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iLAN ŞARTLARI 
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Telefon: 49442 

Posta kutusu rıfo. 1261 

1 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 

• • 

'-~UNAKASALAR 
~-! ami!!_t- Nafı~şleri :_ Mal~em!±'arita 

Musiki Muallim Mektebi Müdürlügünden : 
. '1eketbimizde yapılacak 788 lira 69 kurut muhammen bedelli 
•ta.tın puarhtı 24. 11.39 cuma fÜnÜ saat 15 de mektepler mu

~, b,tili4inde yapılacaktır. Taliplerin teminat akçalarile birlikte 
ta.c,,tları. 

1\ İıtanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan: 
~i 0ıaıiıyonumuzda mevcut tartnameıine ıöre Haydarpaşa lıaatane· 
'ıt 11 .baıııam üzeri noksan kısımları tamir ettirilecektir. Ketif bedeli 
t ~ra 10 kuruıtur. ilk teminatı 94 liradır. Pazarhtıaa 24 ikinciteş· 'k cu.ına günü saat 10 da ba9lanacak ve ayni ıünde ibaleıi yapı
),11 tır. lıteklilerin belli ıün ve saatte Fındıklıda Satınalı:aa Komis-

11'• a•lmeleri. 

Edirne Vilayeti Encümeni Daimislnden: 

~irne ule altında idarei busuıiyeyc ait aopk Hava depom 
~il l>etirmoainiu 622 lira J3 kuruş bedeli ke9ifli tamiratı açık 
\j ttrıe suretile yapılacaktır. isteklilerin keşif evrakı ile şartname
~~Örblek ve açık eksiltmeye iştirak etmek üzere o 0 7 ,5 teminat 
~ lldarile 16. 1 J .939 Perıcmbe aünü Aat 1 > te Viliyet Daimi 

ttıenine müracaatları. 

Samsun Vilayetinden : 
\ ticıiltmeye konan iı: Samsun - Çarıamba yolu mebdeindeki 

d İrmaiı köprüsüne bir göz ilavesi ve tamir. 
~ l\efif bedeli 5346 lira 36 kuruı ve muvakkat teminatı 

1bra 97 kuruıtur· 
~ hale 20 ikinciteırin 939 tarihine raatlayan pazartesi a-ii
~l~t 15 de Vilayet Daimi Encümeninde açık eksıltme au-i Yapılacaktır· 
~ 'lekliler bu ite ait ketif, silailei fiat cedveli, eksiltme 
\ 11\rneıi. resim ve mukavele projesini Nafıa Müdürlüfün· 
~~e Vilayet Daimi Encümeni kaleminde parasız olarak her 

töre bilirler. 
)'I tksiltmeye iirebilmek için ihale tarihinden bet &'Ün ev· 
~ ili.yet Makamına müracaatla bü iti yapabileceğine dair 
~ cak ehliyet veıikaıiyle cari sene için de Ticaret Oda
~~ kayıtlı bulunduğuna dair vesika ve yukarıda yazılı mu-

\t teminat makbuzunun ibrazı ıarttır. 
''d~ıiltme ve ihale 2490 numaralı kanun hükümlerine gö· 

Samıun Belediye Riyasetinden: 

\ .~littırük karıııımdaki yilk iakelesinde mevcut elektrikle müte-1 \'İncin altına açık eksiltme ile beton mesnet yaptırılaeaktır. 
htıe: 16. ll.939 perşembe iÜnÜ ııaat 15 de Belediye Daimi En· 

tı:ı· ı huzurunda yapılacaktır. 
~llbaınmen bedel : 1498 lira 69 kuruştur. 
~ll\'lkkat teminat: 112 lira 45 kuruştur. 
b'le: '2490 ayılı kanun hükümlerine aore yapıla.aktır. ''-t llıa fazla malumat almak ve gerekli evrakı iarmek iateyen

lediye Başmübendisliiine milracaat etmelidirler. 

\''" Uluriıi mahallesi11in Kadıköy •emtindeki Kacldı cadcleainin 
~•lan kaldırımı sökülerek yeniden yaptmlacakbr. 
1 it açık eksiltmeye konulmuıtur. 
"-te: 23.ll.U39 perşembe ıünü saat 15 de Belediye Daimi 
ıt eni bu:ıurunda yapılacaktır. 
~ lliı.111men bedel ; :l-45 lira 26 kurt1ştur. 
~Vak.kat teminat : 25 lira 90 kuruştur. 
b le, 2490 sayılı kanun hükümlerine ıöre yapılacaktır. 

l~l llha fazla malumat almak ve ıerekli evrakı ıörmek iateyen 
•t Belediye Başmübeadisliiine müracaat etmoliclirler. 

İıta.nbul Üniversitesi A· E. p. Komisyonundan: 

~ ~ll'ahpaşa bastaaesi birinci Şirurji klinij'inde yapbrılacak 
't'14 lira ketifli teıisat ikmal itleri 27.Xl.9.l~ pazartesi i'Ün6 
\ ~ te Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 
'.\! ~idiler o günü 486 liralık muvakkat teminat makbuzu ve 
~·~ ba ıibi işler yaptığıoa dair ihaleden aekia ıüa evvel 
. l Vüiyetioden almmış ve 939 Ticaret Oclaaı vesikalarile ael· 
1
' keıif va tartDameleri bergiiıı Rektörlükte görülür. 

Samsun Viliyet Makamından: 
~~ık eluiltme müddeti on gün uzatılarak Vilayet Daimi En
~ • ilde ilıaleaioin 26.11.39 tarilainde yapılacajı ilin edilen Sam
~& 7ohuıun parke kaldınm niba7etiodea eaaalı tamiratın 

bqlamıt bulundutu kilometre O X 856 mevkiııe kadar elan M6 den 200 aded, 9 metreliklerden 100 aded, 10 metrelikler.&ea 100 •· 
metrelik kıamınıo 5367 lira 77 kuruş kqif bedelli makadam fOM ded ki cem'an 500 aded Osk\idarda teslim •e 1 metr.liklerdeıı 10 
i•f&abna talip çıkmadıtıaclan ihalesinin evvelce ilin edilen tartlar aded de Bakırköyde teslim ki cem'aa 5111 aded ~eltalle t•lraf lii
dahiJinde ve bir ay müddet içinde pazarlıkla yapılacak• ilia olunur. reti müteahhidin taahhüdlnü yapamamaaı hasebıle aam ve a.. .. bL 

( na olmak üzere açık eksiltmeye koaulmuftur. 
·k K 1 "f (T · t M-J------ ı Eksiltme 29.11·939 çarşa•lta aaat 16 da B. Poatahaae ltiaası bi-

Eleklrl ' Havagazı, a orı er esısa ve az.) HSI biri•ci katta P. T. T. MilclGrlütü odaaıada toplanHak Ah. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 2900 lira olan 5 adet seyyar ve 5 a
ded aabit elektrikli santrifuj tulumbası 11.12.39 pazarteai 
günü saat 15 te Haydarpaıada gar binası dahilindeki komis
yon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu ite aıirmek isteyenlerin 217 lira 50 kurutluk muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettij'i vesikalarla tekliflerini 
muhtevi za.rflarını ayni gün saat 14 de kadar komisyon re
iıliiine vermeleri lazımdır. 

Bu ite aid ıartnameler komisyondan parasız olarak da
iıtılmaktadır· 

Mensucat -Elbise -Kundura -Çamaşır v. s. 
Yfiksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

Mekteb müstahdeminine nümune ve ıartnamesine tevfikan 61 
takım elbise yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 1650 kurut ve ilk 
teminatı 76 liradır. Eksiltmeai 27. 11.939 pazartesi aünd saat 15 te 
Sahnalma Komu7oauada yapdacatı ilan oluaur. 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 

Beher çiftine tahmin edilen fiatı A. iipi olduğuna göre 480 
k11r•f, B. tipi eldutuna aöre 400 kur~f olan 150,00U çift kundura 
lı:apah zarfla münakasaya ken•ufhır. lbalesi 27.11.939 p-zartesi fÜ· 
nü aaat 15 tedir. İlk temi.atı A. tipi olduiuna röre 32,550 liradır. 
Şartnameai ~ liraya Aokarada M. M. Vekaleti Satıaalma Komis
yonundan alınır, B. tipi oldutana ı6re ilk teminatı 27,750 lira e
luk prtnameai 30 liraya Ankara.la tıl. M. Vekaleti Satınalma Ko
miıyooundan alınır. İateklilerin kaaunun emrettiji belaelerle ihale 
saatinden bir saat ev.eliae kadar Ankarada M. M. Vekileti Satı· 
nalma Komiıyonua.a ıelmeleri. 

• • • Beher çiftine tahmin edilen fiatı A. tipi eldutuaa ıöre 
480 kuruş ve B. tipi oldutuna aöre 400 kuruş olan lOo,oOu çift kun
dura kapalı zarfla münakaaaya .konmuıtur. ihalesi 27.11.939 pazar
teıi rlnü saat 11 dedir. İlk teminatı a. tipi oldutuna ıöre 19,750 
lira olup şartnameıi ~O liraya ve A. tipi oldutuaa aöre ilk te•ina
tı 22,95U lira olup şartnamesi 24 _liraya A11.karada M. M. Vekaleti 
Satıaalma Komuyonuodaa alınır. lateklilerio kanunun emrettiti bel
aelerle ihale aaatillden bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
Veklleti Sabnalma Komuyon11na ıelmeleri 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halı v .s. - -- -....--- --- --
Ha.rp Okulu Komutanlıfından : 

Harp okulundan subay çıkacak okurlar ıçin 771 tane pertatif 
karyola açık eksiltmeye konmuıtur. Eksiltme 25 İkincitetrin 939 
cumarte:.i pnü aaat 12 de Ankarada Harp Okulu binuında miite
ıekkil Satı.alma Komiayoounda yapılacaktır. 

Muhammea bedeli 462ö lira ve ilk teminatı 347 liraiır. Şartaa
meai her fÜD Aukara mezkur komisyonda ve İstaabulda Levaıı.ım 
Amirliti Satınalma .Komisyenunia rorülebilir. 

Eksiltmeye a-irecekleriu ıartnamesinde yazılı aümune karyolayı 
ihale 1ünü11den en az 5 rün evvel icap eden vesaik.le teminat mek
tup veya makbuzunu ihale aiiaü komisyona vermeleri. 

İıtanbul Levazım Amirliil Satınalma Komisyonundan : 

300 adet maden kömürü sobaaı alınacaktır. Bu sobalar 
icabında linyit kömürü de yakabilecek kabiliyette olacaktır. 

Bu evsafı haiz aoba satıcılarının büyük boy ıobadan bir 
adet nümunelerile beraber 18.11.939 cumarteai günü Topha
nede 1.tanbul Lv. amirliji satınalma komisyonuna ııelmeleri. 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Baıhekimliğinden : 
Açık eksiltme ile alınacakları ilaa edilen muhammen bedeli 

2053 lira ve munkkat teminatı 15397 kurut olan 25 demir karyola 
25 demir şe:do11a1 25 demir etajer ve 25 demir sandaJya eksiltmele
rinin bitit tarihi olan 3. ll.39 tarihinden itibaren bir ay içinde pa· 
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin pazartesi aloleri Emrazı Sariye Har 
taneainde aaat l l de toplanan komisyona muvakkat temiaat mak
buslarile birlikte milranatleri. 

Kereste, tahta ve saire 

latanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 

Mevıimiade keıilmif 7 metrellklerden 100 aded, 8 metrelikler-

Satım Komisyonunda yapılacakbr . 
7 metreliklerin beherinin muhammen becleli 450 kuruı, 5 met• 

reliklerin 55U kurut 9 ve l O metreliklerin 700 kurut, hepainia-2915 
lira ve munkkat teminat ız4 lira 63 kunıttur. 

İsteklilerin şartnamelerini rlSrmek ve muvakkat temiuatlarıoı 
yatırmak ~lzere çal ıtm• pnlerinde mezkur miidürlük iiarl kalem 
levazım kıımına, ekıiltme rün ve saatinde de muvakkat temiaat 
makbuzu ve 939 aeneıi için muteber Ticaret Otiaaı •eaikaaile bir· 
likte Kemisyona müracaatleri. 

• •• 
1100 m2 ahıap parke ahaacaktır. Bak : iahisarlar U•am *d 

illnlaruaa. 

Nakliyat - Yükletme- •otaltma 

Maliye Vekaletinden : 

1.12.39 tarihinden itibaren mahfuz sartnaııaeleri mueibi.Dce 6 •1 • 
zarfında Dolma'Dabçe kırtatiye deposuna aelecek ve ıwideeek etJa· 
nm iskele ile depo arasındaki nakliyesi 20 ıiln müdcletle açık ek
siltmeye ve bu milddet zarfında ambarlar.la.n çıkacak bta, ..kaba 
kljıdı, çember ve hurda aandıkların aatı91 ml:zayedeye koıuUmuı 
oldutunian isteklilerin nakliye için 125, tabla, ikitıd H saire İÇİ• 

150 lira teminatı muvakkatelerile birlikte ihale rWiG •lan 50.U.39 
tarihine müsadif per,embe iÜnü aaat l4 de depoya m\lracaat eyle
meleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. .... 
İzmir Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma 

Komisyonundan : 

Umu• Muvakkat 
,.Miktarı Tutarı teminatı Eüilt..e Kksilt.e 

Cinai Kilo Lr. K. Lr. K. Tarilai Saati 
Sömikok maden kömürü 18000 441 00 M 00 !4.ı(H989 14 
Manıal kömürü l8000 900 00 68 00 24.11.~ ıl4 31 
Odun 3QUOOO 4500 00 338 00 24.11.~ 15 

İzmir Gümrük Muhafaza Taburu merkez, Ayvalık ve Urla l.ö
lülıleri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarları yasılı yakacak mad
deleri açık eksiltme suretiyle ve ayrı ayrı şartnamelerle ml11akaaaya 
konuhn'119tur. Ekıiltmeleri hi~alarıada aöaterilen fÜD ve saatlerde Y•· 
pılacaktır. Şartnameai her ril• Kemisyonda rlrillebilir. 

Um•m tahmin tutan .ile mankkat te•İaat miktarları kuf!la· 
rında röaterilmi9tlr. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun ikiaci ve ltilncl •adieaiaie 
ye 1artnamelerinde yazılı vesikalarla muYakkat t~inat .. akbu.z veya 
banka mektuplariyle birlikte eksiltme saatinde lzmir !eyler •okaf ı 
arkaaı Geri tüiün kumpanyası yanında tabur S.tınalma Komiayo
nuna müraoaatları. 

Hatay Defterdarlıtından: 
Hük6met devairinin kıtlık yakacak eclua ihtiyacı .azami 50, as

iari 30 ton olmak lzere münakasaya konulmu9tar. lbale ba ay111 
18 inci eumarteai aaat 1 O da yapılacatından talip ola.tar •..:iti an· 
lamak üzere 15 lira teminat akçasiyle Defterdarlık daireatnde mi· 
teşekkil komiıyoo mahsusuna mdracaat etmeleri ilin obıour. 

Kayseri Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 
460 ton kiriple kömürüaftn rörülen lü~um üaerine ibaleaiadea 

sarfınazar edildiği ilin olunur. 

Münakalat V eklletinden : 

27.11.39 puarteti aünü aut 10 da Mtlnakalit Vekileti Jewazıa:ı 
müdilrliitü eksiltme komisyonu odasında cem'an Q600 lira mubam
men bedelli l 00 ton yerli Kara bak kok kömlrü kapalı zarf uauUi 
ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. Eksiltme ıartnameai :-re teferrii· 
atı vekalet levazım müdürlüğilnden parasız olarak Yerilir. 

İsteklilerin kanuna göre vesaik ve teklif meldupları.nı Z'l.11~9 
pazarteai aünü saat 9 a kadar komisyona vermeleri lizamdır. 

lstanbul p. T. T. M6d&ltflacl.a : 

İstanbul Büyük Poıtaharae binası kalöriferi için 100 ton 
muin la ve cinsinden maden kömiirü alımı açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Eksiltme 29.11.939 çarıamba, saat 16 da B. Poıtane bi
naıı birinci katta P. T. T. Müdürlüfü odqmda toplanacak 

• 
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inşaat, Tamirat, Nafta işleri, Malzeme, Harita 

Sotuk hava deposile un detirmeni tamiri aç. eks. · 622 73 
Mutfak ocaklara tamiri pa:r. 427 38 
Merd ırmağı köprüsüne bir ıöz ilinsi aç. ekı. 53-46 38 

ve tamiri 
Samsun-Bafra yolunun rasında şose inf. 

(temd.) 
Kaldınm inş. 

Beton mesnet inş. 
Cerrahp şa hast. Şirürfi kliniğinde yap. te-

sisat ikmal işleri 

paz. 

aç. eks. 
,, 
n 

5367 77 

245 26 
1498 69 
6467 74 

Eskişehirde Ask. bina inş (temd.) pa:ı. 37959 03 
Ank. Sıhhiye deposu tamiratı (tart. 9 krş.) ,, 3341 25 
Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Sabit elektrik santrifüj tulumbası: 10 ad. 
İki No. lı dikim evinde asansör tamiri 

kapalı z. 
paz.. 

--
2900 -
318 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Elbise: 61 kalem 
Abalık kumaş: 12000 m. (tart. 170 krf.) 
Kundura B. veya A. tipi: 150000 çift 

., n n » n 100000 çift 
Frenk ~ömleği: 14500 ad. 

paz. 
kapalı z. 

n 
paz. 

beb. 16 50 
m. 2 80 

30450 -

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 
~ -- ·-.--

Portatif karyola: 771 ad. aç. eks. 
Demir karyola: 25 ad.-demir te:.ılong: 25 paz. 

ad.-demir etajer: 25 ad.·demir sandalye: 
25 ad (tcmd.) 

Maden kömürü sobası: 300 ed. 

Keresi~, ta~..!e ....... s_a_i_r_e ______ _ 
Kestane telgraf direği: 510 ad. aç. eks. 
Ahşap parke: 1100 m2 

" 
Nakliy t, Boşaltma - Yükletme 

Eşya nakli aç. elu. 
Butday nakli: 3400 t. (temd.) ,, 
Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

--------------------Sömikok: 18 t. 
Mangal kömürü: 18 t. 
Odun: 300 t. 
Marin lave kömürü: H O t. 
Odun: 30·50 t. 
15-11-39 da alınacağı ilan edilen 460 t. 

kriple kömürü alınmasından sarfı na:ıar 
edildi 

Kundura yağı: 1540 k. 
Karabük kok kömürü: 100 t. 
Odun: 5180 t. 

Müteferrik 

Sırma, kemer, püskül, kılıç ve apolet: 
771 ad. 

Binek, nakliye koşumu ile makineli tüfenk 
hayvanları 

Binek atı: 3 baş 
Vermut şişesi: 50000 ad. 
Boru levazım: 9 kalem 
Bakır ve oümune plakları imali konserva-

tuar için 

aç. elu. 

" ,, 
aç. eks. 

pu. 
kapalı z. 
paz. 

kapala z. 

paz. 
aç. eks. 

,. 

" 
Hayvan velensesi:3000-3500 ad. (şart. 175 krı.) paz. 
Bakır çaydanlık: 1500 ad. kapalı z. 
Makara ipliği: 1,500,000 ad. paz. 
Yanırın söndürme aleti: 40 ad. ,, 
Kireç: 90 t. aç. eks. 
Yün çorap ipliği: 5 t. paz. 
Eğertakımı:300 500 ad.(tashih)(tart. 130 krf .) ,, 

Erzak, Zahir , et, Sebze v.s. 
g;;ey:ğ:-60 t. (temd.) paz. 
Sadeyağ: 50 t. ,, 
Mercimek: 1 t.·pİrinc: 800 k.·arpa: 800 k.- ,, 

darı: 600 k.-kenevir: 500 k.-kcten: 500 
k .-mmr: 500 k.-butday: 500 k.-kaya ta
zu: 100 k. 

Pirinç: 48 l· 
Sabun: 19 t. 
Zeytin yağı: 5 t. 
Zeytin tanesi: 7,4 t. 

kapalı z. 

n 
aç. eks. 
aç. eks. 

Yaş ebzc: 4 kalem (temd.) paz. 
Kuru erzak, İst. Birinci yatı okulu talebe· aç. eks. 

leri için 
Muhtelif sebze 
Sabun: 80 t. 
Pirinç: 100 t. (temd.} 
Sadeyağ: 30 t. 

n 
kapalı :.ı. 

paz. 

" Hayvan tuzu: 5 t .. saman: 270 t.-k. ot: 360 ,, 
t.-saman: l35 t. ·yulaf: 265 t.-saman: 
135 t. 

Zeytin: 15 t. 
Salça: 9 t. (temd.) 
B. M ü 7' a y e d e 1 e r -- -
Hayvan: 9 baş 
Çam ağacı: 27 m3 
Tuala: 200000 ad. 
Bina ankazı 
Ahşap bina ankazları 
Kağıt, tahta v.s. 
FaniLi ve iplik sarma makineleri (temd.) 

Koltuk, kanape, eamlı dolap, portmanto 

> 

aç. cks. 

aç. art. 

" 

aç. art. 
n 

" 

4626 -
2053 -

2995 -
2420 -

2530 -

441 -
900 -

4500 -
1262 -

k. o 65 
2600 -

12336 -

3646 -
1088 45 
2950 -

beb. 11 -
6000 -

91000 -
600-

1080 -
k. 2 35 

beh. 85 -

57000 -

13440 -
7600 -
2750 -
2702 -
6005 70 
1243 -

1.180 50 
27120 -
22000 -

22:10 -
2295 -

m3 4 90 

60-
8~-

32 05 
400 97 

25 90 
112 45 
486-

2846 93 
501 20 

217 50 
23 85 

76 -
5040 -

2283 75 

347 -
153 97 

224 6.1 
181 50 

125 -
191 25 

34-
68-

338-
94 65 
15 -

75 -
195 -

926-

273 45 
81 48 

221 25 

5250 -
450-

5750 -
45 -
81 -

176 25 
4300 -

41()0 -

1008 -
570 -
206 25 
155 43 
450 43 

93 23 

88 Si 
2034 -
1650 -

337 50 
172 13 

15 -

150 -

&liroc Vilayeti 16-11·39 15 -
lst. Komut. SAK. Fındıklı 17-11-39 10 30 
Samsun Vil. 20-11-39 15 -

" " 
1 ay zarfında 

Samsun Belecl. 23-11-39 15 -
> ll 16-11-39 15 -

lst. Oninrsitesi A.E.P. Kom. 27-11-39 15 -

Eskitehir, Aak. ve ist.Lvı:.SAK. 16,25,6-12-39 11 

M. M. V. SAK. 

O.O. Y .Haydarpaşa 
Tophane Lvz. SAK. 

Y1Uısek Mtiheadiı Mektebi SAK. 
M. M. V. SAK. 

> n 
> " Tophane Lvz. SAK. 

Harp Okulu Kom. İst. Lvz. Amiri. 
lzmir Emrazı Sariye Hast. 8attab. 

Tophaae Lvz. SAK. 

İst. P.T.T. Müd. 
inhisarlar U. Müd. 

217-11-39 11 

11-12·39 15 -
21-11-39 14 30 

27-11-39 15 -
20-11-39 11 -
27-11-39 15 -
27-11-39 l l -
21-11-39 14 -

25-11-39 12 -
pazartesileri 1 1 

18-ıt-39 - -

29-11-39 16 -
28-11-39 15 -

Maliye Vek.Dolmababçe Kırtas. dep. 30·11-39 14 -
Ank. Lvz. SAK. 22-11-39 15 -

İzmir Güm. Muhafaza Taburu SAK. 

n n 
n ,, 

ist. P.T.T. Müd. 
Hata7 Defterdarlatı 
Kayseri Ask. SAK. 

Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK. 
MBnakalıit Vekaleti 
Viıe Ask. SAK. 

Harb Okulu Komut. Ank. n lst. 
Ln. Amirliti 

Trabzon Ask. SAK. 

Samsun Orman Koruma taburu Kom. 
lnhiıarlar U. Müd. 

ll n 
lst. Beled. 

M. M. V. SAK. 
Afyon Kor SAK. 
Topbane Lvz. SAK. 

n " 
D. D. Y. 2 inci ltletme Ank. 
M. M. V. SAK. 

" " 

lzmir Ln. SAK. 
lst .. Komut. SAK. Fıadıklı 

,. 

Kayseri Ask. SAK. 
,, 
, 
n 

Selimi ye 
lst. Beled. 

" " 

" 
" 

> 

Deniz Lvz. SAK. Kasımpafa 
Ank. Lvz. SAK. 
Çorlu Kor SAK. 
Vi:ı.e Ask. SAK. 

Tophane Ln. SAK. 
Ank. Lvı:. ,. 

24-11-39 14 -
24-11-39 14 30 
24·11-39 15 -
29-11-39 16 -
18-11-39 10 -

27-11-39 10 -
27-11-39 9 -
17-11-39 14 -

25-11 -39 11 -

24-11-39 
4-12-39 

28-11-39 
27-11-39 

20-11-39 
22-11-39 
20-11-39 
17-11-39 
28-lJ-Jg 
16-11-39 
17-11-39 

14 30 
1'4 -
14 -
14 -

11-
15 -
14 30 
15 -
16 -
11 
11 

16-ıt-39 15 -
16-11-39 10 30 
18-11-39 10 30 

4 

22-11-39 15 -
22-11-39 16 -
24-11-39 15 -
24-11-39 18 -
20-11-39 14 -
27-11-39 14 -

27-11-39 14 -
28-1 l-i9 11 -
17-11-!19 16 -
16-11-39 15 -
17-11-39 14 -

17-11·39 15 30 
16-11-39 15 -

lst. Komut. SAK. Fındıklı 30-11-39 10 -
lçel Orman Çevirıe Müd. 24-11-39 15 -
Kayseri Husuıi Muhaaebe Müd. 20-11-39 
Ank. Beled. imar Müd. 25-11-39 il -

n » 25-11-39 il -
Maliye Yek. D. bahçe Kırtasiye Dep. 30-ll-3g 14 -
İıt. Defterdarlıtı Dayahatun Abute- 27-11·39 14 -

fendi Han No. 42 
K. paşa Maliye Tahsil Ş.fllfi·Galata 21·11-39 15 -

Aaıkuruioni Hu No. 29 

l l taiıdncitetrin 19JJ ~ 
:ı &2 4 

alım ıatım komııyonunda yapılacaktır· heP' 
Beher tonunun muhammen bedeli 12 Ura 62 kuruf 

sinin 1262 lira. muvakkat teminat 94 lira 65 kuruıtur· \'a1'· 
İsteklilerin olbaptaki ıarlnamelerini görmek ve rn~kUt· 

kat teminatlarını yatırmak üzere çalıtma günlerinde ıne e ,,.. '1' 

müdürlük İdari kalem levazım kısmına, eksiltme gün " 11>"· 
atinde de 939 aeneıi için muteber Ticaret Odası v11lk•51t'ıarı• 

" ca• vakkat teminat makbuzile birlikte komisyona mura 

Jandarma Genel Komutanlıiı Ankar~ Satınalaı• 
Komiıyonundan : .,1f 

Saf bir kilosuna altmıı bet kuruı kıymet biçilen :,Jılr 
Te örneğine uygun bin lira değerinde kundura yağı paı 
la 27.11-939pazartesi günü saat 10 da alınacaktır· aıat· 

Şartnamesi paraıız Komisyondan alınabilecek bu P 18rt· 
lığa girmek istiyenlerin yetmif beı liralık temtnatlgoJ11tı• 
namede yazılı Tesikalarla birlikte belli ıün ve saatte 
yonda bulunmaları. 

~-------------~------~ Müteferrik 
el ": 

Devlet Demiryolları ve Limanları iı letme U. İdaresiıı t • 
'JJI/) 

Muhammen bedeli 3906 lira 25 kuru' olan 50 bin ad•cl 1o,JO 
santim cb'adında çimento karo ~7.11.939 pa:.ıartesi ıünü saat ,~ 
da Haydarpaşada Gar binuı dahilindeki komisyon tarafıpd•0 

eksiltme uıulile aahn alınacaktır. 1ıat te' 
Bu işe girmek istiyenlerin 292 lira 97 kuruıluk mu\'~ {j ,.,. 

minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme Pil 
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. t lıı>'~· 

Bu ite aid ıartnamoler komisyondan parasız olarak daj'• 1 

tadır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundııo: :,rfJ 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 235 kurut ohııı :2~b'' 

kilo yün çorap ipliği pazarlıkla münakasaya konmuıtut· s96Z 
lesi 17·11·39 cum~ giı~ü saat 15 tedi~- ~~t'i teminatıbıliı>cle 
lira 50 kuruıtur. Evıat ve ıartnameaı 34'5 kurut muka 1111111' 

MMV satınalma komisyonundan alınır. lateklilerin k•".ııJ'' 
emrettiği belwelerle ihale ıaatinde Ankara MM V satıtl 
komlıyonuna gelmeleri· ad'd 

• • * Be herine tahmin edilen fiatı 85 lira olan 300·5fı ı ·S9 
ejer takımı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 1 · 1,.rt' 
cuma günü ıaat 11 dedir. Kat'i teminatı 4500 lira o~uP0ııııl''. 
nameıi ! 50 kuruta Ankarada MMV ıatınalma kooıı•fv •' 
dan alınır. Talihlerin muayyen vakitte Ankarada Ml\1 
tınalma komiıyonunda bulunmaları. 

Samsun Orman Koruma Taburu KomutanlıjındlJl : ,.,~· 
Satın alınacak hayvanın dört e ıekiz yaı dahil ~iJJ&e 

dan en aıaiı 1, 43 yüksekliiinde ve 1, 60 ıöiüa çe•re 
iyi Teıekülatlı binek avaafına uy&un olacaktır· fr~ 

Satın alınacak hayvanların beraberinde bir al• 00,ef' 
kaıaiı, bir ııebre , bir fırça , bir yem torbaıı , bit ' 1ıo1'9 
bir yular baılığı ve sapı, bir keçe belleme ve bir de 
bulunacaktır. 30 el' 

İıtekltler 24-11.1939 daa itibaren her ıün saat 14•ıı,.tP 
Subaımda Orman Korumu Tabur Komutanlığı ••t1

1 ı!JP 
Komisyona hayvanları ile birlikte müracaat etaıeler 
lounur-

ı . d,.,,: 
stanbul levazım Amirliii Satmalma Komisyonun ~tııı'. 

40 aded yanım söndürme aleti alınacaklar. Pazarlıkla ct~jr~ 
si 17.ll.93Y euma ıunü saat 15 te Tophanede Leva:.ııaı . , 
Satınalma Komisyenunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 60tl h~~p· 
teminatı 4'5 liradır. Şartname ve aümunesi Komisyond• 
Lıteklilerin belli saatte iıtomiıyona ı•lmeleri. f' 

• • • Bir buçuk milyon adet kadar makara ipliti alıPa~;;;~~ 
.zul_ıkla eksiltmesi _20.11.93g pazartesi pnü ıaat 14,30 da 1,c'~; 
de lst. Levazım Amirliti Satınalma Komiıyonuada y•P

1 rtı'• Jl 
Tahmiıı bedeli doksaa:a bin lira, ilk teminatı 5750 liradır. $:'~,1'' 
ye aÜ•uncleri Komisyonda görülür. İıteklilerin kaauai •c•' 
belli saatte Kemisyona ıelmeleri. 

u.-e 
Devlet Demiryolları 2 ci iıletme Arttırma ve ~·1 

Komiıyonundan : ,_ ''~ 
idaremiz ihtiyacı için 90 ton taze ve topak kireç Ao~;,. İ~ 

ikiaci itletme mıntakasıoda herbanıi bir istaayenda •e ~•I 51 
de teslim .. rtiyle satın alıaacaktır. ·ıı.tır• 

Mt1hammea bodeli 1080 lira ve munkkat teminat oaı . ı/ 
liradır. r• ı~ ( 

28.11.93~ tarihine rastlıyan salı pnti saat 16 da AP1'~ıııfV1 ~, 
yenunda ikinci itletme bina11nda toplanacak KomisyoPda , 

8 
11'11 r 

pılacaj'ıntian uteklilcrin muvakkat teminat makbu;ı •cY 
0 

IOıt 
mektuplariylc kanunun tayin ettiği vesaiki hamilen aıu•Y>'e 11J 

saatte komisyonda haıur bulunmaları li:.ızımdır. p1'' 
Şartname ve mukavele projeleri kemisyon kalemindeO 

,..erilmektedir. 

Al 
Harp Okulu Komutanhiından : ıP' 

taııe t~ 
Harp Okulundan subay çıkacak okurlar için 111 ıı.oııııı~,.,ıll 

kemer, pi1sk61, kıhç ve epolet kapalı zarfla eksiltmeye J\01'' 
Eksiltme 25 ikinciteırin 939 cumartesi aünii saat 11 de f 
Harp okula binasında miteıckkil komisyonda yapılaca~tırdır· Şii 

Mnbammea bedeli 12336 lira ve ilk teminatı 926i ıara bili V JJ 
. ld . ,ıaıı ""'' namesi Ankarada me:.ıkür komisyonda ve lstanbu a ,..,~ 

aım Amirlij'İ Satınalma Komiıyonunda ve nümunesi iıe ~) 
k · d .. -ıü ,e J# omısyon a ~oru r, 'lı ısr T 

Eksiltmeye ıireceklerin .-rtnameainde yazılı vcJı 11

01 
~1 

teminat mektup veya makbuzlarını ltavi teklif mektupları 
vo aaatton bir uat evvel komi17oacla bulunmaları. 



1 Afyon Kor Satınalma. Komisyonundan : 
~ tGaı5oo adet bakır çaydanlık kapalı zarfla ihalesi 22.11.39 çartam
~~t G •at 15 te Afyonda Kor Satınalma Komisyonunda yapıla
\dlt, ·,Muhammen bedeli 6 bin lira olup muvakkat teminatı 450 li-
~ Vaaf ve nüwunesini görmek i•tiyenler her rün ve istekli!• 

'\ .~klif mektublarıoı usulüne göre teminat mektub ve makbuz
t leden bir saat evvel Afyonda komisyona vermeleri. 

~ 

8e M. M. v. Satına.ima Komisyonundan : 

~ ) her kilosuna tahmin edilen fiyatı 235 kurut olan 5000 
'il ı:n Çorap ipliği pazarlıkla münakasya konmuıtur. iha
ıg~ ı.1.939 perıembe günü saat 11 dedir . Kat'i teminatı 

l lıradır. Evsaf ve ıartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. 
et l'fla. komisyonundan alınabilir· isteklilerin kanunun e-
0 lifi belgelerle ihale sa.atında M. M. V. satınalma. ko-
lluna a-elmeleri· · 

~ İstanbul Belediyesinden: 
~~nıervatuara alınacak bakır plaklarla nümune plAklarınıa imali 
~ ekailtmiye konulm•şlur. Muhammen bedeli 2950 lira, ilk 

•t 221 lira 25 kuruttur. İhale 27.11.939 pazarteai günü ıaat 14 
;:ncünıende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Mü
b lt~Ieminde rörülebilir. Talihlerin ilk teminat maklt11z veya 
larıle ihale pnü muayyeıı saatte Daimi !ncGmende bulun-

~ ... 
'lrlPara taıı alınacaktır · Bak: inhisarlar U. Müd. ilan· 

' . . . 
~harlı silindir alınacaktır. Bak: Nafıa Vekaleti ilanla.ı:ına. 

••• 
~ leyazımı ve vermut tişesi alınacaktır. Bak : İnhiaarlar U. 
..._nlarına. 

~~, 2-a-hi-re-, e_t_v_e S-e-bz_e _____ ----- ----

~a Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
G _kilo salçanın açık eksiltmesinde teklif edilen fiyatı pahalı 

~,hnden açık eksiltmesi 16.11.939 scat 15 de An kara L. V · 
~ 1 aatınalmll Komisyonunda yapılacaktır. 

~lıhaıumen bedeli 2295 lira ilk teminatı 172 lira 13 kuruştur• 
~tai Komiıyonda görülür. Kanuni veaika ve teminatla belli va· 

Ornisyouda bulunmaları. 

~ Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden : 

\ ~ltuk f ükültesi için alınack asgari 4500 azami 5000 ki
\~'lln tahmini fiyatı beher kilosu 9 kuruı 75 iantim 

l? •t.kkat teminatı ::S65 lira 62,5 kuruıtur. 
~·lI.939 cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile ihaleıl 'd ~tından isteklilerin teminatını yatırarak hukuk fakül-

1"tktörlüğüne müracaatları ilan olunur· 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Kilosu 
Ispanak 15,000 
lahana 15,000 
Pıraaa 15,000 
Taze bakla 4,000 
Semizotu 4,000 
Barbuaya fasulya 9,000 
Sakız kabağı 7,000 
Çalı faaulya 9,000 
Aytekadın faıulya 9,000 
Kırmızı domates 5 ,000 
Taze bamya 9,000 
Patlıcan 5,000 
Salça 4,500 
Patates 15,0 O 
l<uru sotan 15,000 

Beher kilosunun İlk 
muhammen beıleli teminatı 

kr. sa. Lira kr. 

6 00 
5 00 
4 00 
6 00 
6 00 
9 00 
4 50 
8 00 
9 00 
4 00 
7 00 
6 00 
7 00 
6 00 
6 00 

683 25 

l 141,5011 
' Cins miktar, beher kilosunun mub:lmmen bedeli ve ilk 

~~'1 ya~ılı•ceman 141 ,500 kilo yaf aebı:enin, 24 ikinciteşrin 
\~•De raatbyan cuma günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltme
~ Caktır, 
~ ...... lateklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 

\t'ti kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten 
• • t•veline kadar Kasımpafada bulunan komisyon baıkanh

~"lbtleri. 

~t ----
~ 1.tıhul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan : 

laıutanlık birlikleri için 240 bin kilo kuru faıulyenio kapalı 
.::""aka.sası yapılacaktır. Zarflar komisyona 29.11.39 çarşamba 
lj t 10,30 da verilmiş olacaktır. Beher kilosunun muhammen 

kuru"tur. İlk leminab 2700 liradır. İhalesi aynı sfinde ya
r. İateklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık ıa
~Oıniayonuna gelmeleri. 

lıparta Aıkeri Satına.ima Komisyonundan : 
Mubam. tem. 

Cinai Kilosu İhale tarihi günü saat lira kr. 

, "de yatı 261 O 17.11.939 cuma 16 185 25 Eksilt. 
odun 318000 ,, ,. 11,30 143 l ,, 
'-ınan 243500 ,, ,, 11 227 81 ,, 

ı tın 538000 20. ı t .939 p. tesi 11,30 4209 son pa. 
i l. Yatı 2100 ,, ,, 10,30 78 75 temdit 

••tır eti 30000 23. l 1 .939 perf. 11 ,45 360 ıon paı. . 
•ıtdeyat 3500 ,, ,, 1 1 236 25 > 

~ 11~tnan 222000 > • > 11 286 40 > 

•da adları yazılı garnizonların ihtiyaçları olan eraak ve 
' Q lbaddesi Isparta Tdm komutanlıtı binasındaki Satınalma 

"" tarafıudau eksiltmeye konulmuf ve ber pnizoaaa biza .. 

Mtbıakua Gauıteai 

arıud a JÜnÜ, aaab, teminatı, talamiu bedeli ve eksiltme .. killeri 
cias ve miktarlan yazılıdır. 

Şartna•e ve ev.afları komisyonumuzda mevcut olup iatekliler 
tarafındaa her :.ıı:aman okunabilir· 

Eluiltmeler~ iftirak edecek olanların teminatlarını t\lmen vez· 
nesine yatırmaları, kııpalı olanların teklif mektublarıuı ihaleden bir 
aaat önce kanunun 2, 3 ncü maddelerinde yazıla veıikalariyle bir
\ikte komisyonumuza müracatları ilin olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satına.ima Komiıyonundan : 

İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin 60000 ki
lo sadeyağı ihtiyacı 6 ikinciteırin 939 tarihinde pazarlıkla 
yapılan eksiltmesinde talip çıkmadıiından pazarlık 16 lkinci
teırin 939 perıembe günü saat 15 de kııhıdn h :nir Levazım 
Amirliği Satınalma. Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 57000 liradır. 
Teminatı muvakkate akçası 4100 liradır· 
Şartnamesi her l'Ün Komisyonda görülebilir· 
lıtekltler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika. 

aröstermek mecburiyetindedirler. 
Pazarlıta ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Gçüncü 
maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muva kkutalariyle birlikte ihale saatinden evvel Komisyona 
müracaatları· 

İzmir Levazım Amirliği Satına.ima Komisyonundan: 
Kilo Cinsi 

26000 Ispanak 
26000 Prasa 
26000 Lahana 

İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin yukarıda 
cins ve miktarları yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık eksil
me suretile münakasaya konmuıtur . 
İhalesi 23 ikinciteırin 939 perıembe günü saat 15 de kıılada 
İzmir le-Yazım Amirliti ıatınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 4160 lira.dır. 
Teminatı muvakkat akçası 312 liradır. 
Şartnamesi her arün Komisyonda görülebilir· 
İstekliler ticaret odaııında kayıtlı olduklarına dair vesika. 

l'Ö at ermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 3 
ncü maddelerinde ve ıartına.mesinde yazılı vesikaları ve 
teminatı muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel 
Komisyona müracaatları. 

Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1530 ton kuru ota 16.11.939 perşembe i'Ününe kadar talih çık
tıj'ı takdirde her gün pazarlıj'ı Lüleburgaıtda Aakeri Satınalma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. Tabmin bedeli 54,450 lira, ilk teminatı 
4083 lira 75 kuruftur. Şartnamesi her gün Lüleburıazda Aakerl Sa
tınalma Komisyonunda görülür. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
100 ton kuru fasulyaya verilen fiat pahalı görüldüpnclen pa· 

:.ıı:arlıta konulmuştur. lhaleai 4.12.39 pazartesi rünü saat 15 tedir· 
Muvakkat teminatı 979 liradır. İsteklilerin belli i"Ün Ye aaatte Çer
lutla Kor Satınalma komisyonuna ıelmeleri. 

Devamı 4 acü sayfada 

'~-------------------------------------~~·--~-
Polis Mektebi Müdürlüğünden 

Muhammen iık 
Miktarı fiyatı teminat Ekıiltmenin 

Cinai kilo ıram. L.kr.Sn. lira kr.So. aaatı ve rünii 

Birinci Nevi 
Ekmek 

35000 000 O 9 50 249 38 00 l U da 17.11.939 

Be1az Karamın 
eti lOOOLı 000 

------
Sadeyatı Urfa 3000 000 

birinci 

Buru Pirinci 
birinci 

Kuru Fasulye 

3000 000 

Horoz 2000 000 
Nehut Biga 1500 000 
Kuru ıoğan 4000 000 
Patates A. pa:.ıı:an 5000 000 - -
Zeytin 
Zeytin yatı 
Ayvalık 

Bey~ aabuıı 

Teı: ıeker 
KHme şeker 

Beyaz peynir 
Edirne 

K ... r 
Makarna 
Un (Manitova) 

600 000 
600 000 

600 000 

2000 000 
2000 000 

1000 000 

600 000 
2000 OuO 
~000 000 

O 45 00 tı37 50 00 11 de 

1 15 00 258 7~ 00 14 de 

03000) 
) 
) 

o 20 00 ) 

cuma 

17.11.~ 

17.11.93Q 
euma 

O 14 00 ) 153 00 00 15 de 17.11.939 
o 4 50) e•ma 
o 7 00) 

01500) 
o 50 00 ) 49 50 00 10 da ıl.11.Q3U 

) salı 

o M 00) 

O 26 00 ) 84 00 00 11 de 2 1.11.939 
O 30 00) salı 

O 4U 00 ) 
) 

o 70 00) 

O 26 00 ) 127 50 00 14 de 21.l 1.9.13 
o 18 00) salı 

Yq •b:.ıı:e (yirmi dokuz kalem) ) 172 28 00 15 de 21.11.939 

l - Mektabimizin 939 Mali yılı sonuna kadar ihtiyacı olaa yu
karıda cina ve miktariyle mıabammen fi7aıı ve ilk teminatları Ye 

miluakasa günleri yazıla yiyeceae mütelllik tanzim olunan .. rtna
melerde müfredatı •öıterilditi veçbile bunların ayrı ayrı şartname
lerle ıatın alınmaları için açık ekıiltmeye kouulmuıtor. 

:l - Ekıiltme Beyotlunda İataubul Lieeler Mubuebeciliti bina-
11uda satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

S - Taliplerin teminatı eneliyeleriniıa me:.ıı:kur.Muhaıebecilite 
yatırmaları. 

4 - Bunlara ait tartnameleri ı~rmek •e fiyatlarını ~renmek 
ilteyea taliplerin ihaleden evvel Y ıldıada Poliı Mektebi .. möraca-
atlan ilh olunur, \8936) 4- 4 

3 

Cinsi Miktarı Muhammen be. 
lira krt. 

% 7,5 tem. 
lira krt• 

Ekailtme 
tekli saati 

Zımpara tatı 50 takım lif 2900 00 217 50 pazarlık 14 
Arap aabuua 3000 kır. 630 00 47 25 a9ık ek. 16,JO 

1 - Şartname ve krokiıi mucibince yukarıda miktarı 7aıulı iki 
l.ale:n malzeme hizalarında ,c>aterilen usullerle satın alınacaktır. 

l! - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ıaatleri 
bizalarında yazılıdır. 

ili - Ekailtme 27.Xl.939 pazartui ıün6 Kabatqta Lenıum ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve reaimler her pn a8zü ıeçen Şubedea para· 
aız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edile.ı filo ye saatte % 7,5 
rüvenme paralarile birlikte mezkur Komiayona selmeleri il&a ola· 
nur. (9385) 1-4 

• • • 
Cinai Miktar Muh. be. Yo7,5 tem. Eksilbaeain 

lira kr. lira kr. tekli saati 

Boru levazımı 9 kalem 1086 45 81 48 28.XI.989 açık e. 14 
Abıap parke 1100 M ~ 2420 - 181 ıso ,, ,, 1'i 
Vermut sitesi 5000U adet ıif 3646 - 273 45 4.Xll.939 ,, 14 

1 - Dejiştirilen ahşap parke eb'adı mucibince n yine yukarı.la 
yazılı 2 kalem malzeme şartname ve müfredat liateleri veçlıile lai. 
:.ıı:alarıoda i"~ıterilen usullerle ıatın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme pa 
ve aaatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme Kabataşta Levazım ve Muba1aat Ş•ltesindeki 
Alım Komiayonunda yapılacaktır. 

iV - Şartaame ve müfredat listeleri her pn IÖzÜ feçen Şulıte
den paruıı: alınabileceıi ribi Vermut tifeıi krokisi de tetkik edile
bilir. 

V - İsteklilerin ekaito:ıe ıçın tayin edilen •in Ye 

% 7,5 ıü-.enme paralarile birlikte meı.kur Komisyona 
saatlerde 
ıelmeleri 
1-4 ilin olunur. (g.ı 12) 

"' * * 
1 - Detittirilen p.rtnameai mucibince l acet Liuolyp nya in

tertype ya:.ıı:ı dizme makineıi kapalı zarf uaulile eksiltmeye koaauf
tur. 

il - MYhammea bedeli ıif 8000 lira muvakkat temiaab •600. li• 
ratlır. 

111 - Eluiltme 27.Xl.939 pazartesi pnil aaat 15 tle Kabat .. ta 
Lenzım ve M\lbayaat Şübeıi~deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 V - Şartnameler her i"Ün sözü i"CÇ.n Şubedea para•ız alıH
bilir. 

V- Fiyatsız teklif ve kataloklar ihale p•laden en aı bir 
hafta evvel tetkik edilmek üzere Tütün Fabrikalar Şlbeaine Yerile
cek.tir. 

Vl- Münakasaya rirecekler mübürUi teklif mektuplarını kı
nual yeaaiklc % 7,5 pveame parası makbuzu Yeya banka te•İaat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ibale saatinden bir saat 
evvel mezkur Komisyon Başkanlıtına makbuz mukaltilinde verme-
leri ilin olunur. (8330) 3-4 

-·. 

. Nafıa "'\ekaletınden 
li. • --- - ·------ - -- --- - ----- - - .. . • - --

·ı· 
--·----- ·--.. - .. 

27.11.939 pazarteıi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Veklleti 
binası içinde malzeme Müdürlüğü odasında toplanaa malzeme ek· 
ıiltme Komiayonunda İstanbulda gümrüklü ve montajlı olarak taaa· 
men buharlı yahut tamamen mazotlu ve yahut kıamen buharlı, kıa
men mazetJu olarak tealim tartile ilit ve yedeklerile beraber bu
harlı ailindirin beheri 8500 ve yine alat Ye yedeklerile beraber ma
:.ıı:otlu ıilindiriu beheri 8250 lira muhammen bedelli 10 adet yol si
lindirinin pazarlık usulile ekıiltmeai yapılacaktır. 

Eksiltme tartnameıi ve teferrilatı 425 kuruı bedelle Mal zeae 
MGdürlüttinden alınabilir. 

Muvakkat teminat : 
İıteklinin buharlı veya maHtlu olarak teklif etleceti silindirle

rin tutar bedeline nazaran 2490 No lu kanunun 16 ıncı madiHine 
ıGre olacaktır. 

lateklilerin muvakkat 
ile birlikte aynı ıün saat 

teminat •e prtaeıaesinde yazılı vesaik 
16 da mezkur Komİlyonda buır bulun· 

maları lazımdır. 

BORSA 
ÇEKLER 

ıo - 11 1939 
Londra 5.24 
Nevyork 130.36 
Pariı 2.96 75 
Milioo 6.94 
Cenevre 29.315 
Aııaıterdan 69,495 
Bertin 
Brlkıael 21.52 
AtiH 0.97 
Sofya 1.6125 
Prat 
Madrid 16.1825 
Varten 
Buda peşte 23.55 
Bikreı 0.935 
Belrad 2.495 
Yokohama 31.4225 
Stokholm 3ı. rn 
Meakova 

ESHAM VE TAHViLA T 
Merkez Bankası pefin 110.-
Errui 19.6.1 

(5801) (9354) 1-4 

TEMAŞA ALiMİ 

• 

ŞEHiR TIYA TROSU 

Tepe başı Dram 
' kısmı .... 

Gece aaat 20,30 da 

ŞERMIN 

lıtiklll Catldui Kometli 

Gladiiz saat 14 de 

BİR MUHASiP ARANIYOR 

Gece ... t 20.30 tla 

1 
HALK OPERETİ 

Bu aqam aaat 9 tla 
Paur matiae 18 4a 

Operet 3 perde 
MODERN 
K.IZLAR 
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Tableau Synoptique des Adjudications quvertes Aujourd'hui 

Objet de t'adjudication 
Mci'de Prix Caufu;n: --=- lliu-d>;dj;dication et du 

Jours He ur es d'adjudicat. eatimatif proviaoire Cahier dea Cbarl'e• 

]~Adjüd~ica~tr~.on-s--au--=Ra~b-~~~-------

Construetions~Reparatlons-Trav. Publies-Materiel de Construction-Cartographie 
Rep. bat. P.T.T. Rumelihisnr (c. eh. 107 P) Pli caeh 2ı405 16 160S 39 Dir. P.T.T. Ist. 29-tı-39 

24-11-39 
16-11-39 
17-11-39 
20-11-39 

ıs 30 
ıs -
15 -
10 3;) 

15-

" " ecole Gre a gre 788 69 Dir. F.eole Normale Musique 
Rep. moulin et depôt frigorifique Publique 622 73 Vilayet F.dirne 
Rep. foyers cuisines Gre a gre 427 38 32 OS C. A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Const. un aqueduc et rep. pont riviere Merd Publique S346 36 400 97 Vil. Samsun 

" chaussce s/route Samsun-Bafra (aj) Gre a gre S367 77 ,, Dans 1 mois 
23-11-39 ıs 

16-11-39 ıs -
27-11-39 15 -

" pavc Publique 24S 26 2S 90 Municip. Samsam 
" support en beton ,, 1498 69 112 45 " , 

Acbev. trnv. install. clinique ehirurrie hôp. ,, 6467 74 486 .- Com. Aeh. Universite Jst. 
Cerrabpaıa 

Const. bat. milit. a Eskişehir (aj) Gre a rre 379S9 03 2846 93 C. A. lnt. Eskişehir, Ank. et lst. 16, 25, 6-12-39 11 _ 
Rep. depôt sanit. iı. Ank. (cah eh 9 P) Gre a rre 3341 ~S SOl 20 Com · Ach. Min. Del. Nat. Ank. 27-11-39 t 1 _ 
Eleetricite-Baz-Chauffage Central (installatio~ et Materiel) 

Poıape centrifuge elcctriquc: IO p. Pli caeh 
Rep. ascenscur a la maison de couture No 2 Gre a gre 
Habillement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

.2900 -
318 -

Cestumeı: 61 coınplets la p. ı6 50 
Etoffc en feutıe: 12000 m. (cnh eh 170 P) Gre a gre le m. 2 80 
Cbausaurcs type B ou A: 150000 paires Pli cacb 

" " )1 " " : 100000 ,, > 

217 50 lere Expl. Ch. fer Etat H. paşa 
23 85 Com. Acb. Int. Tophane 

76 -
5040 -

Com. Aeb. Ee • lngen. Gümftııuyu 
Com. Ac:h. Min. Def. Nat. Ank. 

,, 
" > 

11-12-3 9 15 -
21-11-39 14 30 

27-11-39 lS -
20-11-39 11 -
27-11-39 ıs -
27-11-39 11 -

Chemises: 14500 p. Gre agre 30450 - 1283 7S Ce •• Ach. lnt. Topbaae 21°11-39 14 -
Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lit en fer: 2S p.-chaise-longue en fer: 25 p·- Gre a gre 20S3 - 1S3 97 Med. en Chef Hôp. Malad. Contag. 
l:zmir 

Les lun.ıis 11 
etagere en fer: 25 p.-cbaise en fer: 2S p. (ai) 

Poele pr. charbon de terre: 300 p. 
Lits portatifs: 771 p. Publique 4626 -

Bois de Construction, Planches, Charpente 

Potoau:x: telegr. en bois de chitaignier: 510p. P.ublique 299S -
Parquets en boiıı: 1100 m2 " 2420 -

Transport-eh rgement - deehargamnt 

Transport effetı Publique 

Transport ble: 3400 t. (aj) . ,,, 
Combustible - Carburant-Huiles 

Petrole: 30 t. (aj) 

" 
so > 

Semi-coke: 18 t. 
Charbon de boiı: 18 t . 
Boiı: 300 t. 
Charbon lavomarin: 100 t · 
Bois: 30-SO t. 
L'ndjudication qui devait avoirlieu le 15. 11.39 

pr. l'achat de 460 t. de eharbon c:rible a 
ete annulee 

Beis! 5ı80 t. 
Huile pr. chnussures: 1540 k. 
Coke de Karabük: 100 t. 

Divers 

Pli cach 
Publique 

" » 

" 

Gre i rre 

" Pli caclı 

Epaulettes, epees, ceintureı dorecıı ete.: 771 p. Pli eada 
C evaux de monture et transport 

" " " : 3 tetes Gre iı gre 
Bouteilles de vermouth: 50000 P· Publique 
Articles pr. tuyaux: 9 lots > 

Fabric. plaques de Modele en cuivre pr. Con· Publique 
servatoire 

Couvertures pr. animaux: 3000-3500 p. Gre&rre 

(eah eh 175 P) 
Tbeiere en cuivre: lSOO p. Pli cach 

?.550 -

3000 -
8660 -
441 -
900-

4SOO -
1262 -

le k. O 65 
2600 -

12336 -

3646 -
1086 45 
29SO -

la p. 11 -

6000 -

Fil en bobine: 1500000 p. Gre a gro 91000 -

Extincteur d'incendie: 40 p. " 
600 -

Chaux: 90 t. Publique 1080 -
Fil en laine pr. chaussettes: 5 t. Gre a ıre le k. 2 3S 
Harnais: 300-500 p. (rectif.) (c. eh 130 P) " 

lap. 85 -

P rovisions 

Riz: 80 t. 21600 -
Savon: 28 t. 
Riz: 62 t. ı6120 -
Savon: 22 t. 
Harlcots ecs: 240 t. Pli eacb le k. O lS 
Maearonis: 240 t. ) le .k:. o 17 
Savon noir: 3 t . Publique 630 -
Pain: 4,S·S t. " " Foin: 1530 t . Gre a gre 54450 -
Haricots secs: 100 t. (aj) " 
Riz: 50 t. (aj) ,, ı3SOO -

Provısionı: 22 lots Pli cach 21120 -

347 -
C<1m. Ach. lnt. Tophane ı8-11-39 
Comm. Ec. de Gucrre Ank. et lnt. lst. 25-11·39 12 -

224 63 Dir. P.T.T. lst. 29-11-39 16 -
181 50 Com. Aeh. Econ. Monop. Kabatache 28-11-39 15 -

12S - Depôt Fournit. Bureau Minis. Finances 30-11-39 ı4 -
a Dolmııbahçc 

191 25 Com. Acb. lnt. Ank. 22-11-39 15 -

225 -
274 50 
34 -
68 -

338 -
94 65 
ı5 -

7'5 -
195 -

926 -

273 45 
81 48 

221 25 

52SO -

450 -
5750 -

45 -
81 -

116 ıs 
4300 -

1620 -

1209 -

2700 -
3060 -

47 25 
365 62 

4083 7S 
979 -
1012 50 
1584 -

C. A. Com. Gendr. Taxim Aya.ıpaşa 16-11-39 
1 ere F.xpl. Cb. de fer F.tat H. paşa 27-11-39 
C. A. Bat. Surv. Douan. lımir 24-11-39 

" ,, 24-11-39 
" > 24-11-39 

Dir. P.T.T. lst. 29·11-39 
Defterdarat Hatay 18-11-39 
Com. Ach. Mil. Kayseri 

15 -
15 -
14 -
14 30 
15 -
l&-
10 -

" Mil. Vize 
C. A. Comm. Gen. Gendr. Ank. 
Minis. de Communications Ank. 

17-11-39 14 -
21.ı t-39 ıo -
27-11·39 9 -

Comm. Ec. de Guerre Ank. Int• lıt. 25-lı-39 11 -
Com. Ach. Milit. Trabzon 
Comm. Bat. Prot. Forets Samsun 24-ı 1-39 ı4 30 
Com. Aeh. Econ. Monop. Kabatacbe 4-12·39 14 -

,, ,, 28-11-39 ı4 -
Com. Perm. Mun. lst. 27-11-39 ı4 -

C. A. Min. Def. Nat. Ank. 20·11-39 11 -

• Corps Armee Af yon 22-11-39 ıs -
,, lnt. Tophane 2~11-39 14 30 

" ,, 17-11-39 lS -
2eme Expl. Ch. de fer Etat Ank. 28-11-39 16 -
C. A. Min. Def. Nat. Aak. 16-11-39 11 -

" " 17-11-39 11 -

Com. Ach. Mil. Sarıkamış 27-11-39 9-
,, 

" 
27-11-39 11 -, 

n i7-ll-39 9-

" 
,, 27-11-39 11 -

Com. Aeh. Comm. Mil. lşt. Fındıklı 29-!1-39 10 30 
Com. Acb. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 25-11-39 10 -
Com. Ach. Eeon. Mooop. Kab.tache 27.11 .. 39 16 30 
Dir. Fae. Languc, Hiıt. G6orr. Ank. 17-11..39 ıs -
Com. Ach. Mil. l:.üleburrax 16-11·39 

,, Corpı Armee Çorlu +12-39 15 -
> Place Forte Çanakkale 20·11·39 15-
» Mil. Viı:c 5-12.39 14 -

AVIS OfflCIELS 
----

Du Minister:e des , 
Travaux PubliCf". 

L'adj11dieatioo de 6 pompea i eau fonctionoant i lı ;,ı 
i'une valeur estimative de «9000• livreı, aura lieu, a notıf~ ~ 
pli caclaete, le veodrcdi 22.12.939 a 16 h., par devant. eti•' 
mİMİon d'adjudicationa aiel'eaat .ıana Ja cltambre de la Oırt 1""'· 
materiaux au local du Miaiatere deı Travaux P11blica i "-

0 ,tlf 
On ,,.ut ıe precurer ~ratuitement le eabier deı ch•rtel ıt 

llic:atioa et details de la dite Direction ile Materiaux. ~ 
Le eautienncment previıoire eıt de « 675 > aix ce•t • ~ 

. l' •• ~ 
quıoze ıvrea. 1 '" r 

' - • • • d • t tt t • epi.S ' " ..... ıeumıuıoanaırea oıven reme re, cea re rec t iti , 
offrea en m~me tempa que le cautiennemeat proviaoire • j~ 
tlficata mHtionoea dana le cahier tloa cbarıeı le meuıe j00

' ı:,) 
quinz.e laeurea a la ıuadite Commi11ioo. (Wl05) (5686~ 

(3 ilncü sahifeden devam) 

Selimiye Askeri Satmalma Komisyonundan : ,1.. 
S.limiye Tlmeo Ye Karadeniz botau birliklerile tt;ft~ ~ 

aüel bastaoeaioio ihtiyacı için evaal Ye şeraiti dahilinde ' j~ JI 
rihindt kapalı urfla eksiltmesi yapılan 4 kalem yaf aebıe Jı~ • 
lipleri tarafından teklif edilen bedel haddi layık ıöriil111 tır· ~ 
20.11,Jg pa:urtesi ıüoü saat 14 de. pazarlıkla aataa aluı•Cl~ııt"'".ıli 
mio bedeli 6005 lira 70 kuraıtur. ilk teminat 450 lira 43 ... ~ 

. ..ıer'" ,. 
Şartname ber ıün komiıyon•muzda a-CJrdlcbilir. latekw. 1ı 
ıün v. saatte ilk teminat paralarile birlikte Selimi7e.lek• 
aaboalma komisyonuna ıelmeleri • 

• * • ,ııı'· 
• aAiid· 

Arap sabunu alınacaktU'• Bak: inhisarlar u. l'' 
larına· ../ 

MÜZA YEDELE_B/ 
Ankara B~lediyesinden : t'~ 

ı,r• '°" Baıı bot olarak ıokakta zabıtai belediY'e meınUf ,.,, ~ 
fından bulunup Atpazarmda Kıbrız hanında muh• ' ,~ 1 
mekte bulunan bir erkek merkep, bir sakat diti aı•r1'e&39 r~ 
sakat kıaırafın sahipleri zuhur etmediiinden 15.lJ· P ~· 
ıembe aünü saat 14 te Kıbrız hanında satılacafııı ' 
bulunan memurumuza müracaatları. 

İçel Orman Çevirıe Müdürlüiünden : tı 
ftf' Muhammen .-ahll 

M3 Ctnst Lira k· l 
27 Çam afacı 4 ~ t•f' ~ 

İçel vilayetinin Silifke kazası dahilinde Çiııgil 
9 

r9 
let ormanından 27 metre mikap çam afacı 7°11·93 ~/ 
den itibaren aatııa çıkarılmııtır· ııııll 

Çam aiacınm beher metre mikip aayrl 111• 1 muhammen bedeli 490 kuruıtur· yt~'U 
Şartname ve mukavele projelerini görmek l•~ el 

Mersin orman çevirae müdürlüfüne, Silifke orfl1 ıııoı'' 
ıeflifine ve Ankarada orman umum müdürliliiirıe 
at etmeleri· ııı,_9 

Satıı 24·11.939 cuma aünü saat 3 de Mersin ot 
vlr&'e müdürlüfü dairesinde yapılacaktlJ'. c.ıJcıı'' 

Satıı umumi olup açık arttırma usulile yapıl• / 
Muvakkat teminatı 15 liradır. . ııı' 
Taliplerin tartnamede yazılı vesikayı aetirıneletı 

Kayseri Hususi Muhasebe Müdürlüfünd•Jl : 1,.~J 
SU"a aöfütler mevkiinde rubıatlız tuf la oc•l' ıJl ; .. 

tından dolayı müıadere edilen burünfüzlülere ıo.1 ur· 150000 tahminen 200000 tuila ıatılıfa çıkarılrn•I ıııı.J 
pazartesi günü ihalesi yapılacaiından talipleriP 
huıusiyede müteıekkil komisyona müracantları· 

••* 
Tahta ve kiiıt aatılacakbr. Bak: 

Veklleti ilinıaa, 

• 

ı JJJl!tl 
imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü : • 

Baıılclıjı yeri : Akın Basımevt, lıtanbul 


