 Oir. F orets Kütahya 
> Vak o uf s lçel 

C. A· Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 
Oir. Foretı Ank. 

10-10-39 10 30 
11-10-39 10 -
26-10-39 15 -
23-10-39 15 -

13-10-39 14 -
Lundi et Jeudi 

> > 

17-10·89 14 30 
17-10-39 14 30 
17-10-39 14 30 
17-10-39 14 30 
17-10-39 14 80 
17-10-89 14 30 
17-10-39 14 30 
23-10-39 10 -

23.10.39 15 -
24-10-39 11 -
24-10-39 15 -
16-10·39 ' 10 30 

26·10-39 13 -
20-10-39 10 -

16-10-39 15 -

çevirge müdürlütünde yapılacaktır. 
3- Beher gayri mamul m3 bin tarife bedeli 3ô0 kuruştur. 
4- Muvakkat teminat "44 lira 16 kuruştur. 
5- 128 m3 kerestelik ataç 3116 sayılı orman kanununun muvakkat 

6ncı maddesine göre mahalli kereste ihtiyacını karşılamak ü.zere artırma· 

ya çıkarılmıştır. 
6- Şartname ve mukavele projeleri Ankara orman umum müdür• 

lüfü ve Kütahya orman çevirge müdürlüfünde görülür. • 

AVIS OfflCIELS 
De l'Admin istration Generale desCher1'1if

11 

de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

. 20? tonnes de metal antifriction pour locomotive d'une \f~ 
estımatıve de 3!>9.644,79 Ltqs. et 50 tonnes d 'etain en liugot d ~ 
va~eur 1est!m~tiv~ de 72. 153: 10 Ltqs; seront achetes separeıneol 1._ 
voıe d adJudıcatıon sous plı cachete le Vendredi 17 Noveınbre 
a 15 b. 30 au local de l' Administration Generale a An kar•· ~ 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la 1 
dence de la Commission le jour de l'adjudication jusqu'a 14 b- J 
]eurs offres, une g-arantie provisoire de 16.135,79 Ltqs. pour I•~ 
tal antifriction et 4.857,66 Ltqs. pour l'etaiıı ainsi que les ~ 
cats exiges ~ar la loi. ,.P 

Les cahıers des charges sont en vente au prix de 361 Ptt' 
Caisses d'Ankara et de Haydarpar1a. (7675) 4-4 

----------------------------________..,/ 
3 üncü sayfadan devam 

Gaı Qfyd~rpaş·;cl No 1202 
Gıal ....... ":Jt zincir ttiümrük Muhafaza Gen. Komut.) No t202 
Jelatin (inhisarlar Um. Müd.) No 1202 
Demir bidon (İst. Komut.) No 1202 
Makarna ve şehriye (Tophane Lvz.) No 1202 
Zeztinyağı (İst. Komut.) No 1202 
Beşiktaş Ask. binası tamiri (İst. Komut.) No 1203 
Galvanizli demir tel ve 3 No. lu izolatör (İst. Komut.) No ızıo' ___________ ___.-/t 

Memento des Fournisseurs ___,,,/ 
---------- 'e 1 

Mardi 10.10.939 

Divers plants d'arhres (Municip. Ank.) No 1157 
Charbon Varnon (Dir. Gen. PTT.) No 1157 
Gonstr. pavillon, depôt munitions et mur de soutaiment 

Mil. Kütahya) No 1187 
Charbon lignite (Com, Ach. Mil. Sarıkamış) No 1187 ,t;) 
Cuir jaune savonneux bobine en lin de sellerie (Command· I 

No 1188 
Ble concasse (lnt Ank.) No 1189 
Avoine et foin (Municip. Ank.) No 1139 
Foin (Div. Lüleburgaz) No 1189 
Charbon lavemarin (Com. Ach. Mil. Elazig) No 11~ 11~~ 
Capotes pr. soldats (Command. Gen. Surv. Douan. lst.) No ıır 
Balais, tuyaux a gaı. en fer et contre·plaque (Ch. Fer Etat)f'lo 
Lentilles (Div. Tekirdağ) No 1190 
Savon noir (Min. Def. Nat.) No ll91 
Haricots secs (lnt. Marit.) No 1191 , 
Diverses provisions (Garnison Mil. Kütahya) No 1191 
Articles de sellerie (Dir. Gen. Cartographie) No 1 l91 
Pomme de terre (Place Forte Çanakk.) No 1192 
Fil en cuivre isolç (Ch. Fer Etat) No 1192 
Dressement plan restauraton (Municip . Şarköy) No 119'l ~ 
Repar. bıitisse ecole second. Cağaloğlu (Com. Acb. Ecole 

Cagaloğlu) No 1192 
Produits pharmaceuliques (Municip. lst.) No 1193 
Viande de mouton (Dir. Culture Yozgad) No 1197 
Conıtr. halisse cinema (Vil. Malatya) No 1199 
Gaz chlore et sulfate d'alumine (Municip. Ank.) No 1195 
Diverses provisions (Div. Vize) No 1195 
Huile p. macbine et automobile, benzine et mazout (MuD· 

No 1195 
Confection habita (Mun. Adana) No 1196 
Sacı pour fourrage (Div. Kayseri) No l 195. 
Etoffe bleue (Mun. Adana) No 1196 
Charbon crible (Ecole Metler Konya) No 1196 
Dorure d'imprimerie (Dir. Gen. Monop.) No 1196 

~in (Div. Vize) No 1196 . • • • fi'~ 
Pain, viantle, yoghourt et laıt (Lycee.s Ecoles second lzaıit) t~ 
Ouverture puib (Dir. Etablissemenb lmmigres Kirklarcli) N~ 
Constr. poste d'amplificateur de Telephones (Dir. P.T.T. 

No 1200 
Petrole (Covımand. Iıt.) No 1202 
Cbalne galvanisee (Command. Gen. Surv. Douan. lıt.) 
Gelatine (Dir. \.ien. Mon.) No. 1202 
Bidon en fer (Command. Mil. Ist.) No 1202 
Macaronis et vermicelle (lnt. Tophane) No 1202 ~ 
Huile d'olives (Comm. bt.) No 1202 frjı 
Rep. batiıse bur. Recrutement Mil. Beşiktaş {Com. l.t.) N°1" 
Fil de fer galvanize et isolateur No. 3 (Command. Mil. iıd 

imtiyaz Sahibi ve Y.azı lıleri Direktörü iımatl Gı-' 
Basıldığı YeJ' Akın Basımevi, lıtanhul 


