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/1 MÜNAKASA GAZETESi 
Sayın Kariluine 

Şeker Bayramını Kutlular. 

Bayram günleri Gaıetemil'. intişar etmiyecektir 

1 

ka .. rıur1la.r, Kararna- 1 
meler ve Ticaret 

muahedeleri 
Mesai Saatlerinden Fazla Çalışma Hakkında 

~ 
•tQaın~ No: 12245 1 nizamnamele r veya i'enel emir· 
,~-;;yılı İ'i Kanunun 37 nci lerle tt-sbit edilmiş bulunan gün
~ ddesine gön; ll<tisat Vekilli· lük çalıfma müddetlerinden fa:da 
._:ee hazırla nan ve Devlt-t Şu· saatlerle çalı,m ıısı caiz değildir. 
tilı•nca görülerek 26.10.939 ta· 1 • Adı geçen kanunun 36 ıncı 
l Ve 264 275116174 aayılı tez- waddt!siı.e 1röre sağlık kaideleri 
~tte ile tevdi olunan ili•ik (Fü:ı. ' bakımından günde ancak 8 aaat 
~ ~~tlerle Çalışma Nizaınııa· veya. dalı~ az ç~lafması lü:ı.umu 
~•ı) nin mer' iyete konulmas ı ; tesbıt edılecek ışlerde. 
ı. ~ Vekelleri Heyetince 27.10.39 2 • Aym kanunun 43 üncü mad· 
~ıb· IQde kabul olunmuştur. desin in 1 numaralı f .krasındaki 

27.10.93~ tarife göre rece adedilen ıün 

~<lda Saatlerle Çalııma devresinde yürütülen işlerde. 
lGünlük kanuni çalışma müdde

Nizamnamesi 
" tinin yarısından fazlaaı gece de-
~•dde l - Fazla natlerle ça· vresine tesadüf ettiti takdirde, İf, 
~ l herbangı bir i,te, memle · "gece işin sayılır. Şu k adar ki 
~.- ekonomik menfaatleri ha· bu suretle gündüz işi sayılan ça
ı:1ııdan yabud mahiyetleri eiti- lıtmalura ilaveten iıbu niı:awua
~ •le veya iıtibsal mikdarlarını me mucibince tatbik edilen faz-
lıl•t 1 . . k 

r.
~ o an sevıyenın yu arısına la çalı,ma ıaatlerinin kısmen ve· 
t ;trııata ihtiyaçları dolay11ile, ya tamamen gece devresinde ce· 
-1 •rıununun 35 inci madde•i· reyan etmesi tecviL edilebilir.) 
4' ",(..\) fıkraaı hükmünün dı şm· ı 3 . Maden ocakları ifleri ka-
~- .. ıı:alaraLr. i'Ünlük çalıfma müd· blo do··şenme · k 1. ' "'--. . ıı , ana ızasyon ve 
~ tı1ain muvakkat zamanlar i- tünel inşaatı a-ibi yer altında ve· 
,, 

0 laüklmcien daha fazla had ' ya su altında çalıfılacak itler.le. 
tıl •rttırılmaaıdır. İ M dd 4 _ 

' 'llıleketin ekonomik men 1 a e 
ı_.lltri bakımrndan faz.la saat- • l - Umum! Hıfzıuıhha Kanu-

lt ,. .. 1 1 b·ı · k f ' ı · ık nunun 173 uncü maddesinin ikin-h_ Y" ıtı a ı mHı ey ıye ı · . . . . 
""-d V L"l t • · • • h. cı fıkrası ıle iş Kanununun 48 in· ) ea. e ının, ve ıtın me ı· d h 
'ti ·,., b •st•h l •ht• ci ma desi ükümlerince günde \ ... a ı veya ı ı sn ı ıyacı · 
ı l•Yıı'l f l ti 1 l cı 8 saatten f ula çalıştırılmaları "L ı e az a ıaa er e ça ıyı· 

'
ı:ıiltrı • • h b. · · · caiz olmayan 16 Y•fınJ doldur-

tıı ııe, er ır ı'yerının 
lııtı.ı ., k . - mamıt kız , .e erkek çocuklar l ~· a•au mev ıe ıore, o sa· . ~ 

~il it K t tb·k t t f hakkında, ışbu kanunı çalı,ma iL a•unu a ı a ını e -L' ~e taL·b l"L' tl· 1 müddetine ilaveten fazla aaat· 
~ aı e 18 11Pıye ı e an ma· 

~ı.ıı• t Ld· t ·b· b ,., 1 lerle çalıştırma usulü tatbik e-aa ır ve aıvı ıne a5 • dil 
ır 

1 
em ez. 

,."-dde 2 - Birinci maddenin il - Gerek it mukaveleıindeki 
) ltc:j fıkrası mucibince salllai· ı tartlarla veya ityeriniu dabiü 
~'tli l'bakamca onaylanmıf olan talimatnamesinde yazılı hüküm
~lı~lll &aatlerle çalışmalar, ancak lerle öncedeu, ırerekıe ıonradan, 
) 0 1aaylama katıdında a~çıkca ı fazla saatlerle çalıtmaya muva
~~ılı tart ve tarzlara ıöre il · fakatleri .al.mmı' ~la? işçilerden 
\~~ işyerinin bütününe teşmil 11bbatlerının muaBJt olmadıtı 
\ıltbileceti ıribi bu i~yerinio ! bekim raporu ile ıabit olanlar, 
b' ~1 luıımlarına da hasroluna- i şbu muvafakatlerine mdsteniden 
Uır. fazla çahımaya icbar edilemezler. 

'İtı ~11 tıdaıı bafka , İfİn yürütülme· Madde 5 - Kanuni günlük 
,~ aid icaplar dolayısile vaki çalışma müddetine ilaveten yapı· 
~ •it talebe göre, fazla saatler- lacak fazla çalışmalar günde en. 
~ S-lıt1aa keyfiyetinin i şçiler çok üç 111at olabilir. 
>,'-ırıdan muayyen şabıılara ve· Fazla aaatlerin beıabın.ia, ya · 
~ ı.ı\ı•yyen i"1'uplara mabaus o- rım aaattea az olan müddetler 
'~lıt tatbikana dahi aalabiyetli yarım saat, fazlaaı iıe bir saat 
~~ tarafıadan iala verilmeıi ıayılır. 

t 
t:' ıt, _ Fazla çalııma saatleri ile ça

,;ııa aaatlerle çalıtma mu- lıfılacak ırünlerin yekun• bir 
~•d tleri iıtinat ettikleri sebep· takvim yılında clokıan İf güaü· 
-•I ~rı batka huıuıat için kulla- nü geçemez. Muayyen bir tak· 

•ı.ı,a . vim yılı içinde kullanılmak Üıtere 
'1'~~de 3 :- Atatıda aayılı'nıt iıtibıal edilen faal' saatlerle ça-

.. t•l d K 35 · · lışma müsaadeıi o takvim yalı j. '4 , er e, it anununun ıncı 
~'-İnin (8) ve (C) bentleriımu- çiode kullan1lmazaa ıukut eder. 

'- tirli itler bakkuıdaki (Devamı var) 

• • 

MUN.AKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

- -- :--..,..- - - .. -rfi11'M••-~~ 

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komiıyonundan : . 
Komiıyonumuzda mevcut kefif cetveli ve şartnamesi mucibince 

Hadım köyiincie mutfak ocakları tevsian tamir ettirilecektir. Mubam· 
men keş:f bedeli 427 lira 38 kuru,tur. İlk teminatı 32 lira 5 kurut· 
tur .. Pazarlıkla ihalesi 17. 11.939 cuma günü saat 10,30 da yapılacak
tır. isteklilerin belli gön ve saatte ilk teminat makbuz veya teminat 
mektuplarile Fındıklıda Komutanlık Satıualına Komiıyonuna gel
meleri. 

Eskiıehir Kor Satınalma Komisyonundan : 
Eskişehir garnizonunda kapalı :ı.arfla eksiltmeye konulan bir 

askeri bina intasına istekli çıkmadığından birinci paı:arlıtı 16. 11.39 
perfembe saat 11 de, ikinci pazarlığı 25.1 t .39 cumarteıi saat 11 de 
üçüncü pazarlığı 6.12.39 çarşamba günü saat 11 de Eıkitebirde Kor 
ıatınalma komiıyoouoda yapılacaktır . 

Bu ite aid ketif ve fartnaıneler Ankara, İstanbul ve Eıkifehir 
levazım amirlikleri Satınalma komisyonlarında ırörülür. Ketif bede 
li 37,959 lıra 3 kuruf, muvakkut teminatı 2846 lira 93 kuruıtur. İs
teklilerin kanunda yazılı vesaik ve teminat makbu;ı;larile Eakife
bircle Kor Sabnalma Komisyonuna gelmeleri. 

M . M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : 

Keıif bedeli 3341 lira 25 kurut olan Anka ra ıihhiye de
posu tamiratı pazarlıkla yaptırıh ca.ktır. Pazarlığı : 27. ı t .939 
pazartesi günü ıaat 11 dedir· Kat'ı teminatı : 501 lira 20 ku
rut olup ıartnamesi 9 kuruşa komisyonda görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. ıatınalma komisyonunda bulun· 
maları· 

Salihli Belediye Riyasetinden : 
Salihli beleciiyeainin 8 aıled yeni sebze dükkanlarıda 954 lira 

keşif bedelli oluklu ve çe likli lamarinadan kepenk yapılacaktır . 

Şartname belediyede ıörülür. 
İhale 23.11.39 gtinü saat 16 da Belediyede yapılacaktır. 
Eksiltme açıktn. 
Muvakkat temiHt 72 liradır. 
Taliplerin müracaatlaarı ilan olunur. 

İzmir Belediyesinden : 

Cumhuriyet mahalleıinde Kültürpark arkaımda 1936 aayıh ıo
kakta 75 metre boyda ırauit paket ta,larile döşeme yapılmaıı n 
iki tarahna yeni kordon çekilmesi Fen işleri Müdürlütündeki ketif 
ve fcırtnameai veçbile açık eluiltmeye konulmuştur, 

Mulıammen bedeli 2300 lira olup ihaleıi, 24.XI 939 cuma ıünü 
1aat 16 dadır. İşiirak edecekler 172 lira 50 kurufluk teminah lf 
Baukaaına yatırarak makbu;ı;i)e Encümene ıelirler. 

Urianlı Köyü Muhtarlıiından: 
Urtanh köyilnde yeniden köy odaaı yapılacatandan 2211 ,76 kc

fif ltedeli ekisltmeye konulduiundan talipler haiL oldukları ebliyet
nameleri ile yizde 7 ,5 depozitolariyle 30 ikinci tepin 1U39 ıöai aa· 
at 14 de Urıanlı ihtiyar heyetine mtiracaat etmeleri lbımdır. Ketif
nameyi aarmek iıtiyenler ihale rününden evvel müracaat edebilir

ler. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komiıyonundan : 

Komutanlık aabarında yaptırılacak ıskaraların Komiıyenda mev· 
cut şa rtnamesi ve ketif cetveli pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Mü
nakasıısıoa 20 ikinciteşrin f:!311 pazartesi l"ünü başlaadacak ve ayni 
aünde ibaleıi yapılacaktır . lıteklilerin belli gün ve saatte Fındıklı· 
da Komutanhlı Satınalma Kemiıyonuna gelmeleri. 

*"' • Komiıyouum•ula mevcut ke'if cetveli ve şartnameıi ınu
eil.ince nakliye ve molörli birlikler okulunda yaptırılacak inıaat 
açık ekıiltmeye konulmUflur. Eksiltmesine 30.11.939 aaat 11 de 
bqlaııılacaLr. ve ayııi gün.le ibaleıi yapılacaktır. Muhammen ketif 
bedeli 5123 lira 14 kur•ftur ilk teaiaah 384 lira 24 kuru,tur. İs · 
teklileria kamıni veıikalarile belli giin ve aaatte Fındıklıda Komu
tanlık Satınalma komiıyonunda ırelmeleri. 

Eiektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
İıtanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan 
2 No . 1ı dikim evinde asanlÖr tamiratı yaptırılacaktır. Paı:ar

hkla ekıiltmesi 21.11.39 salı güntl saat 14,30 da Toplaanede İıtan
hul Levazım Aınirliti Satınalma Komiıyoııunda yapılacakbr. Ketif 
bedeli 318 lira, ilk teminatı. 2.3 lira 85 kuruftur. Kefif ve ıartna· 
meai komiıyoncia a-arllür. lıteklilerin belli aaatte komiıyona ı•l-

meleri. 

Mensucat - Elb~~-- Kund~..!!.:. Çamaşır v. s. 

Millt Müdafaa Vekaleti Satınalma Komilyonundan : 

Beh~r metresine tahmin edilen fiatı 280 kunt olaa 12 bin me
tre abalık kumaf pazarlıkla atın alınacaktır . Pazarlıta 20.11.939 pa
zarteıi giinü saat 11 tledir. Kat'J teminah 5040 lira olup prlnameıi 
170 kuruşa Ankarada M.M.V. Satınalma Komiay9nuniaa ahaır. 

Talihlerin muayyen vakitte Ankarada M.M V. Sabnalma Komi17•· 
nuaa ıelmeleri. 

İstanbul Levnzım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
14.500 ıı det frenk gömleti almacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeıi 21 

ikincitetrin 939 sah a-ünü saat 14 te lıtanbul Tophanede Levazım 
amirliği Satıoalma Komiıyonunda yapdacaktır. Tahmin bedeli 30450 
lira, ilk temieatı 2283 lira 75 kuruftur. Şartname ve nGmuoHi ko· 
miıyonda a-örülür, İsteklilerin kanuni veıikalarile beralter belli aaat· 
te komiıyona i'clmeleri. 

1 

Harp Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Harp Okulunda ıubay çıkacak okurlar için 771 tane bat. 
lclniye k&palı zarfla eksiltmeye konmuıtur· Ekıiltme 27 
ikincitetrin 939 pa zartesi günü ıaat 11 de Ankarada Harp 
Okulu binaıında mütetekkil Komiıyonda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 12336 liradır· İlk teminatı 926 liradır . 
Şartnameıi her gün Ankarada mezkiir Komiıyonda ve İıtan. 
bulda İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
görülebilir· 

Eksiltmeye gireceklerin ıartnameıinde yazılı Teıikalar 
ve ilk leminat mektup veya makbuzlarını havi teklif mek
tuplarını belli ~ün ve saatten bir ıaat evveline kadar Ko
misyonda bulundurmaları· 

Nakliyat - Yükletme- Bo,altma 

Ankara Levazım Amirligi Satınalma Komiıyonundan : 

3,400 ton buğdayın ıilodan değirmene naklinin açık ek· 
siltm e sinde talip çıkmadıiından 22.11.939 saat 15 le pazar
lıkla eksiltmesi Ankara Lv. amirliği ıatınalma komisyonunda 
yapılacaktır -

Muha mmen bedeli 2550 lira, ilk teminatı 191 lira 25 
kuruıtur· Şartnameıi komisyonda. görülür· İıteklilerin belli 
vakitte kanuni vesika ve teminatla komisyonda bulunmaları. 

-----·-----~-------------------.-....... ------
Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 

••• 
Odun alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Vize Aıkeri Sa

tınalma Komisyonu ilanına· 
• • • 

Gas yatı ahnacakhr. Bak: Erzak siituaunda i:ı.mir Gümrük Mub. 
Taburu S. A . K. ilAnana. 

••• 
60 t · odun alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Bomoya 

Aıkeri Satınalma Komiıyonu ilanına. 

Müteferrik 
---~----

Trabzon Aıkerlik Daireıi Riyasetinden : 

Binek, nakliye ketumu ile makineli tüfuk bayvanlan p•fİn 
para ile satın alınacatındae bu hi:r.naetlere elveritli evıafta hayvanı 
bulunanların Erzincan, Bayburt, Trabzonda bulunaa hayvan sahnal
ma komisyonlarına müracaat etraeleri ilan olunur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : 

Seherine tahmin edilen fiatı 11 lira olan 3000 • 3500 adeci hay· 
yan velensesi pazarlı!da aatın alınacaktır. Pazarlıiı 20.1 J.939 paaar· 
teıi günü ıaat il dedir. Kafi te minatı 5250 lira' tarlna•eıi 175 
kuruşa Kemisyondan ahnır. Talihlerin muayyen vakitte Ankaracia 
M. M. V. Satmalma Koaıiıyonuna ırelmeleri 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüfünden: 
10 adet takeometre alınacakhr. Mübayaa edilecek takeo•etre · 

lerin enafı atağıdadır. 
Zaviyeyi ufkiye taksimatı sırat olacakbr. 
E11 ufak takaimah bir ıaatigrat olacaktır. 
Dairei ufkiye takıimatı kapalı olacaktır. 
Dürhinin büyyültme kuvveti en az 30 defa olacak.tir . 
Beher takeometre sehpa kutu, dürbin ve teferrlatı tam olaeak· 

br. İki miraaı re bir femsiyeıi beraber verilecektir. 
Yukarda evaafı yazıh takeometrelerden ıana-e, zail, kern, Yilt, 

otoföHl, ıüıtubaycie fabrikaları mamulib•4aa nya b• ayarda b• 



2 Mtloakua Gaz.eteıi 

Bu gün ilan olunan 

Münakasa v üzaye_d_e_le_r_L_i_st_e_s_i _ 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saati 

--~~.-.----~------------------------~---...----~-----~-- ----·~---
A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 
-'---~----..:.--------- - -

Köy odası inf. 
Kepenk int· 
Granit paket taşlarile döşeme yap. 
Ank. bira fabrikasında ilaveten yap. İnf 

(prt. 720 krt.) 
Komutanlık anbarında yap. iskaralar 
Nakliye ve motörlü birlikler okulunda yap. 

inpat 

aç. eks. 
kapalı z. 

p8L. 
aç. eka. 

221 l 76 
954 -

2300 -
144078 89 

512.l 14 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
... -- --- - --

Bakırk<Sy Akliye ve Asabiye hast 1 ci pa· aç. eks. 3347 50 
vyonunda yap. kalorifer tesisatı ve ıoon· 
tajı • 

Bakırköy Akliye ve Asabiye bast. 21 ci 
pavyonunda yap. kalorifer tesisatı ve 
montajı işleri 

" 
3448 40 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. ·- ..--. 

Battaniye: 771 ad. kapalı z. 12336 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Gaz yağı: 7950 k. 
Odun: 60 t. 

Müteferrik 

Takeometre aleti: 10 ad. 
Yangın IÖndürme aleti eczası ile beraber: 

360 ad. (tashih) 
Manevra kemeri: 771 ad. 
Dokuma tezgahı: 1 ad. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Pirinç: 5,8 t. 
Bulpr: 6,6 t. 
Mermimek: 3, 1 t. 
Zeytin tanesi: 3 550 k. 
Teneke peyniri: 1080 k. 
Çedirdeks:z üzüm: 750 k. 
Makarna: 4,9 t. 
Sebze konservesi: 3,U t. 
K. ot: 306 t. (temd.) 
Yulaf: 63 t. (temd.) 
Patates: 32 t. (temd.) 
K. ot: 49.5 t. 

" 
"8 t. 

Bulrr: 4 t.-pirinç: 4 t.·ıehriye: l t.-k. mer-
cimek: 1 t.-k. üzüm: 2,5 t.-nobut: 2,5 t. 
k. ot: 35 t.-yulaf: 105 t. 

B. M O '1' a y .! d e 1 e r 

lıknta çul parçaları ip, kınnap v . ı. 

paz. 

" 

aç. eks. 

,, 
paz. 

pa:ı. 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 

paL. 
., 

aç. art. 

1391 25 

beb. 300 -
4562 50 

1927 50 
1100 -

1392 -
792 -
418 50 
674 -
378 -
112 50 
931-

1365 -
12240 -
3465 -
1600 -
1980 -
2040 -

72-
172 50 

8489 04 

384 24 

252 -

259 -

926 -

105 -

342 18 

145 -
165 -

105 -
60-
32 -
51 -
29 -
9-

70 -
103 -
918 -
260-
120-
149 -
153-

Urtanh Köyü Mubtarlıtı 
Satıhlı Beled. 
İzmir ,, 
İnhisarlar U. Müd. 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 

" " 

İst. Sıhhi Müesseseler SAK. 

> 

Harp Okulu SAK. ve İst. Lvz. 

30-11·39 14 -
23-l 1-39 16 -
24-11-39 16 -

1-12-39 16 -

20-11-39 
30-11-39 11 

29-11-39 14 30 

29·11-39 15 -

27-11-39 11 -

İzmir Gümrük Mubaf. Taburu SAK. 17-11-39 15 -
Bornova Ask. SAK. 16·11-39 9 -

Tapu ve Kadastro U. Müd. 
İnhisarlar U. Müd. 

Harp Okulu SAK. ve İst.Lvz.Amir. 
l.t. Bölre Sanat Okulu SAK. 

lzmir Gümrük Mu haf. Taburu SAK. 

" , 

" ,, 
,, 

:» 
Bornon Ask. SAK. 

" 
l> 

" 
> 

l> 

> 

" 
" 
" 

" 
" 
" > 

24-11-39 13 -
24- l 1·39 1~ -

27-11-39 15 -
16·11·39 14 

16· 11-39 
16·11-39 
16-11-39 
17- l 1-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
11-11.39 
17-11·39 
l7-1 l-39 
17- ı l-39 
17-11-39 
17-11-39 
16·11-39 

10 -
10 30 
11 -
10 -
11 -
il -
14 -
14 30 
15 -
14 -
15 -
l l -
10-
9-

76 - lzmir inhisarlar BaşmGd. 2411-39 ·~ -

lunao diter fabrika aletlerinde yukarda yazılı evsafı haiz oldatu 1 fiinil saat 15,30 da Tophanede istanbul Levazım amirliği aatınalma 
takdirde alınacaktır. Bu aletlerin beherinin muhammen bedeli 500 komiıyenunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2250 lira, ilk teminatı 
liradır. Taliplerin muhammen bedelin o o 7,5 pey akçelerile birlikte 337 lira 50 kuruıtur. İsteklilerin belli saatte komisyona relmeleri. 
ekıiltme fÜnÜ olan 24 Teşrinisani 939 cuma günü saat 3 te tapu 
ve kadastro umum müdürlüğü levazım müdürlüğünde müteşekkil 

aatıaalıaa komisyonuna müracaatları. 

lıtanbul Bölge San'at Okulu Arttırma Ekıiltme ve ihale 
Komisyonundan : 

Cinai Mu. Fi Pazarlıtın T. G. S. Teminat 
Lira Lira 

Dokuma tezgahı 1100 16.11.939 Pertembe 14 de 165 
latanbul Bölge San'at Okulun.la pazarlık ıuretile evsafı mek· 

tepteki ~rtnamesinde mevcut bir dokuma tezgahı alınacaktır. 
Pazarlık Cağalotlunda yüksek mektepler muhasebeciliği bina

sında toplanan Komisyonda yapılacaktır. 
Paı.arlığın rün, saat, muhammen fiatı ve teminat miktarı yu-

karıda röıterilmiştir. 
Dekuma tezgilunın evaafını görmek istiyenler aektebe müra-

caat etaiuler. 

c 

Harp Okulu Satınalma Komiıyonundan : 

Harp okulundan ıubay çıkacak okurlar için 771 tane 
manevra kemeri açık eksiltmeye konmustur. Ekıiltme 27 
ikinctteırin 939 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Harp 
okulu binasında müteıekkil Komisyonda yapılacaktır. 

Muhamıxıen bedeli 1927 lira elli kuruı ve ilk teminatı 
145 liradır. Şartnamesi her gü~ Ankarada mezkur Komis
yonda ve İstanbulda Levazım Amirliği Satınalma Komisyo
nunda görülebilir. 

Eksiltmeye girecaklerin sartnamcsinde yazılı vesikalarla 
teminat mektup veya makbuzunu ihale günü komisyona 

vermeleri· 

Erzak, Zahire, et ve Sebze 
lıtanbul Levazım Amirli~i Satmalma Komisyonundan : 

15 tou zeytin alınacaklar. Pazarlıkla ekıiltmeai 17.11.39 cuma 

Kayseri Aıkeri Satınalma Komisyonu Riyasetinden : 
Atat da cins ve miktarlarile mulaammen bedelleri ve teminatı 

muvakkateleri rösterilen erzak hizalarında yazılı gön ve ıaatlarda 
KayHri.le Askeri Satınalma Komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. 

Şartnameleri her gün ke•isyonda ı<Jrilebilir. 
İıtekliler ilk teminat ve kanunun 2 ve 3 maddelerindeki yazılı 

•eHik ile belli ıüa ve saatlarda komisyona mu.racaatları. 

Kapalı zarflarda teklif •ektuplarını ihaleden bir saat evvel ko
misyona •ermit bulunmaları liı.ımdır. 

Er:ıalun Miktarı Muham. b. İlk tem. 
chısi kilo lira lira kr. 

Pirinç 48000 13440 1008 

Sabua 
Zeytin yatı 

19000 
5000 

Zeytin danHi 7400 

7600 
2750 

270'2 

570 
206 25 

155 40 

ihale günü 
ve saati 
22.11.39 

çarşamba 

Eksiltme 
ıekli 
kapalı zarf 

15 
,. 15 " ,, 

24. 1 1.39 açık ekıileme 
cuma 15 
., 16 " " 

Deniz LeTazım Satınalma Komisyonundan 
Talıımin edilen bedeli 27, 120 lira olan 80,000 kilo sabunun 28 

ikinciteşrin 939 tarihine rHlıyan salı günü saat 1 1 de kapalı zarfla 
eksilmesi yapılacaktır. 

İık teminatı 2034 lira olup ıartoameıi her gün Komisyondan 
136 kurut bedel mukabilinde alınabilir . 

lıteklilerin 2490 ayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
ler kapalı teklif mektuplarını en geç belli ıün ve saatten bir saa• 
evveline kadar Kaaımpafada bulunan Komisyon bafkanlıtına mak 
bur. mukabiliade vermeleri. 

Ankara Levazım Amirlifi Satınalma Komiıyonundan : 
100 ton pirincin kapalı aarfla eksiltmesinde talih çıkmadıtından 

17.11.39 günG saat 16 da Ankara Levazım amirliği Satınalma ko
miıyonuada pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 
22 bin lira ilk teminatı 1650 liraclır. Şartname ve ailmuaeıi laer 

& !22 & 

İNŞAAT MALZEMESİ 

lST ANBUL PİYASASI TOPTAN FİYATLARI 

Alçı yerli 50 kr .lık terbaaı 
,, ,, 40 " 

50 ., ,, almaa 
Asfalt yerli kilosu 

,, ecnebi 
Çimento natürel 

,, süper 
Süper falnikada teslim 

" tonu 

" 
" Çini (mozaikte.) taaelİ 

,. (çimeatodan) ,, 
Fayans ecnebi ,, 

,, ,, (aksamı) ,, 
Kireç (ıu) teou 

,, (toz) ,, 
,, (taı) kilosu 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 
,, (Eskişehir) ,, 
,, (Kltabya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Küak (çimento) saatimi 
,, (toprak) numarası 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,. 

Mermer (yerli işlen•İş) metre mikiltı 
Tutla (Büyük.dere preH) bini 

,, (Feriköy .lelikıiz) ,, 
,, (Kl~ıtbane delikli) ,, 
, , ( ,, delik•iz) ,, 
,, (ateı, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecaebi) ,, 
,, (Fransız preH) ,, 

Kereste (dötemelik köknar) metre mikibı 
,, . (çıralı, lambalı) ,, 
" (tavanlık kaknar kerdoala ,, 
,, (kaplamalık çıralıı ,, 
., (aıvadibi köknar) ,, 
,, (pervazlık köknar) ,, 

,, 
,, 
., 
,, 
,, 

" ,, 

180 
80 

800 
650 

o 15. 

3 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4200 
4200 

---
---

. .w~' 
pn Ankarada komisyonda ıörülür. İsteklilerin kanuni .e1ılıt .~' . ,., 
ye teminatlarile belli ıaatte Ankarada levazım imirlij'ı 

lr.omiıyonanda bulunmaları. 

Bornova Askeri Satınalma Komiıyonundan: ti 
Jı.a''' J ' Bir ay zarfında pazarlık suretiyle .atın alınmasına el J•""' 

len 49500 kilo kuru ota birinci pazarhtında istekli çıkı»• ;.,. 
ikinci pakarlığının 17.11.39 cuma gilnü saat 11 de yapılac~lc clıf• 

!Jmum tahmin tutarı 1980 lira olup ilk teminatı 149 lır~,ıilld" 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü ınadd ~. 

ki yaz.ılı ve ıartnameaindeki vesikalarla yukardaki ıöst•ril~..,,ıf 
natlariyle birlikte Bornova askeri Satınalma komi•yon•n• , ... 

ilin olunur. ~i 

• • • Bir ay .zarfın.la par.arlık suretiyle sabo alınaıal1~' çı~-~ 
verilen 48000 bin kilo kuru ota birinci pa:ıarlıtıuda istekl• 1.r~ dıfından ikinci pazarlıtının 17.11.39 cuma filnü saat 10 U 
caktır. 4Jf• 

Umum tahmin tutarı 2040 lira olup ilk teminatı 153 lit~,ri'I~ 
isteklileri 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçOncü DJadcl• ti~ 

ki yazılı ve ıartnamesindeki vHikalarla yukarıda ,a.ıeril;:ı-,1 
oatlariyle birlikte Bornon askeri aatınalma komisyo•uoa 
ilin elunur. 

• • * Cinsi Miktarı Mub. fiafı 
Kilo Kuruş 

Bula-ur 4000 12 
Pirinç 4000 26 
Şehriye 1000 20 
Kırmızı mercimek 1000 13 
Kuru üzüm No. 9 2500 14 
Nobud 2500 9 
Kuru ol 35000 4 
Y•laf 105000 5 50 ._, 
Odun 60000 1 75 ~· ıt ti' 
Askeri vasfa haiz ve dört mabıJle teslim ıartiyle y11k~' dl' I 

•e miktarı yazılı 9 kalem 16. 11.939 perte:nbe gün il ... t , 
haren 12 ye kadar pazalık suretile ıatın alınacaktır. ;vJ' 

İsteklilerin pazarlıtına iştiraki için muvakkat teminat •e ti \ 
yi müteakipte kat'i teminat yatırmaları tarttır. ı,ırll~ 

İsteklilerin yukarıda bildırilen vaktinde temiaatlaril- _,, 
BoroeTa askeri satıoalma komisyonuna ıelmeleri ilin 01110 

İıtanbul Komutanlıfı Satınalma Komiıyonund•" : ~~ 
Komutaalıtı baılt birlikler için 15000, 15010ve 20.000 a)o:~-"',r 
kilo sadeyafı ayrı ayrı pazarlıkla satın almacakdır. Mil k <fi' r 
16 2 teşrin 939 perşembe ~nü saat 10,30 da batlanıl•C~' fı' 
oı günde ihalesi yapıla.aktır. isteklilerin belli rün ve •••t ~ 
lıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna gelmeleri. .,.~ıı 

• • • Muhabere bölüp ıüvereinleri için aıatıda ci•• ":k-"'ı 
rösterileo iaşe maddeleri pazarlıkla satın alınııcaktır. Mil" 111 14~ 
18.11.939 cumarteti günü 1aat 10,30 da başlanılacak ve •1 

- . l 
Vize Aıkeri Satınalma Komby.onundan · it -',r_,; 

Göıterilecek yerlerde teslim ıartile aıafıda 1•f., p· 
deler pazarlıkla 17.11.939 ıünün saat 14 te vıse 
Satınalma Komiıyonunda alımına baılanacaktır foll 

Cinai Ton Cinai 270 
Odun 4040 Saman 36'! 

" 570 Kuru ot ı:J5 
,, 570 Saman ~ 

Hayvan tuzu 5 Yulaf 136 
Kuru pt 360 Saman 



. ~ - - ------ --- - -- - .. 
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~Yapılacaktır İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Ko 
ık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi Miktarı 

Mercimek 1000 kilo 
Piri•ç 800 ,, 
Arpa 800 ,, 
Darı 600 ,, 
Kenevir 500 ,, 
Keten 500 ,, 
Muır 500 ,. 
Buiday 500 ,, 
Kaya tuzu 100 ,, 

3o Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
~ ton sadeyağı askeri evsaf dahilinde kimyevi muayene ile ve 
~,~lıkıa alınacaktır. ihalesi 16. ll.939 perşembe riinü saat 15 te 

da Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

İstanbul Belediyesinden : 

. Muhammen 
'3 •ııe.t bedeli 

,23 1243,00 İstanbul Birinci yatı ekulu Pansiyon talebeleri 
~ yıllık ihtiyacına kuru Erzak. 

.58 1180,50 lstanbul Birinci yatı okulu Pansiyon talebeleri 
l' yıllık ihtiyacına muhtelif cins Sebze. . 
. •hınin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı ışler 
tdtıı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 27.11.939 pazarte.si gü· 

~t 14 de Daim~ Encümen~e ya~ıl~ca~~r. ~ar.tna~el~r Zab~t 
il 111llllclat Müdürluğü kaleınınde gorulebılır. f ahplerm ılk temı· 
'llkbuz veya mektupları ile ihale ıünü muayyen saatte Daimi 

tnde bulunmaları. 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan : 
~~flktaki birlik ihtiyacı olan 32000 kilo patatesin ihale sriinü 4 ~ılunadıtmdan oo ııün uzatılarak 17. l 1.939 c11ma günü saat 

1halesi yapılacaktır. 
~t kilo patatesin muhammen tutarı 1600 lira olup muvak· 
t~· 
~ •n~tı 120 liradır. . . . . . __ 
ltklılerio muvakkat temınal makbuz.larıyle bırlıkte ıhale ıunu 

1'-tc Kor Satınalma Komisyoouoa müracaatları. 

' ~ ııı Bir ay zarf mda puarlık suretiyle aatıa alınmasına karar 
· ,.~ 68()()() kilo yulafa birinci pazarlıtında istekli çıkmadıtmdan 

tı ~ P•:ı:arlığı 17. 11.939 cuma rünü saat 14 de yapılacaktır. 
~Utn tahmin tutarı 3465 lira olup ilk teminatı 260 liradır. 
~ iltaıeye iştirak edeceklerin 2;19U sayılı kanunun yukarıda 

~"tsikalarla yukarıda yaz.ılı teminatlariyle birlikte Boraova 
Satuıalma Komisyonuna ıelmeleri ilan olunur. 

' ' t Bir ay zarfında pazarlık suretiyle satın alınmasına karar 
I \4 tı 306oOO kilo kuru ota ikinci pa:ıarh~ında istekli çıkmadıa-ın

lJfıtıcü pazarlığı 17. l 1.93Y cuma ııünü saat 15 de yapılacaktır 
t~~nı tahmin tutarı 12:!40 lira olu~ ilk teminatı 9 1~ liradır. 

( :"'taıltaıeye i;tırak edeceklerin 2400 sayılı kanunun yukarıda 
1 

\ ltnıinatlariyle birlikte Bornova Askeri Satınalrna Komisyo-
lclnıeleri ilan olunur. ' -

11 
il Ctınırük Muhafaza Taburu Sa.tınalma Komisyonundan: 

Miktarı U. Tutarı Muv. te. Ek~iltme Ekıiltme 
kilo lira krş. lira taribi aaah d. 

...... 
~ - ------- - ---
b 5800 139'l 105 16-11-39 10 
• t 660u 792 60 n l o 30 
~tk 3100 418 50 32 n il 
\._ t.ncai 3550 674 51 17-11·39 10 

dt I> ynir 1080 378 29 ,, 10 30 
tltıiz üzüm 750 112 50 1:J n 11 
4

1l 4900 931 70 n 14 
lt ~•ervui 3900 1365 103 .,, 14 30 
~tı. 71:150 1391 25 105 n 15 
"ıtltıır rümrük mubafaza taburu .cnelik ibtiy•cı için açık ekıilt
tıı tliylc münakaııaya konulan yukarıda cinı ve miktarları yazılı 

q1 itddclerine 6,7.11.J~ tarihlerinde yı&pılacak ilk pu:arlıtına is· 
~l\llladığından bizalarmda gösterilen ~n ve saatlerde ikinci 
~ ~rı yapılacaktır. Şartnameleri komisyonda a-örülebilir. 
lt"1ilcrin ı-100 sayıla kanunun ikinci ve üçüncü maddeainde ve 
l.ı:ıtlcrinde yS1.ıh vesikalarla muvakkat te~inat makbuz veya 
Qıektuplariyle birlikte pa.ıarhk saatinde l.zmir .Beylebeyi so· 

'ıkllaı Geri tütün knmpanya11 yanında tabur ntıaalma komiı
' llıüracaatlrı, 

k lıta.nbul Kornutanhiı Satınnlma Komisyonundan: 
'0~utaalııa bağlı birlikler için 240,000 kilo makarnanın kapalı 
~ l:tıüruıkalıla&I yapılacaktır. Zarflar komiayona 25. 1 U)39 cumar\ t(i aaat 10 da verilmiş olacaktır • .Beher kilesunun muhammen 
I~ "'/ kuruştur. İlk teminatı 3060 l!radır. 
~lc.ı ayni gün.le yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve ıaatte 

•ıla, Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 
....... ________________________________ ·---------·----~-----

MÜZAYEDELER 
~~lanbul ı(;:Utanlığı s;-;7nalma. Ko~~onundan: -

4 '~utanlık birliklerinde mevcut hayvnnlnrdan çürüğe çıka· 
lı~~llz baş hayvan açık artırma ile ıatılocaktır. Artırmasına 

9 perşembe pnü aaat 10 da başlanılacak ve ayni ııünde 
t._ )tpılacakhr. İstiklelerin belli gün ve ııaatte Fındıklıda 
4lılı: Sabnalma Kemisyonuna ıelmeleri . 

~ Kasımpafa Maliye Tahsil Şeflliinden : 

~ttnlze kazanç vergisinden borçlu E. Feltman ve 
ı;ı~l~rına ait Galatada Asdkürasiyoni hanında 26 numa
~ il.da. haczedilen bir demir kasa, iki eski koltuk, bir 
-~~ape, bir camlı dolap ve bir portmantonun 21.11.939 
~G. ••at 15 te açık arttıma ile yerinde satılacaktır. Ta· 
'~ ~ezkfır ıün ve saatte orada hazır bulunacak icra 

t IJaüracaatları· 

Mtbıakaaa Gazet.eai 

İzmir lnhiıarlar Baımüdürlüiünden : 
Al1ancaktaki depomuzda mevcut cinı, miktar, muhamme• fiat 

ve teminatları atatıda yuılı etya açık arttırma ıuretile aatılacaiı.b;. 
Şartnameıi levazım 'ubemi.zde ıörilebilir. İsteklilerin 24.11.39 

pall saat 15 de bat •Odürliljiimüzdeki komiıyona a-elmeleri ilin 
olunur. 
Miktarı Mubam. fiat 

kilo 
572.S 

215 
2041 
9318 

kurut 18. 

3 

Mavak. tem. 
lira kr. Eş1anın nevi 

iskarta çul parçaları. 
8 

13 

9 

12 88 
1 29 

19 90 
41 93 

76 00 

,, ip 
,, ince kınnap 

eıki kalın çul, 

(Devamı 4 üncü ıayfada) 

1 - Şartnamelerine ekli liıtede ebat ve miktarı yazılı ntmuae· 
si mucibinee 7.111.000 adet kalay fİfC kapsülü pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

il - Pazarlık 22.Xl.939 çarşamba günü saat 16 da Kabata,da 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak· 
hr. 

· lil - Şartnameler her gün IÖzü geçen Şubeden parasız. alınabi 
leceti gibi numuneler de görülebilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ııün ve saatte Yo 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkar Komisyena relmeleri. 

V - Bundan evvelki 10.111.000 adet kapsül hakkındaki ilanlar 
hükümaüz.dür. (9243) 2- 4 

Kliring Heıapları Bakiyeleri 
ve Kredili ithalata Ait Taah· 

hütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 

kasından alıııan hesap hülisalarına 
göre 4·11 -1939 tarihindeki kliring 
hesapları bakiyeleri. 

CETVEL: 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kasındaki kliring hesapları borçlu ba· 

Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c .ı. 
Yunanistan 

CETVE.L: 2 

1.786.200 
579.500 
109.000 
427.200 
350.900 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulan kliring hesap· 
larındaki alacaklarımız: 

Memleket MiktarT. L. 

kiyeleri: 
Memleket Miktar T. L. Estonya 

----- Yuıoslavya. 

30.900 
37900 

Almanya 
A heıoaplnrındaki 

borcumuz 8 .733,500 
Almanya 
B hesaplarındaki 
al:ıcı:ğımız 683.400 t\.050.100 
Belçika 773.30!1 

Çeko!\lovakyn 
Finlandiya 
Frnnsn 
Hollanda 
ln2'iltere 
İspanya 
D Hesaplarındaki 

:!. 2711. 70U 
752 800 

3.036.200 
567.700 

11 .856 000 
276.600 

borcumuz 2.961.500 
İsveç 
A hesaplarındaki 

alacafımız 

lsviçre 
ltalya 
A hesabındaki 

19.300 2.942.200 
415.100 

borcuınu2 2.921.200 
ltalyn 
B hesubındaki 

ı 

borcumu:.ı: 
1 166,0UO 2.755.200 ı 

Lc:hislan 
Letonya 

294.900 ı 
6.400 1 

1 

-------------...----·-------
TEMAŞA ALEMİ 

Tepebaşı Dram 
kısmı 

Gece .saat 211,30 da 

ŞERMİN 

lstiklll Caddesi Komedi 

kısmında 

Güodüz aaat 14 de 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

Gece aaat 20. 30 da 

1 
HALK OPERETİ 

Bu ak.tam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

Operet 3 perde 
MODERN 
KIZLAR ___________________________________________ ..._.. ___ ____ 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
idaremi:ı tleni:ı nakil naıtalarıodan 5 numaralı motör botun 

ketifnanıeıi tlabilinde tamiri açık eksiltmeye konulmuttur. 
Ek~iltme 22. l l .939 prf&mlta s::.at 15,30 da Büyak poıtahane 

binası birinci katta P. T . T. Müdürlütü otla1ında toplanuak Alıın 
Satım Komisyonuada yapılacaktır . 

Kt ş"f bedeli 780 lira, muvakkat teminat 58,5 liratlır. 
istc:.tlilerin elbakdaki ketif ve eksiltme tartaamesiai rarmek 

ve mu\ :ıkkat te•İnatlarını yatırmak üzere çalışma a-ünlerinde meı: · 
kür müdürUik itlarl kalem levazım kısmına ekıiltme rün ve saatin· 
de de muvakkat teminat makbuzile Kemiayona 111irac:aatları. 

(91 ıo,. 3 -4 
,,.,~ ...... .,. ~ ........, ... ____ ---- --------·---------

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan : 
ı - Kaaımpaf&tla Deaiır. Dikim Evinde Jandarmaya ait a1ak

kaplanııc!ao teraküm etlen takriben 7irmi Def bin kile köHle kır· 
pınbıile oa beş bin kilo vakete kırpınhaı 20 ikineit .... in 939 tarihi
ne rastlayan pazartesi ıioü ıaat 15 ae kapalı zarf arthrmuile sa
tılacaktır. 

Z - Arttırma Takıim Ayaz.p&Jada jaaılarma Mıntıka Keau· 
tanlı~ı binaaıntlaki İıtaaltul Jaadarma Satınalma Komiıyenuada ya· 
pılac:aldır. 

3 - Şart klfıdı ve aümıaaeler laer ıu• K.omiıyen.la n yırı• 
baliadeki kırpıntılar Deaiz Dikimevi•dc ıörülebilir. Ve tart kitıdı 
paraıız alınabilir · 

-4 - Mubam•H bedel bet bia dört yiır. elli lira n ilk temi
aab dört 1ü:a ıekiz. lira yetmit bet kuruıt•r. 

5 - lateldilerin İıtanlt•l Lensım Amirliiiae yatıracakları ilk 
eminat makbaz• veya banka kefalet mektubıaoıa da hui teklif :ı;arf
larıaı arttırma eaatiaden bir 1&at evveliae kadar Komiayoaamu za 
nrmif olmaları liıımdır. (8182) 3--t 

3 

Cinai Miktarı Muhammen % 7. Te•laatı Ekıilt•e 
be.leli 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Çektirmeye ko· 
nacak matör 

Matkap tc:ı:ıihı 
Zımpara tatı te.z-

adet 4200 -

n '480 -
315 -
36-

Açık Ek. 14,30 
Paurlık 15 

ribı ,, 130 - 9 75 ,. 15,JO 
1 - Şartnamesi mucibince 22.IX.939 tarilsinde talilti bala11ma· 

yan 1 adet motör yeniden eksiltmeye ve yine ıarlnameleri •uci· 
hince yukarda yazılı 2 kalem malzeme pazarlıkla saba alıaacaldır. 

il - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, ekıilt•e aaatleri 
hizalarıoda yazdıdır. 

111 - Eksiltme 22.Xl.939 çarşanba günü Kabatatda Levuıa ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her (Ün sözü ıeçen Şubeden paraaı:r. alıaabi · 
lir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen fil• ve ıaatlerıııle °!o 7,5 
,-üvenme paralarile birlikte mezkur Kemisyoaa relmeleri illa elu-
nur. (9215) 2-4 

• * • 
Yo 7,5 

Cinsi Miktarı Muh. beti. teminatı lkllilt•e 
lira kr. lira kr. teldi saati 

----- ---- ------ -
Muhtelif hırtlavat 39 kalem 

malzemesi 
348 80 26 116 açık ek. 14,JO 

Elektrik malzemesi 22 ,, 960 - 1'l - ,, ,, 15 
1 - Listeleri mucibince, yukarıda yazılı 2 kalem malzeme açık 

ekıiltme usulile satın almaeaktır. 
il - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltme ıaatleri 

laiı:alannda yazılıdır, 
ili - Eksiltme: 16.XI.939 perşeml.c güaü Kat.ataşta Len:ıım 

e Mubayaat Şube.sindeki Alım Komisyenunda yapılHakbr. 
iV - Listeler paruız sözü geçen ~ultedeo alaaaltilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilea a-in ve saatler.le 

% 7,5 ıüvenme paralarile birlikte mezkür Ko•iıye•a relmeleri 
ilin oluaur. (g955) -4-4 

Cinsi 

••• 
~o 7,5 

Mubam.lbecl. teminat 
Miktarı lira kr. lira k. 

Eksiltme 
fÜaÜ fekli Hati 

Nilaayetsiz şerit 9750 adet 14512 50 1088 43 20.Xl.93& k.z. 15 
Benzin 40 00 kgr. 8000 00 600 00 ,, ,, paz. 16,30 
N~an fişeti 500000 adet - - 22. ,, ,. l-4 

1 - Şartname ve nümuneleri mıacibince yukarıda yazılı c3> 
kalem malzeme hizalarında ı-österilen uıullerle 1atın alıaacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme pn 
ve ı;aatleri bizalarıııda gösterilmiştir. 

lll - Ekliltme Kabataşta Levazım ve Multayaat Şube.iaıııleki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her j'Ün sözü geçen Şubetlen paraıız alına· 

bileceti sribi nümuneler de görülebilir. 
V - Kapalı zarf münakasaıına ıirecekler mibürlü teklif mek.· 

tuplarmı kanuni vesaikle ~o 7,5 ıüvenme parasile makbuz vey• 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ekıiltme 
pnü ihale saatmden bir saat evveline ka.iar mezkur Koaityen 
Batkanhııma makbuz. mukabilinde vermeleri ve tliter ekıiltmeye ri
receklerin % 7,5 iÜvenme paruile birlikte yukarula aclı ııeçea Ke-
miıyena gelmeleri iJio olunur. t9117) 3- 4 .... 

l - Hu.ir&a 939 tarihinden 2 İnci tetrin 939 taribine katlar 
Cibali Fabrikaımda birikeceai tahmin olunan 150 tea ve İzmir Tti
tio Fabrikasında dn mayıı 939 dan tetrinievvel g39 tarilııiac katlar 
birikmit olan 80 ton tütün tozu müteahhidi tarafından kalııılmlma

mıt olduffundan yeniden ve pazarlıkla sablacakbr. · 
11 - Pazarlık 17.XI.939 cuma rünü aaat 16 da Kabatatta le· 

vuım ve Mubayaat Şubesindeki Alım, Satım Komisye•unıııla satıla
caktır. 

lll - Şartnameler her (Ün &ÖZÜ ıeçen Şubede i'ÖrfileDİl .. 91'i 
gibi nümune de Cibıı.li Fabrikasıoda ıörillebilir. 

iV - İsteklileriıı pazarlık için tayin edilen ıin Ye ıaalte 0 
0 15 

mikdarındaki ~venme paralariyle birlikte mezkur Komisyona gel-
meleri ilin olunur. (9047) 3 - -4 

••• 
% 7.5 

Muh. bed. temiaatı Ehıiltmenia 
Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. tekli saati 

----- - ---- ---- ---
Çıralı tahta mu~. 16,213 m3 722 12 54 15 açık 1-4 

Eb'adda 
Civata 203 m m lik 6,400 A. : 

" 120 ,, .. 3,:?00 " : 434 68 33 50 .. 
Pul delik kutu 3 8 9,600 ,, : 

Takriben 2 1 kr. : 
S. W. 57 zımpara taşı 200 aded 1~8 - 9 60 paz.: 
Mukavves ,, ., 2000 ,, 78 - 5 8.5 ,, : 16 
Rapit ,, ,, 200 ,, 120 - 9 00 ,, 

l - Eb'at füteıi mucibince tahta ve civata ve nümuaeleri mu
cibince zımpara taşları gösterilen usullerle satın ttlınacaktır. 

il - Muhammen b~delleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa· 
atleri biıalarmda yazılıdır. 

111 - Eksiltme 23.Xl.939 perşembe ıüni Kabatqta Len:ıım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Kemiıyonunda yapılaeaktır. 

iV Nümuneler her 2'iio MÖZÜ ıeçen Şubede prülebUeceği 
ıilti tahta .eb'ad listesi de görülebilir. 

V - isteklilerin ekıiltme için tayin edilen fÜn n saatte % 7,5 
ıüvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri ilan ol•-
nur. (9281>) 2- ' 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı ioleri DlrektörG : İsmail Girit 

Basıldığı yeri : Akın Baıımevi, İıtanbul 
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ADMINISTRATION 
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No. 8-10·11·12' 

Boite Postale No. 1261 
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a l' Administration 

1 
Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat T elephone: 49442 

Tableau Synoptique de& Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode. ------

Objet de /adjudication d' adjudicat. 

Pri~ · --c;ution.-· 

estimatif provisoire 
Licu d'adjudication et du 

Cahier deı Cbarges Joura Hetıres 

·------- --
Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 
-------:a:..-----~--------.· ~-
Const. chambre de village 221 l 76 

,, store 954 -
,, pave en parquels <le pierres a-ranit 

Con11t. annexe a la Fab. biere a Ank. 
(cah eh 720 P) 

Publique 
Pli cacb 

2300 -
144078 89 

72 -
172 50 

8489 04 

Con~t. grılles au hangar du Command. Mil. Gre a gre 
> a l'ec. de:. unitcs de tranıp. et de mitrailleuse Publique 5123 14 384 24 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 
(nstall. et montage chauffage central au 1 er Publique 3347 50 252 -

pavillon de l'bôp. dcs alienes a Bakırköy 
Install. et montage chauffage central au 21 eme 

pavillon de l'hôp. des nlienes a Bakırk6y " 
Habi llement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

3448 40 

Couverturc en laine: 771 p. Pli cacb 12336 -

Comb ustible - Carburant·Huiles 
--------------=----,--~-~~--

259 -

926 -

Muhtar Village Urganlı 
Municip. Salihli 

,, Izmir 
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 

30- ' 1-39 
23-11-39 
24.1 ı.a9 
1-12-39 

14 -
lli -
16 -
Hı 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 20-! 1.39 
,, > 30-11-39 11 

C. A. Etablissemenh Hya-iene Ist. 29-11-39 14 30 

,, 29-11-3§ 15 -

C. A. Ec. de Guerre et lnt. Ist. 27-11-39 11 -

Petrole: 7950 k. 
l1>iı: 60 t. 

Gre a rre 1391 25 l05 - C. A. Bat. Surv. Douan. Jzmir 17-11-39 15 -
16·11-39 10 -" 

Divers 

lnstrument de tacheomHric: 10 p. 
Extincteurs d'incendie nvcc leur matiere): 

360 p. (rcctifie) 

lap. 300 -
Publique 4562 50 

Ceinturc de manoeuvre: i71 p. 
Machine·outil a tisscr: l p. 

, 1927 50 
:» 1100 -

Frovisi ons 

Savon: 18 l. 
Riz: 44 t. 
Viande de boeuf: 60 t. 
Macaroniı: 28 t · 
Pois·chiche: 38 t. 
ile concasse: IOO t . 
Foin: 44 t. 

Avoine: 88 t. 
Haricota: 54 t. 

Pli cach 

" .» 
) 

Publique 
Pli cach 

,, 
Publique 
Pli cach 

Blc concnsse: 25 t.-riz: ıo t.-haricots secs: 18 Grc iı. rre 
t.-pois·chiche: 12 t.·vcrmicelleı: 2,5t. sa-
von: 3,5 t. -raisin sec: 4,5 t.- sucre: 6 t. 
oirnon: 6 t.-beurre: 6 t.-sel: 6 t.·semoule: 
6 t.·avoine: 90 t.-foin: 72 t.-paillc: 54 t. 

Beurre: 60 t. (aj) 
B urrc: 50 t •. 
Lentilles: 1 t.·riz.: 800 k.-orge: 800 le.· millet: 

600 k.-ehanvre: 500 k.·lin: 500 le.- maiı! 

500 le. ·hle: 500 k.·sel-gemme: 100 le. 
• Riz: 4'8 t. 

Savon: 19 t. 
Huile d'olivcs: 5 t. 

Ülives: 7,4 t. 
Legumes: 4 lots (aj) 
Sauce: 9 t. (aj) 
Provisions pr. premier pensionnat lst. 
Diverscs legumes 
Savon: 80 t. 
Riz: 100 t. (aj) 
Beurre: 30 t. 

" 
" ,, 

Pli cacla 
,, 

Publique 
> 

Gre a gre 
Publique 

,, 
Pli each 

• Gre a gre 

Sel: 5 t.-paille: 270 t .-foin: 360 t.·paille: 135 t. 
" 
li 

avoinc: 255 t .-pnille: 135 t. 
Olives: 15 t. 
Riz: 5,8 t. 
Ble concasse: 6,6 t. 
Lentilles: 3, l t. 
Olives: 3550 k. 
Fromage en biden: 1080 k. 
Raiıin sans pepin: 750 k. 
Macaronis: 4,9 t. 
Conserveı de legumcs: 3,9 t. 
Foin: 306 l. (aj) 
A voine: 63 t . .:ıı _ 
Pommc de tcrrc: 32 t . (aj) 
Foin: 49,5 t. 

" 48 t. 
Ble concaues: 4 t.-riz: 4 t.-vermicelles: 1 t ·• 

lentilles rouges: 1 t.- raisins sccs: 2,5 t.
Pois-chiche: 2,5 t .·foin: 35 t.-avoine: 105 t. 

Adjudications a la surenchere 
Troncs de ıapin: 429,102 m3 

Decombres oıaisons et boutique 
c(O udre de t•bacıo: 150 t, (ai) 

> 

,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

,, 

Gre a grc 
,, 
,, 

Publiq1ı1e 

,, 
Gre a rre 

5940 -
1~200 -
16200 -
5880 -
4560 -

14000 -
1760 -
4840 -
8100 -

57000 -

13440 -
7600 -
2750 -
2702 -
f;oos 10 
2295 -
1243 -
1180 50 

27120 -
22000 -

2250 -
1392 -

792 -
418 50 
674 -
378 -
11?. 50 
931 -

1365 -
12240 -
3465 -
1600 -
1980 -
2040 -

600 -

342 18 

145 -
165 -

445 50 
1215 -
1215 -
441 -
342 -

1050 -
132 -
363 -
607 50 

4100 -

1008 -
570 -
206 25 
155 40 
450 43 
172 13 
93 23 
88 58 

2034 -
1650 -

337 50 
105 -
60 -
32 - . 
51 -
29 -
9-

70 -
103 -
918 -
260 -
120 -
149 -
153 ---

,, Milit. Bornova 

Dir. Gen. Cadastre 24-11-39 13 -
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 24-11 -39 14 -

C. A. Ec. de Guerre et lnt. lst. 
,, " Metiers Ist. 

Com. Ach. Mil. Vize 
,, 
" > 

> 

> 

.» 

> 

" 

,, 
,, 
,, 
,, 
> 

,, 

" 
" 
" 

27 · 11-39 15 -
16-11-39 14 -

5-12-39 15 -
5-12-39 16 -
5-12-39 17 -

27-11-39 16 30 
28-11-39 16 30 
29-11-39 16 30 

4-12-39 15 30 
6-12-39 16 30 
7-12-39 16 30 

16-11-39 14 -

> lat. lzmir 16-11-39 15 -
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 16-11-39 10 30 

,, > 18-11-39 10 30 

> 

,, 
,, 
,, 
" 
" 

Mil. ~ayıeri 
,, 
,, 
.» 

Mil. Selimiye 
lnt. Ank. 

Com. Perıa. Mun. Ist. 
,, 

Com. Ach. Int. Marit. Kasımpaşa 
Com. Adı. Int. Anle. 

» Corpı Armee Çorlu 
> Mil. Vize 

> lnt. Tophane 
C. A. Bat. Surv. Douan. lzmir 

" ,, 
" 
" ,, 
> 

> 
,, 
.. 
,, 
,, 
,, 

,, ,, 
Com. Ach. Milit. Bornova 

,, 
J> 

" 
" ,, 

,, 
> 

,, 
> 

" 

22-11-39 
22-11-39 
24-11-89 
24 11-39 
20-t 1-39 
16-11-39 
27-11-39 

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

27-11-39 
28-11-39 
17-11 39 lıi 

16-11-39 15 
17-11-39 14 

17-11-39 
16-11-39 
16-11-39 
16-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-ıt-39 

17-11-39 
17- 11-39 
16-11-39 

14 30 
10 -
10 30 
11 -
10 -
11 -
15 -
14 -
14 30 
15 -
14 -
ıs -
11 -
10 -
9-

Chcf Revire Expl. Fortt Ala~m de l<l-11-39 15 -
Dursunl:ey 

45 - Com. Perm. Mun. lst. 13-11-39 14 -
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatııche 17-11-39 16 -

(3 üncü sahifeden devam) 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: ,eri 
Duatepede kadastronun 285 inci odasının 26 numaralı t 1 

deki ahşap lııaneoin badin ve tuviyei türabiyeıi alacak. f ~' . .J 
olmak üzere enkazı muhammsn bedeli olan altmış 1ırıı ,o''. 
tarih.inden itibaren on beş gün müddetle açık arttırma1• .. ~:rıa.;; 
tur. ihalesi 25.11.939 cumarteıi günü saat 11 de imar aı&J 

1
, 11 

de yapı!ncağmdau taliplerin ° 07.5 teminatlariyle müracaat 
olunur. 

lzmir Gümrük Baımüdürlüğünden : 

Kabın Marka Kıymeti Şekli jılfİ 
kilo G. Eşyanın ~ ~ T. N.lu A. Nev'i A.S.N. lira kr. 

81 73 74 95 05 18 560 ispirtosuz g• .J 
kur uçan f ~1 

erı' .. i 500 boyalı P. ıJI eııJrr 94 
,, 
98 
ıoı 
42 

ç 8192 
,, 

97/ 100 
1011105 

156 Ç muh. 207 367 

77 ()() 
99 24 
81 25 
73 67 
197 16 

5 00 

77 
24 
26 
21 

9858 
1006 

810 Sun'i ipek ıJ1 ,, 
750 ,, ,, 

ı' 

050 ,, " 
000 butday td•f 
000 bozul aıuŞ bil 

628 37 10964 670 yekün 1 ıO . s•• ~ 
Yakarıda müfredata yazılı efyalar 20.1 t.939 pazartes• ttleıı 'J 

açık arttırma ıuretile satılacaktır. Bunlardan butdıaylar "'\ ,tr) 
aalib ve kısmen de ekle gayri salihtir. Müzayedeye iştir• ıi' 
isti yenler 939 yılına ait maliye unvan tezkareıini haDlil ~ 0 1)1 
yüzde 7,5 hesabile nakdi pey akçası vermek gerektir. Mu; f'.1/ 
balit fÜmrüğü yanındaki levazım ve ıatış ıervisi binasın ~; 
caktar. Bunlardan maada muhtelif cinslerdeki etya sat•f1 0'1111" i 3 defa aabab ve öyleden ıonra satış yapılmaktadır. Ve b:,.~~ 1t 
ilinlar satı, yapılan serviı binasındaki ilan tabtuına •• J al 
dutundan taliplerin muayyen polerde gelerek komisyon• ııı 
ları ilan olunur. 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : ., ~ .,,e ~-1· 
Mubao.1 IİI' 

Mevki 
Duatepe Ma. 

Cinsi 
4 ev 5 dükkan ah,ap 
1 ab,ap ev 

Ada Par1ol ~ 
288 l ve 4 ı5Ô 
286 35 10 

·-" ,, 185 1 . 1ıed1 

Yukarıda ada ve panelleri yazıh gayri meRkullerıP .. ,,ıl' 
teıviyei turabiyesi alacak pbsa ail olmak üzere enkazı hl o" 
göıterilen muhammen bedelleriyle ilan tarihinden itibareJlt 1~ 
gün müddetle açık artbrmaya konulmutt.ur. lbalesi ?5ôıııl' 
ribine müsadif perşembe günü saat 1 l de imar Müdürl&Jğ 

1 
i~1 

lacağından taliplerin yüzde 7,5 teminatlariyle müracaatl"' 
lunur. 

İstanbul Defterdarlığından: 1,, 
Mercan şubesine muamele ve istihlak verıiıi borcu"~~~ 

Dayabahm Abudefendi hanı numara 42; 46 da baci.ı al .;e ~~ 
14 fanila dokuma makinesi, 4 aded iplik s .. rma makin~' e si'~ 
mir kaıanıo satışı için evvelce tayin edilen 2.11.939 tarbı~1119• 1 
perşembe pnü saat 10 da talih zuh•r etmeditindeıı. --~11{1 *'> 
Mezkdr eıyanın 27.11.939 tarbine musadif pazartesı i ~e 

jjll • 
te tekrar satışa çıkarılacatından taliplerin muayyen i le''" 
meskôr adrese ritmeleri n fazla tafsilat almak istiyeP 0,. 

can Maliye Şubesi Talısil Şeflitine müracaatları ilan 0
11111 

1 Yeni Ad esimit8 
1 

D K K A 
• • W>U~ -~ 
iKINCİTEŞRlN BAŞLANGlCINDAN ırts.41t:ı'' 
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~~I 
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