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Umunı Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Örganıdır 

fv1ÜNAKASALAR ......__ ~·~~~-
-i amir at- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
~ Cu.:ı:-:;:~:;-Partisi Baıkanlığından : 
4-fa kapah zarfla eksiltmeye konulduğu halde alıcı çıkmı· 
~ira 'l7 kuruş ketif bedelli İzmit Parti ve Halkevi binası 
i._ b 9, 11.39 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa konmut· 

aid mukavele, proje veaair ketif evrakı Naha Müdürlü-
bilir. 
t teminat 3521 lira 79 kuruştur. 

rin Nafıadan almıı olduğu vesikalara istinaden Yüksek 
~eya mimar kullanacatana dair vesika, 939 yılına aid Ti
~ kaiıdı ve .teklif mektuplarile birlikte 9.12.39 cumartesi 

la it e kadar iz.mit Halk Partisi ihale komisyonuna müra· 
oq1tıadır. 

~ '1atatya Cumhuriyet Müddeiumumiliflnden : 
lira 01 kuruı keıif bedelini muhtevi olup Malatya 
e yapılacak nokıan Jnıaat kapalı zarf uıulile ek· 

~onulmuıtur· 
ti.~ ait evrak : 
~e ıartnamesi, 
~ve fenni tartname, 
R--nıe, 

tele projeıi· 
~ait muvakkat teminat 1013 lira 10 kuruıtur. 

30.11.939 tarıhine rastlıyan perıembe a1lnü ıaat 
tya Cumhuriyet Müddeiumimiltğinde yapılacağın· 

L. la.yılı kanuna göre hazırlanacak teklif mektupla· 
~en bir saat evvel Cumhuriyet Müddeiumimili
~kül eden komiıyon reisliğine tevdii meıruttur· 
~ ... aönderilecek mektupların gecikme.tnden dolay, 
~ ve mesullyet kabul edilemez. 

n ihaleden laakal 8 gün evvel Vilayet Nafıa 
en bu it için ehliyet veıikaları almaları il-

e, pul, ili.n, mukavele vesair maaraflar istekliye 

~ Ankara Vakıflar Müdiriyetinden : 
~lbeye konulan iş : 

'4la o .. anlı Bankaıı itti•linde Bor1a, Vakıf Paralar 
•e apartı•an binası olarak inf& ettirilmit olan binada 

-..°'••i inpathr. 
a,._ ei inpatın ketif bedeli 12324 lira 66 kuruftur. 
~ta aid fenni evrak tonlardır : 
~avele projeıi ve bu projeye bağlı nhidi fiat cetveli, 
t~ll.?i ye hususi prtna111e, 

~...,....tme prlnamesi, 
~.da yazılı evrak lataabulda İstanbul Vakıflar Batmildilr· 
..,_1! Valufl~r Midiirlüğünde ıörülür Ye Ankarada Vakıflar 
~iirlüp lapat Müdürlütünden alaoabilir. 

• 6.12.939 tarihine rastlayan çarıamba günil aaat on 
"4rada İkinci Vakıf apartımanda Vakıflar Umum Müdfir· 

-.!°Planacak ihale komisyonunda yapılacaktır. Teklif mek· 
~~er saatten bir saat ev.eline kadar makbuz mukabi
~itJon reialiğiae verilmit olacaktır. 
~ye ıirec:eklerin 924 lira 35 kurut munkkat t••inat 

"e atağıda yazılı veaikalara Jaaiz olmalara faJ'ltır. Bu ve· 
'-'•~ edemiyenlere A, B, C fıkralarında yazılı evrak veri· 

~ yılana aid Ticaret Oiasınılan alınmıf vesika. 
\... \' -ıtıflar Umum müdirlÜğü inşaat müdürlütünden bu İf 
1 .... ~ •üteablaidlik vuikası, 
~ aptı on bin liralık tek bir inpat iti yapmıt ve mu· 
~~'-t bulund11pna dair v .. ika. 
~•Je •irec:eklerin kapalı zarfan ihzarında ve teklif •ek

>'~ılıtında ve bu zarfların tevdiinde ye poata ile rönde
t\ 2490 sayıla kanunun 32, 33 ve 34 üac8 maddelerine bar· 

)et etmeleri lizımdır. 

• ı Maarif Matbaası Müdürlütünden : 
\:~ tarihine müaadif salı pnü saat 15 de İstanbulda Yilk
I ~r muba.ebecilifinde eksiltme komisyonu odaaıncla 
~ 82 -lr.uruı kefif bedelli Maarif Matbaa•• makine dai...I 
t~in betonarmeye tahvili ve çatı teedidi işj kapalı zarf 
~ '-aeye kon11lmuftur. 

•~e, eksiltme, bayaodırlık itleri ıenel buıusi ve feani 
~ ', proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak pa

Maarif Matbaası müdürlütünde görülebilir. 
t teminat 777 liradar. 

' L. hı teklif mektupları ve en az bir teabhildde 10 bia li
~ benzer İf yapbtJna dair idarelerinden almıt oldutu ve
~eden lstanbul Viliyetiae mQracaatlı ekliltme tarihin• 

den 8 pn evvel alınmlf ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret Odaıı [ 3 - Talipler mubi111111en nakliye tutarı olan (4450) lira ilzeria· 
vesikalarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evve- den y4zde yedi buçuk hetabile muvakkat teminat .... vereeek-
line kadar o gün komisyena vermeleri luzumu ilin olunur. lerdir • 

4 - ihale ıo.ı ı-839 Pu.arteai günü saat o.n dc'Srtte Silifa in· 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) hi .. rıar idaresinde yapılacağından taliplerin müracaatıarı i1ia o-

lunur. 
Tefenni Belediyeıinden: 

Mevcut kefif ve ıartnamesi mucibince 2500 lira bedeli 
muhammenli Belediyemiz elektrik f abrikaıına alınacak 20 
kilovatlık mütena vib dinamo ve malzeme ıatın alınmaıı için 
15 11.939 (?) çar,amba günü saat 14 te Belediye dairesinde 
Encümen huzurunda açık eksiltme yapılacaktır. Muvakkat te· 
minatı yüz seksen yedi buçuk liradır. Mevcut ketif ve ıart· 
namesi her gün mezkur Enüümende görülür· İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde icap eden vesaikle belli 
gün ve ıaatte Encümene müracaatları. 

Devlet Demiryolları İıletme U. Müdürlüfünden : 
Muhammen bedeli 700 lira olan 750 kr 3 m/m ve 650 kr. 4 

m/m lik otojen kaynak teli 2.12·~ cumartesi gilnü saat 10,30 da 
Haydarpaşada pr binaaı dahilindeki komisyon tarafından açık ek· 
aJtme usnlile aabn alanacakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 52 lira 50 kuruş muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiti veaaikle birlikte eksiltme günü saatine kL 
dar komisyona müracaatleri lazımdır. 

Bu işe aid tartnameler komi,yondan paruız olarak daiıtılmak· 
tadır. 

Mensucat- Elbisı -Kundura - Çamatır v. s. 
M . M. V ekileti Satınalma Komisyonundan 

300 bin metre çamaıırhk bea 18.11.39 eumartHi •ünil saat 11 
de pazarlıkla •tın alınacaktır. Beher metresine talimin edilen fiat 
23 kurut olup kat'i teminatı 9400 liradır. İsteklilerin pazarlık gGn 
ve aaatinde Aokarada M. M. V. aatuıalma komisyonunda bulunma· 
ları. 

Mobil,a, Biirt ve av .!_şyası, M,!!..şımba, Hah v.s. 
lıtanbw Levazım Amirliji Satınalma Komisyonundan : 

36 metre murabbaı zemin mupmbaıı alınacaktır. Pazar 
lıkla eksiltmesi ıs.ı 1.939 cumarteıi günü saat 10,30 da 
Tophanede İstanbul levazım imlrlifl aabnalma komiıyonun· 
da yapılacaktır· 

Tahmin bedeli 99 lira, kat'i teminab 15 liradır. 
Nümiin• komiıyonda görülür· lıteklilerin belli aaatte 

komi~yona ıelmeleri. 

Matbaa itleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
--~-..-...-.-. -

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıjı lıtanbul Levazım 
Amirliji Satınalma Komisyonundan : 

Gümrük Malaaf ~za Genel Kamutanlık ihtiyacı için bubrılacak 
63 kalem ev6akın 21.11.939 salı günü saat 11 de pazarlığı yapıla• 

caktır. 
Tahmiai tutarı 1,000 lira ve ilk teminatı da 75 liradır, 
Nümwıeler ve şartname Komisyondadır. G~riilebilir. 
isteklilerin rün ve •atinde ilk teminat makbuzlarile ve kanuni 

veaikalaril• Galatada Veli Alemdar Han ikinci kattaki komiıyona 

ıelmeleri. 

Kereste, tahta ve saire 
~ 

Devlet Demtryolları Y• Llmanlan lıletme u. İdareılnden : 
17650 lira muhammen bedeli olan 58S m3 me .. azman kapal1 

zarf usulile mübayaa edilecektir. Bu itin muvakkat teminatı 1323,75 
liratlır. 

Münakua 1.12.939 cuma filnü taat 15 de Sirkecide 9 İtletme 
binuında A. E. komiayonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin ayai 
i6n ıaat 14 e kadar kapalı zarflarmı komi.yona vermeleri lbım· 
dır. Şartnameler paruız olarak ko•İlyoadan veril•ektedir. 

Nakliyat - YUlde'tme· Bot•ltm• 

Orman Fakültesi Alım Satım Komiıyonu Baıkanlıfından: 
8.11.939 pertcmbe j'iintl .. at 14 te mlnakaaı ve ihaleai ilia 

edilen Orman fakültesine aid otobüale talebe nakli iti talibin iste
nilen vesaiki ibraz edememeai tlolayııile 21.l l.39 .. ıı ıünil saat 14 
te kadar müaaka ... ı yapılmak lzere t.Jik edilmiftir. isteklilerin 
mezkur güa ve Matte Beyotlu Liseler mubasebecilifi daire.inde 
toplanacak olan komiayoua müracaatleri. 

lçel İnbi~lar Müdürlüiünden : 

l - Merlİn - Silifke, lılasin Mut, Merain-Gülnar, Silifke -Tat 
ucu, Silifk~Mut, Tilifke • Gülnar., •Mında bir •ne zarfında ıele· 
cek ve gidecek inhilU maddelerinin nakliyatı açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Naklolunacak inhi•r maddeleri mamul tiltibı. içki, tuz, 
ispirto, kuru üzilm, bot sandık, bot tife ve Mire ·olmak il.ere tah· 
•lHD (78ö) bia kilotlur. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müeuea..a 
Müdürlüğünden : . 

Müesaeeemiz fabrikaları iatihaallbndan lıtanMda 1.ıacak bi· 
lumum sevkiyatla müeaaesemiz için İstanbuldan mubayaa eillecek 
maddelerin nakliyesi iti bir müteahhide verilecektir. Ş&rtaa•eler 
Karabükte müessese müdürlütünden, Ankarada Sümerltank Um....J 
müdürlütünden, iatanbulda Silmerbank İstanbul ıubeainden ilc:rebiz 
olarak. alınabilir. Tekliflerin dotruda11 det.ruya müea•ese m4adü
t1ine bildirilmesi ilin olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
Gaziantep Aıkerl Satınalma Komt.,.onundan : 

250 ton odunun talibi çıkmamaımdan milddeti on ı\in 
uzatılarak 18-11-39 ıaat onda açık eksiltme ile ibale.i J'•ı· 
lacaktu. 

Muhammeni 3875 ve muvakkat teminab 291 liradır. 
Şartnameai her gün lcomiıyonda prülebiltr. . 
İıteklilerin belli ıün ve aaatte icap eden Yeaaik Ye te· 

minatlarile müracaatları. 

• • • 8.11.939 da talibi çık•amuınclan 490 ten Munun bu fiıı• 
den itibarea bir ay içinıle 8 .12.939 za kadar ihalesi paaarhlda 7a• 
pılacaktır. 

Mubam•eni 7595 ve muvakkati 570 liradır. 
Şartoamui her fÜD Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin cumarteıi ve çartamlta l'Ünleri pazarlık içia Ko. 

milyona müracaatları . 

Lüleburıraz Tümen Satmalma Komiıyonundan-: 
550 toa kayın veya fiirıen odua11 kapalı zarfla ebiltmeye ko

nulmqlur. Tahmin bedeli 9625 lira ilk teminatı 721 lira 87,5 kWUf· 
tur. Eksiltmesi 22.11.939 çarşamba a-ünü aut 11 tle Lillebur~ 
ukeri Nbnalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameıi ber .-G• 
keıaisyonda prülebilir. Teklif mektuplarınıo lielli pn ve .-ttan 
bir aaat evvel komi.yona verilmit veya poata ile göntlerilmif bulu
nacaktır. 

Trabzon Belediye Encümeninden: 
Belediye dairesi için 6900 kilo odun pazarlıkla. mlbay,aa wllle

ceK"inden talipleri salı ve cuma rünleri •at 14 de E...iimene mi· 
racaatları ilin olunur. 

Kavseri Askeri Satınalma Ko111ia7ıonundan : 

460 ton livaaaaria kömürü kapata zarfla elı:ıiltmeye koamUflnr. 
Muhammen bedeli 9660 lira olup ilk temia.ta 729 Uta 50 ka· 

ruıtur • 
ihalesi 24.11.g;}g cuma günü saat 16 daıiar. 
Şartnamni her rün komisyeada prilebilir. 
Eksil~eye ıirecekler ilk teminat ile, kanunu• 2,3 madtlelerin

de yazıla vesaik ile birlikte teklif mektuplaraoı ihale aaabndaa bir 
•at evveline kadar komisyon lta,kaahğına vermif bulunmaları 1'· 
zımdır. 

lıtanbul Levazım Amirliii Satınalma Ko.miıyonundan : 
Harp Akaılemisi için 255 ton livmamaria liömlril .&anacaktır. 

Pazarhkla ekliltmui 21.l 1.939 .. ı. j'ÜDİİ saat 13,30 dG Taıphuede 
Lv. imirliai Satınalma Ko. da yapılacaktar. Tahmin bedeli 3670 li· 
ra, kat'i teminatı 535 lira 50 kuruştur. isteklilerin belli aaatte ko. na 
relmeleri. 

Müteferrik 
Bornova Ziraat Mektebi MGdlrlOfftnden : 

Mubam. IMtlell ftreti 
beher metrHI temiaat1 

Cinai Metre lira kr. lira kr. 

5 santim kutrunda ı.Jvanizli IU boruıu 400 2 50 75 ()(} 
Bornova Ziraat mektebi meyve bahçeleri için •lbayea olana• 

cak yukarula ciDIİ yazıla au borusu 11.11.939 tarihiaden itibuea 15 
filo müddetle açık eluiltmeye konulmuttur. Eksiltme 27.11.939 ta· 
ribinde pazartesi rüuü .. at 15 de Ziraat mektelaiacle mlltet,ekldl 
Satanalma Komiıyonunda yapdacakbr · 

'Jleliplerin efreti temiaabnı lamir mektepler •uba._-.Jtecilitine 
•ermeleri ve makbuzunu komiıyonaı ıetirmeleri. 

Bu işe ait şartnameyi prmek ialiyenlerin her ıill mektep mi· 
dürUlpoe müracaatları ilin olunur. 

lıtanbul Levazım Amirliii Satınalma Komisyonwadan : 
33 adet fifre almacaktır. Puarhlda ekatJmeal 23.11.939 



' 
2 Miluakua ~ Gueteai 

Bu gün ilan olunan 

Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saati 

A) Munakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

İzmit Halk.evi binası inş. (temd.) paz. 46957 27 
Malatya cezaevinde yap. inş. kapalı z. 13508 Ol 
Maarif matbaası makine daireai kat döte· ,, · 10348 82 

mesinin beton-armeye tahvili ve çatı 
tecdidi işi 

Borsa, Vakıf paralar Müd. ve aprt. binası 
olarak inşa ettirilmiş olan binada yap. 
ilivei inş. 

,, 12324 66 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Mütenavib dinamo ve malzeme 20 kilo • aç. eks. 2500 -
vatlık elektrik fabrikası için 

Otojen kaynak teli 4 m/m.: 650 kg.-3 m/m.: 
750 kg. 

,, 700-

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
-----------------~'------~--~:.-.----.;.------
Çamaşırlık bez: 300000 m. paz;. m. O 23 

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

Zemin mupmbası: 36 m2 paz. 99-

Matbaa işleri -Kır!!~Y• Yazıhane Levazımı 

Evrak bastırılması: · 63 kalem 

Nakliyat, Boşaltma - Yükletme 

Otobüsle talebe nakli 
Çelik fabrikasına ithal ve sevk olunacak 

eşyanın nakli 

Kereste, tahta ve saire -

paz. 1000 --:-

Meşe azman: 583 m3 kapalı z. 17650 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Odun: 6,9 t. 
Lavamarin kömürü: 255 t. 

paz. 
,, 

Müteferrik 

Fifre: 33 ad. paz. 
Timar fırçaıı: 10,000-25,000 ad. (sart. 138 krt.) kapalı z 

Erzak, Zahire, et, Sebze ·v.s. 

Sığır eti: 64,8 t. 
Pıraıa 16 t. 
Lahana: 16 t. 
llpanak: 16 t. 
Nobud: 14 t. 
Yataklık k. ot: 25 t. 
Arpa: 400 t. 

" 
445 t. 

Sıtır eti: 100 t . 
Un: 129 t, (temd.) 
Arpa: 91 t. 
Nobud: 43,7 t . (temd.) 
Pirinç: 242 t. 
Yulaf: 500 t. 
Börülce: 45, l t. (temd.) 

,, 21,9 t. (temd.) 
Yulaf: 763 t. (temd.) 

" 360 t. ,, 
B.MU7ayadeler 

Mete oılunu: 6174 kental 

kapalı z. 
paz. 

" paz. 
aç. eks. 

,, 
kapalı z. 

,, 
" paz. 

aç. ekı. 
paz. 

,, 
n 

" ,, 
,, 
,, 

aç, art. 

3570 -

115 50 
beh. 1 10 

15552 -
416 -
560 -
960 -

1050 -
650 -

16000 -
17800 -
37500 -
19350 -
4368 -
4370 -

59290 -
27500 -

k. o 10 
k. o 10 
k. o 04,50 
k. o 04,50 

3521 79 
1013 10 
777 -

924 35 

52 50 

9400 -

15 -

75 -

132.l 75 

535 50 

17 50 
2062 50 

1166 -
31 20 
42 -
72 -
78 75 
97 50 

1200 -
1335 -
2812 50 
1451 25 
327 60 
327 75 

8893 50 
4125 -
338 25 
164 25 

2575 -
1215 -

55 57 

-.-..1 .... -. ..... - ----_._. -~ ............. ~,----------

İzmit C. Halk Partisi Batkan. 9-12-39 11 -
Malatya C. Müddeium. 30-11-39 14 -
Maarif Matbaası Müd. lS.12 39 15 -

Ank. İst, ve İzmir Vakıflar Mitd. 6-12-39 15 -

Tefenni Beled. ? 

D. D. Y. Haydarpaşa 2-12-39 10 30 

M. M. V. SAK. 18-11-39 1 1 -

Tophane Lvz, SAK. 18-11-39 ıo 30 

Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 21·11-39 1 t -

Orman Fakültesi SAK. 
Ank. ve İst. Sümerbank Müd . 

O. O. Y. 9 cu İşlet Sirkeci 

Trabzon Beled. 
Tophane Lvz. SAK. 

Tophane Lvz. SAK. 
M. M. V. SAK· 

Bornova Ask. SAK. 
Samsun Ask. SAK. 

> 

,, 
., ,, 

Tophane Lvz. SAK. 
Urfa Tümen SAK. 

,, " 
Çanak. Mat. Mvk. SAK. 
İsparta Tümen SAK. 
Kastamonu Ask. SAK. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 
İzmir Lvz. SAK· 

" 
> 

Çanak. Mst. Mvk. SAK. 
,, 
l> 

> 

İsparta Orman Müd. 

> 

> 

> 

21-11-39 14 -

1-12-39 15 -

Salı ve Cuma 14 
21-11-39 13 30 

2.l-11·39 14 -
4-12-39 11 -

20-11 -39 11 -
24-11-39 10 -
24-11-29 10 -
24-11-39 10 -
25-11-39 10 -
21-11-l9 15 -
11-12-39 10 -
12-12-39 10 -
1-12-39 11 -

21,1-12-39 16 30 
21-11-39 15 -
25-11-39 10 -
18-11-39 11 -
18· 11-39 il 30 
25-11-39 10 30 
25-11-39 11 -
11-12-39 10 -
11-1~8 11 -

22-J 1-39 15 -

---------------------------------------------------------

perıembe günü saat 14 te Tophanede Levazım Amirliği Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 115 lira 
50 kuruf, kati teminatı 17 lira 32 kuruıtur· Nümunesi Ko
misyonda görülür. İsteklilerin belli saatte Komisyona gel· 
meleri· 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
l:ımir ınüstabkem mevki birlikleri hayvanatı için 104 adet Al

maoklrı ejer takımı pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
İhalesi 2t ikiuciteşrin 939 salı günü aaat 15 de kışlada İzmir 

levazım amirliği satınalma komiıyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı 6240 liradır . 
Teminatı katiye akçası 936 liradır. 
Evaaf ve nümunesi her gün komisyonda görülebilir. 
İıteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös. 

termek mecburiyetindedirler. 
Pazarlıia iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinıle ve tartnanıcsinde yazılı vesikaları ve teminatı katiye
leriyl• birlikte ihale aaatinden evvel komisyona müracaatları. 

*•* Ordu hap-anatı için pazarlık suretiyle 1000 adet 
tevhit ıemeri yaptırılacaktır· 

İhaleıl 20 tkinciteırin 939 pazarerteıi günü saat 15 te 
kıılada İzmir levazım amirliği ıatınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 20 bin liradır. 
Teminatı kat'iye akçası 3 bin liradır· 
Evıaf ve nümüneıl her ıGn komisyonda görülebilir· 

istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiletindedirler. 

Pazarlığa İftirak edecekler 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
kat'iyelerile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra
caatları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiatı İlO kuruı olan 10000 
ila 25000 adet tımar fırçası kapalı zarfla münakasaya kon
muıtur· İhalesi 4.12.939 pazartesi günü saat 11 dedir· İlk 
teminatı 2062 lira 50 kuruıtur. Evsaf ve ıartnamesi 138 ku
ruıa Ankarada M. M. V . Satanalma Komisyonundan alınır. 

İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale saatinden 
1 saat evveline kadar Ankarada M. M. V . Satınalma Ko
misyonunda bulunmaları. 

Erzak, Zafilre~tvese6.-ze~-_, ... ..__~-· ~---

Kastamonu Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Açık eksiltme 91 .000 kilo arpa alınacaktır. Eksiltmesi 

21.11.939 salı günü saat 15 te yapılacaktır· Tahmin edilen 
tutarı 4368 lira, ilk teminatı 327 lira 60 kuruıtur. Evsaf ve 
ıartnamesi her gün Kaıtamonuda Askeri Satınalma Komis· 
yonunda görülür. 

lıteklilerin belit sün ve ıaatte Komtıyona gelmeleri. 
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darı= Yozgat Aıkerl Satınalma Komiıyonul'I elcsilt"1 

Atatıdaki cins ve miktarları ya:.ıılı sebzeler açık 
alınacaktır. 'n ıJ 

İhale 20.11.39 p'&zarteıi a-ünü saat 14 dedir. Tab1J11 

muyakkat teminatları hizalarında yazılıdır. dıı s' 
İsteklilerin belli gün ve saatte askeri gazino binasın 

komiıyonuna 111üracaatlar1 ilan olunur. 
Cinai Miktarı Tah. be Muv. te. 
----·----- ----- ----
Pırasa 13000 780 58 50 
Lahana 13000 650 48 75 
Ispanak 10000 800 6000 
Patates 17000 935 70 15 
Soğan 8000 440 33 00 

d 11. 
Isparta Tümen Satınalma Komiıyonun a 2t· 

1 k d d 'k' · a.ıarlıl1 ,. O 129 bin kilo una ta ip çı ma •tın an ı ıncı P gil~ ~ 
salı günü saat 16,30 da ve son pazarlığı 1. 12 39 culJlll ıoı' 

· • Satı 1111 tı 16.30 da yapılacaktır . Şartnamesi lspartada askerı ı:ııio' 
yonunda sıörülür. Muhammen tutarı 19,350 lira, ilk te 
lira 25 kuruştur. 

J ~ · 
ıı"' İzmir Levazım Amirliği Satınalma KomisY01111 

Miktarı 
Tahmin edilen Teminatı katiye ~ 

Tutarı akçası . )e t• 
Lira Kr. Lira Kr • Jb• 9 cO-· 1 

5400 810 ıs. JJ·\ '' ,A 
Kilo Cinsi 

450QO kuru fasulye 
saat: 1 l 

607 50 18 ı ı.39 ~ 6' 45000 Nohut 4050 . ,,,., 
saat : 

9 
,o~ 

2.lOOOO Arpa 9200 1380 1s.ı ı .35 de 
saato:I ~lı 

Ordu ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı ~ ~ııı' 
zak ve yem ayrı ayrı şartnamelerle ve pazarlıkla satın Mıı4' 

ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde 
Levazim Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaJd•f· 

Temi11atları hizalarında yazılıdır. 

Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. . .,e~~· 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daıt ~ 

mek mecburiyetindedirler. ·1'İ <e 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunuıı 1 iıı'tı 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te~r•c-' 
akçalariyle b!rlikte ihale saatinden evvel komisyona ıı> 

d'' - oııoJ 
İstanbul Levazım Amirliği Satmalma KoınisY01, J 
25 ton kadar yataklık kuru ot alınacaktır. Paz~r)~~j ~ 

21. 11.939 salı günü saat 15 ·e Tophanede Lvz . aoııtl~ ,ıt• 
Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli 650 lira, kati teıı111 

liradır. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

el 1': 
Samsun Askeri Satmalma Komisyonu-:ı a .,i~ f 
Miktarı Tutarı ilk teminatı l~ale,,6 f~ 

Cinsi Kilo lira lira kr. Tarihi günU 
1 ıO f~ 

Pırasa 16,000 416 31 20 24.11.939 cuoı• ıO ~~ 
Lahana 16,000 560 42 00 24.11.939 cuoı• ıB ~ 1 

Ispanak 16,000 960 72 ()() 24.11.939 ~uoıa I~ '\ 
Nohut 14,000 1050 78 75 25.11.939 cuoıart• y•ıı'1 

Yukarıda cins ve mıktarı yazılı sebze ve nohut t 1' '~ 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır· Tutarı, pa~ar ~)ilt'1~ı 
hizalarında gösterilmiştir. Şartameleri parasızd ·r. iste • f' 
ve teminatlarile birlikte askeri Satınalma Komisyorı"11 

dllfl: 
Bornova Tümen Satınalma Komisyonuıı. ,1p 

Ödemişteki birlik ihtiyacı için 64800 kilo kesilıı>'ş 
pala ~arfla eksiltmeye konulmuştur. . • ,,_ 

ihalesi 20. 11.939 pazartesi günü saat 11 de lzoıır 
aıkeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen umum tutarı 15552 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 1166 liradır. ·)' 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ·r l l 
İstekliler Ticaret Oodasında kayıtlı olduklarına ela• 3 

termek mecburiyetindedirler. z <' t<' 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanun~ırı jıı'I f~ 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle te:,&ı' 
lif ... ) mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline 
adı geçen komisyona müracatları. 

~~ 
. 1•1°. 

Çanakkale Müstahkem Mevk• Satmalma J(of11 ediı' I 
Aşağıda miktarı yazılı börülcelere talib zuhur etıJ11,,ıtt 

zarlıkları 25.1 1 .39 cumartesi günü hizalarında yazılı ds 1'~ 
nakkalede Müstahkem Mevki Satınalma Komisy~nuıı 1'0.,ı• 
Taliplerin göaterilen muvakkat teminatlarile birhkte l 

ti . . 1 racaa erı. Jlll• 
Muham. bed. İlk te 

Kilo kuruş lira );~ 
Çanakkale merkez 45,100 10 338 z5 
Ezine Geyikli 21,900 10 ı64 &l 

. l 'b çı"ıı.ı' ııe * * * Aşağıda maktarları yazılı yulaflara ta ı ıı•' 11 
zarlıkları 11.12.39 pazartesi günü l.izalarında yazılı da ;1f

1 

nakkalede Müı.tahkem Mevki Satınalwa Komisyoıı~fjcsff1 

Talil>lerin gösterilen teminat 1ıkçeleri ve 939 seııesı . 'lı' 
rile birlikte belli olan günde komisyona müracaatierı· 1 

· teıı>· Muhammen bed. ilk 
K'l k }irll ı o r. sa. 

2515 Ezine 763,000 4 ~O 
1215 Eceabad 360,000 4 ,'0 ·IJllef'( 

t' eks• J • ** Kapalı zarfla 100 bin kilo sı~ır .. e 1 t ı t "e 1~ muıtur· İhalesi 1.12.939 cumama gunu ıaa ılactl~ ~ 
lede Müıt. Mv. Satınalma Komisyonunda Y;Öo li''l 
Sığır etinin beher kilosu 25 kuruştan 37' ]<urılft e 
biçilmiftir. Muvakkat teminatı 2812 lira 5?katarıi110 lerin muvakkat teminantları ve ticaret vesı vel lı 
muayyen günde ihale saatinden bir saat ev 
müracaatları. 
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Çanakkale Müat. Mvk. Satınalma Komisyonundan : 
Çanakkale müstahkem mevki Eceabat askeri hastanesi ıçın 

•çık eksiltmeye koa11lau aşağıda miktarlirı yazılı siit ve yoğurda 
6· l l ,39 tarihinde talip çıltmadığından 2490 sayılı kuıuaun 43 cii 
ltıaddesine l'Öre 011 gün 11zatılarak pazarlıi'a bıralulmııtır. 

Pazarlıkları 18. l 1.39 cumartesi günü bizalarıada gasterilen 
''-tlcrde Mst. MY. satınal•a komisyonunda yapılacaktır. 

İııteklilerin teminatları ve ticaret veııikaları ile birlikte muayyen 
tGndc komisyona müracaatları ilan olunur. 
Cinsi Kilo Muv. te. Tutarı İhale saati 

lira krş. lira 
10000 82 50 1100 15,30 da 
13000 128 75 1690 16 da 

Antakya'da Hatay Gümrük Muhafaza Taburu 
Satın Alma Komisiyonundan : 

Aıajıda cins ıniktarlariyle muhaınmC'n fiat H ı.auvakkat temi· 
11•l nıiktarları gösterilen bet kalem erzak hizalarında yazılı ekıilt
lılc şekilleriyle ve muayyen gün ve satle ihale olunacaktır. İ,tirak 
tltnck iıtiyenler mnvakkat teminatlarını İskenderun gümrükleri vez
llcıinc yatırarak makbuzlarını komisyona ibraz edecekler ve kapalı 
~arfiarı tayin edilen saatten behemehal bir saat evvel komisyona 
tevdi etmit bulunacaklardır. Buna ait şnrtnameler tabur sahnalma 
kotniıyonfmda her an gorülebilir. 

Cinsi 

Arpa 
Sığır eti 
lJıı 
s•deyağ 
Sllbun 

Miktarı Muh. bed. Muy. tem. 
Kilo Li. Li .ıc,. İhale tekli 

240.000 12.000 900 Kap. 7.a. 
47.100 9.420 700 50 n ,, 

122 250 17.l 15 1283 63 n ,, 

3.000 3.600 270 Aç. eks. 
3.425 1.370 102 75 ,, ,, 

İhale tarih ve günü 

28/11 939 sa. 10 da 
28 11 939 sa. 11 de 
28. 111939 sa. 15 te 
29 11 939 sa. 11 de 
29 11 939 sa. 15 de 

Gaziantep Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Garnizon birliklerinin senelik ihtiyacı olan 42 bin kilo bulgur 
'çık eksiltme ile münakaıaya konulwuştur. 

Muhammen bedeli 3360 ve muvakkat teminatı da 252 liradır. 
Müııakasası 22.11.39 çarşamba i'ÜnÜ saat lO da yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İateklileriıı belli ıün ve saatte icap eden vesika ve teminatla. 

tiyle birlikte müracaatları. 

Çorum Askeri Satınalma Komiysonundan: 
4. l 1 .939 cumartesi günü açık eksiltme ile alınacak olan 10000 

•ilo pirince talip çıkmadı;ından eksiltme on i'Ün müddetle tem
dit edilmi,tir. Tutarı 29000 lira olup muvakkat teminatı 217 lira 50 
•1ıruştur. 18.11.939 eumartesi günü saat il de Çorum askeri satın 
''ına Komisyonunda yeniden eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin 
'-ttnameyi Komisyondan parasız olarak alabileceklerinin 2490 sayılı 
~•nunun 7 inci maddesi hükümlerine ıöre ilan olunur, 

Kayseri Askeri Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 
13400 kila lahana ve 40800 kilo -pırasa ve 34000 kilo ıspanak 

•çık eksiltme suretile alınacaktır. 
Lahana, pırasanın beher kilosu 3 ıspaııağın beher kilosu 4 ku

~~ur. Mecmuuoun muhammen bedeli 2986 lira ol•p ilk teminat1 

"'"l liradır. 

Eksiltmeıi 27.1 1.939 pazartesi günü saat l 5 de askeri satın
•lıııa Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat ile kanunun 2,3 maddelerindeki yazılı 

'°taaik He birlikte belli gün ve saatinda Komisyoııa gelmeleri. 

Mersin Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Cinsi Kilo Lira K.r. Lira Kr. 
Sabun 15300 4743 00 355 73 
Mersin iarnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarda 

<:itıs ve miktarı, muhammen bedeli ve ilk teminatile eksiltme 
tün ve saatleri yazılı temizlik maddesi açık eksilme ile ek
'lltnıeye kondu. 

Eksiltme Mersin askerlik ıubesinin üst katında askeri 
t~a.hfelde askeri satınalma komisyonu tarafından yapılacak
ır. 

Teminatlar eksiltme saatına kadar kabul edilir· 
k Fazla bilgi edinmek isteyen istekliler askeri satınalma 
lh0 tnisyonunda mevcut olan şartnameleri her gün görebilirler. 

&.lesi 21.11.39 saat 1 O da açık eksiltme ile yapılacaktır. 

Sultansuyu Harası Müdürlüğünden : 
~· Müessese hayvanat iaşesi için 80,000 kilo yulaf I0.11.939 tari
,1ııden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ik
'11tıne 25. 11.939 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de Hara 
ltıcrk~zinde yapılacaktır. Yulafın beher kiloı;u 5 kuruş 50 santin 
ltı11hahlmen kıymet konulmuş olup muvakkat teminat 330 liradır. 
it . İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükumleri dahilinde muvakkat 
Qııııat ve 939 senesi Ticaret Odası vesikaluile ıne:ılulr gün ve 

~atta Hara merl e7inde müteşekkil Sahnal~a Komisyonuna müra· 
'•Uarı . ' 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
~ . TnLmin edilen bedeli 120,768 lira olan 120,000 kilo 1adeyağının 
~ 1kinciteşrin 939 tarihine raslı1an sah günl ıaat 14,30 da kapalı 
'rfl~ ekıiltmesi yapılaaaktır. 

b.._ ilk teminatı 7288 lira 40 kuruş olup şartnamesi her tün Kasım. 
b~da bulunan Komisyondan 604 kuruf bedel bukabilinde alına-

ır. 

~ . İıteklileriu 2490 sayılı kanaııun tarifatı dal.ilinde tau:ıim edecek
~:' kapalı teklif mektablıarını ea reç belli gün ve saatten bir saat 
"- 'tline kadar Komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver_ 

titri, 

Diyarbakır Aygır Deı-.. .. u Müdürlüiünden: 
Depo ihtiyacı için 30 ton yu!af açık eksiltme ile ihale eiilecektir. 
ihale 27. 1 l.39 paı:arteıi (Ünü Akçadağ maliyesinde yapılacaktır. 
Muhammen bedel 1800 liradır. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatları ile ihale günü ı.aat 14 

de komisyon mahsusuaa müracaatları ilin olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının 372 bin kilo 1 

yulaf ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 24. 11.39 cuma günü saat 15,30 da kışlada lzmir levazım 

amirliti sabnalma kemisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı 20460 liradır 
Teminatı muvakkate akçası 1534 lira 50 kuru'ltur. 
Şartnamesi her gün komisyonda ıörülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös. 

terwek mecburiyetindedirler. 
E.kıiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 3 cü 

maddelerinde ve tartnamesinde yazılı vesikaları, teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir ıaat ev\•el komisyona ver
mit bulunacaklardır. 

• * • Ordu ihtiyacı için pazarlıkla 242 bin kilo pirinç satın alı
nacaktır. 

ihalesi 18.1 l.39 cumartesi günü saat 11 de İzmirde kıılada İzmir 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 59290 liradır. 
Teminatı katiye akç~sı 8893 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı kati· 
yelerile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

• * * Ordu hayvanatı için pazarlıkla 500 ton yulaf satın alına· 
caktır. 

İhalesi 18. 1 l.939 cumartesi günü saat 11,30 da İzmirde kışlada 
levazım amirliği sabnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 27500 liradır. 
Teminatı katiye akçan 412j liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

termek mecburiyetindedirler. 
Pazarlıta iştirak edecekler 2490 5ayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde ve tartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı kati
yelerile birlikte ihale s&atinden evvel komiıyona gelmeleri. 

• • 

rVIUZA YEDELER 
Harp Akademisi Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
Tahmin edilen bedeli 126 lira 26 kuruş olan 29 kalem hurda 

elektrik malemesinin açık arttırma ile satıf münakasası 29·İkinciteı· 
rin-939 çarşamba günü saat 14 de Akademi satın alma komisyo
nunda yaptldcaktır. Malzemeleri görmek isteyenlerin ber gün mü
münakasına istirak edeceklerin de münak&1a günü Beşiktaş mal 
memurluğuna yatırlmıf 955 kurufluk muvakkat teminatlarile ' ko· 
misyona müracaatları. • 

İstanbul Askeri Fabrikalar Müdürlüğünden: 
Tahmin edilen bedeli 304 lira 75 kurut olan 4385 adet eski çu· 

val Salıpazarıuda a1keri fabrikalar yollama müdürlüğü binasındaki 

1atın alma komisyonunca. 28-11·939 ıalı iÜnÜ aaat 14 te açık arttır· 
ma ile ihale edilecektir. isteklilerin yüzde yedi buçuk munkkat te· 
minatı olan 2J lirayı herhangi bir malmüdGrlüiüne yatırarak alacak
ları makbuzla birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda bulunma.. 
ları. Numune hergün komiıyonda iÖrülebilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merk~z Satın Alma 
Komisyonundan : 

Beher kilosuna 75 santim fiyat tahmin edilen 50 ton yona-a 
Askeri Fabrikalar mm um Müdürlüğü Merkez satın alma komisyo· 
nunca 29·11-1939 çarşamba günü aaat 15 do açık arttırma suretiyle 
satılacaktır. Şartname parasız olarak koaıiıyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (28) lira (13) kuruş Ye 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo 
na müracaatları . 

İzmir Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
İzmirde Buca civarında bulunan İbroı çefmesi Devlet 

ormanından 765 kental pırnal çalısı 15 gün müddetle serbest 
arttırmaya konulmuıtur. 

Beher kentalinin muhammen bedeli 5 kuruıtur. Temina· 
tı muvakkate 287 kuruıtur· 

ihale 26·11·939 tarihine müsadif pazartesi a-ünü saat 
15 te orman çevirge müdürlüğünde vapılacağmdan taliple
rin teminatı yatırmıf oldukları halde ayni gün ve saatte 
toplanacak komisyona müracaatları ilin olunur. 

l~mir Gümrük Baı Müdürlüfünden : 
Kabın Marka Kıymeti Sikleti 

T. N.lu A. Nevi A.S.N. lira kr. kilo G. Eşyaoın cinıi 

81 73,74 95 05 18 560 ispirtosuz ıayri nıez-
kur uçan yağ. 

94 ç 81192 77 00 77 500 Boyalı P. mensucat 
> }J 99 24 24 810 Sun'i ipek mensucat 

98 97/ 100 81 25 26 750 l> l> c 

101 101/105 73 67 21 050 )) )) > 

42 156 Ç. Muh. 2071367 197 16 9858 000 Butday 
5 00 1006 000 Bez.ulmuf buğday 

--- --- --
628 37 l 0964 676 Yek un 

Yukarda müfredatı yazılı eşyalar 20.11.939 pazartesi saat 10 Gaziantep Askeri Satınalma Komisyonundan : 
\t 6.11.939 da talibi çıkmamuından ötirü sade yağının bu 

11 1libaren ihalesi bir ay içimle pnarlıkla yapılacaktır. 
Muhammeni 6650 ve muvakkat teminatı 499 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

tarih- da açık arttırma suretile satılacaktır. Bunlardan butdaylar kısmen 
ekle salih ve kıımen de ekle gayri salibtir. Müzayedeye iştirak et
mek istiyenler 939 yılına ait maliye unvan tezkeresini hamil olmak 
ve yüzde 7,5 hasabiyle nakdi pey akçası vermek gerektir. Müz.a· 

' lıtcklilerin pazarlık için çarfamba ve cumartesi günleri 
tı., •. 

müra· yede ithalat gümrüğü yanındaki levazım ve .satış servesi binasında 

J yapılacaktır. Bunlardan maada muhtelif cioılerdoki eıya aatııı da 

3 

haftada 3 defa sabah ve öğleden sonra salıt yapılmaktadır. Ve bun 
lara ait ilanlar satış yapılan sen·is binasındaki ilin tahtasına uıl
makta olduiundao taliplerin muayyen günlerde ııelerek komiıyona 

müracaatları ilin olunur. 

Ziraat Vekaleti Veteriner u. Müdürlüğünden: 
Karacabey harası yetittirmelerinden 938 doğumlu ve 1940 an. 

gajıııanlı koşularına kayıtlı beş 1afkan İngiliz tayı 26.11.1939 ıünü 
saat on üçte açık arttırma ile Ankara yarış yerinde satılacaktır. 

Talip lerin bu :ııaatte Hipodromda bulunmaları. 

İzmir İnhisarlar Tütün Fabrikası Müdiirlüiünden: 
12,10.939 Perşembe günü yapılan açık artırmada Fabrikuında 

mevcud Yaııık makina yatı ve fıçılara verilen fiyatlar haddiliyik 
görülmediğinden ihaleleri 21.11.939 Salı rüoüne talik edilmiıtir. 

Mezkur Y!li' ve fıçılar 21.11.93~ Salı ıünü saat oDda iıtekliıİDe 
ihale eailecektir. 

İsteklilerin ° u 7.5 depozito akçesi olarak 14 lirayı vezneye 
yatırmış bulunmaları şarttır. Talihlerin bu rün ve saatte fabrikadaki 
Komisyona geioıelt:ri ve tatil günlerinden maada her JÜn fartname. 
sini gormek üzere fabrika leva.t.ım şubesine müracaatları ilin olunur. 

Devamı 4 ncü sayfa.la 

- _Şartnamelerine ekli listede ebat ve miktarı yaz.ılı nümuae• 
si mucibince 7.111.000 adet kalay şişe kapsülü pazarlıkla 1&tın alına· 

caktır. 
il - Pazarlık 22.XI.939 çarşamba günü saat 16 da Kabatafda 

Levazım ve Mübaynat Şubesindeki Alım Komiayonunda yapılacak-

tır. 
111 _ Şartnameler her giin aözü geçen Şubeden paruııı. alınabi· 

lcceti gibi numuneler de görilebilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

ırüvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona ıelıaeleri. 
V _Bundan evvelki 10.lll.OOıl adet kapsül llakkındaki ilaı'ılar 

hükümsüzdür. (giı43) 3-4 

lstanbul P.. T. T. MüdUrlünğüden : 
İdare ihtiyacı için alınacak 100 atlet çift burç, 501tiiylk, 50 erta 

50 küçük bey müyezzi çantasının 1. 1 l.939 çarıamlta aaat en beşte 
kapalı zarf uulile ynpılıcak eksiltmeıi içia toplanan Kemiayena 
muayyen saate kadar her hangi bir talibin teklif mektubu nrmediji 
anlaşıldığından eksiltmenin bu tarihtea itibaren bir ay zafoıda pa· 
zarlıta konulma11ıua ve phzarlıtın 2ı.U.~39 çarşam~a saat 15,45 de 
yapılmasına karar veril.iştir. 

Puarlık B Postahane binası birinci katta P. T. T. Mllilrlüttl 
edasında teplanacak Alım Satım Kemisyenanda yapılacaktır. 

Be .. er çift hurcam bedeli 45, büyük bey çantaaın lteberi 6, erta 
ltoyun 5, kiçik boyasa 3, 5 lira. Hepsinin 5225 lira, mankkat te• 
minat 3S>l lira 88 kuruştur. Taliplerin tipe eAı aümu.eleri n alı 
ma ea&I fenni ve ekıiJtme şartnameleriai (Örmek YC lallVakkat temi 
natlarmı yatırmak üzere çalııma ıüalerinde mukftr Miidürlftk İdar 
kalem Levaum kısmına, par.arlık gin Ye saatinde de mavakkat le· 
minat makbuzu, 939 senesi için muteber Ticaret Odası vuikHile 
Komisyona müracaatları. (9183) 4-4 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
1 - Kasımpaşada Deaia Dikim Eviade Jandarmaya ait ayak 

kaplarından teraküm eden takribeD yirai lteş hin kile kl>ıele kır 
pıntısile oa beş biu kilo vakete kırpıntısı 20 ikinc:iteırin 939 tarihi
ne rastlayan pazartesi güııü saat 15 ele kapalı zarf arttır111.&1ile sa· 
tılacaktır. 

2 - Arttırma Taksim Ayazpaşada Jandarma Mıntıka Komu· 
tanlığı binasındaki İstanbul Jandarma Satınalma Komi.syonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Şart kağıdı ve nümunt:ler her gün Komisyenda Ye yıgıa 
halindeki kırpıntılar Deniz Dikimevinde görülebilir. Ve ıart kiğıd-
parasız alınabilir · . 

4 - Muhammen bedel beş bin dört yüz elli lira ve ilk temi 
nah dört rüz sekiz l!ra yetmiş bet kuruf!Ur. 

5 - lsteklileriu lıtaııhol Levazım Amirlitine yatıracakları ilk 
eminat makbu7.U veya banka kefalet mektubunu da havi teklif ı.arf· 
larını arttırma saatiDdcn bir saat evveli ne kadar KeaisyoaumuEa 
vermiş olmal ~ ı lazımdır. (918!) 4-4 

BORSA 
ÇEKLER 

16 - 1 ı 1939 
Londra 5.21 
Nevyork 129.60 
Paris 2.9525 
Milano 6.7225 
Cenevre 29.l475 
Amsterdan 69.0075 
Berlin 
Brüksel 21.2 75 
Atina O.W5 
Sofya 1.6275 
Prağ 

Madrid 13.6025 
Varfova 
Buda peşte 23.955 
Dl kreş O.Ql 
Belgrad 2.48 
Yokehama 31.045 
Stokholm 31.0125 
Moskova 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Merkez Bınkaıı pefİn 111 75 

TEMAŞA ALEMİ 

a - . 
ŞEHiR TIY A TR OSU 

Tepebafı Dram 
k11mı 

Gece saat 20 ,30 da 

ŞERMIN 

istiklal Caddesi Komedi 

kısmında 

Gündüz saat 14 de 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

Gece saat 20. 30 da 

HALK OPERETi 
Bu akıam nat 9 ia 
Pazar matine 16 aa 

Operet 3 perde 
ESKİ TAS 

ESKi HAMAM 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

....... ...__......,......,_.. ------ _ _... .......... -::-:M=-o-d~-e---.....-~p;i;A? , Caution. 
Ob]et: de l'adjudlcation d'adjudicat. estimatif provisoire 

A) Adjudications au Rab~ 

İ.ieu-d'";djudication et du 
Cabier des Cbargea 

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

Aobev. const. bit. Maison du Pcuple lzmit 
Conıt. a la maison penale de Malatya 
Transformation en beton arma du plancher et 

reconstr. toit de l'lmprimerie Maarif 
Const. annexe a ı 'appartement construit pr. la 

Bourse et I' Administ. Vakıf Paralar 

Gre a gre 
Pli cach 

n 

n 

46957 27 
13508 01 
10348 82 

12324 66 

3521 79 
1013 10 
772 -

924 35 

Presid. P.R.P. Izmit 
Procureur Gen. Malatya 
Dir. lmprimerie Maarif 

Dir. Vakoufs Ank. Ist. et bmir 

Electricite-Gaz-Chauffag~ Central (lnstallation et Materiel) 

Dynamos altematifs et materiaux pr. 20 klw. Publique 
pr. fabr. electr. 

Fil de soudure autogene de 4 m/m: 350 k.·ld. 
c:le 3 m/m: 750 k. . 

,, 

Habillement - Chaussures - Tissua - Cuirs 

2500 -

700 -

T eile pr. linre: 300000 m · Gre a gre le m. O 23 

Municip. Tefenni 

52 50 1 ere Expl. Ch. de fer Etat H. pa4a 

9400 - C. A. Min. Def. Nat. Ank:. 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisseria ete. 

Teile ciree: 36 m2 Gre a gre 99 - 15 - Com. Acb. Int. Tophane 

Trevaux d'lmprimerie • Papeterie 

Jours Heureı 

9-12-39 l 1 -
S0-11-39 14 -
15-12-39 15 -

6-12-39 15 -

? 

2.12.39 ıo 30 

18·11-39 11 -

18-11-39 10 30 

lapreuioa bulletins: 63 lots Gre a gre 1000 - 75 - C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 21-11-39 11 -

Transport-chargement - dechargemnt 

Tranıport ~coliers en autoous (aj ) 
> deı objeb a exporler et a importer 
a la fabrique d' Acicr 

Boia da Construction, Planches, Cha!:Eente 
Beis de chbe: 583 m3 Pli cach 17650 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Beiı: 6,9 t. Gre a rre 
Claarbon lavemarin: 255 t. ,, 3570 -

Dlvers 

Fifreı 33 p. Gre a rre 115 50 
Broue pr. etrier: 10000-25000 p. (cah cb 138 P) Pli cach la p · 1 10 

19rovlsl ons 

Viande de boeuf: 64,8 t . 
Poirreau: lt t. 
Cboux: 16 t. 
Epinardsı 16 t. 
PoiHhiche: 14 t. 
Foin pr. matelas: ?.5 t. 
Viande de boeuf: 100 t. 
Farine: 129 t. (aj) 
Orre: 91 t. 
Poiı·claiche: 43,7 t. {ııj) 

Riz: 242 t. 
Aveine: 500 t. 
Haricots: 45, 1 t. (aj) 

> 21,9 t. (aj) 
Anine: 763 t. {aj) 

> 360 > ,, 
Orge: 400 t. 

> 445 ,, 

A djudications a la surenchere 
Pauteilıı, canapes, armoire avee vitrine et por· 

te·manteaux 
Claevaux: 9 teteı 
Boiı de ııapin: 27 m3 
Briqueı: 200000 p. 
Papier, plancbes de caiıseı ete. 

Maohineı pr. flanelleı et pr. enrouler du fil 

D'com9rea de bitisse 
,, ,, ,, en bois 

Tuileı a la turque en ben etat: 39200 p. 
Mcm:eaux de jute, fil et canevaı camelotes 
Boiı de cb!ne: 6174 quint. 
Auto et macbine radio 

Pli cach 
Gre a gre 

,, 
,, 

Publique 
Gre a rre 
Pli cach 
Gre a gre 
Publique 
Gre a y,re 

.D 

> 

> 

)) 

> 

> 

Pli cacb 
,, 

Publique 
,, 

Publique 

Publique 
,, 
" > 

,, 
Gre a gre 

15552 -
416 -
560 -
960 -

1050 -
650 -

37500 -
19350 -
4368 -
4370 -

59290 -
27500 -

le k: . o ıo 
,, o 10 
,, o 04,50 

" 
o 04,50 

16000 -
17800 -

m3 4 90 

60 -
825 -

Com. Ach. Faculte Forets 
Dir. Sümerbank Ank. et Jst. 

1323 75 9eme Expl. Cb. de fer Etat Sirkeci 

21-11-39 14 -

1-12-39 15 -

Municip. Trabzon 
535 50 Com. Ach. Int. Tophane 

Mardi et vcndredi 14 
21-11-39 13 30 

17 50 Com. Ach. lnt. Tophane 
2062 50 c . A. Min. D,f, Nat. Ank. 

1166 - Com. Acb. Milit. Bornova 
31 20 > Milit. Samsun 
42 - > > 

72 - n > 
78 75 

" 
,, 

97 50 Com. Aeb. lnt. Tophane 
2812 50 Com. Adı. Place Forte Çanakkale 
1451 25 n Div. Isparta 
327 60 ,, Mil. Kastamonu 
327 75 

" 
Place Forte Çanakkale 

8893 50 ,, Int. l:zmir 
4125 - n " 338 25 ,, Plaee Forte Çanakkale 

164 25 > 
" 2575 - n ,, 

1215 - ,, ,, 
1200 -

" 
Div. Urfa 

1135 - n " 

Chef Bureau Fisc Kasımpaşa Galata 
Asıikurasyone Han No 29 

23-11-39 14 -
4-12-39 il -

20-11-39 11 -
24-11-39 10 -
24-11-39 10 -
24-11-39 10 -
25-11-39 10 -
21-11-39 15 -
1-12-39 11 -

21, J-J2<l9 16 30 
21·11-39 15 -
25-11-39 10 -
18-11-39 11 -
18-11-39 11 30 
25-11-39 10 30 
25-11-39 11 -
11-12-39 ıo -
11-12-39 11 -
11-12·39 10 -
12-12-39 10 -

21-11-39 15 -

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 30-11-39 10 -
15 -

150 -

76 -
55 57 

Dir. F orcts lçel 
> Comptab. Particulierc Kayseri 

Depôt Fourniture Burenu Minis. Fi-
nances a Dolmabahçe 

Defter. lıt . Dayabatun Abut Efendi 
Han No 42 

Dir• Reıtaur. Municip. Ank. 
.D ,, 

Defterdar. Iıt. 
Dir. Pr. Monop. lzmir 

" 
F orcts Isparta 

Vil. Kayıeri 

24-11-39 15 -
20·11-39 
30-11-39 14 -

27-11-39 14 -

25-11-39 11 -
25-11-39 11 -
20· 11-39 14 -
24-11-39 ıs -
22-11-3, 15 -

M ü t e a h h i t ı er i n T a k v i m i 
Cumartesi 18.11.9.39 

Arpa ve k ot (Mameki Soy. J. Piyade Alayı) No 1218 
Sığır veya keçi eti (Gaziantep Ask. SAK.) No 1221 1 

•Damacana (D. D. Y. İzmir\ No 1224 
Pirinç ve k. faıulya (Orman Koruma Gen. Komut.) No J227 
Süt ve yoğurt (Deniz Lvz.) No 1228 
• Tütün (Samsun İnhisarlar Başmüd. ) No 1228 
Gümüpne Cezaevi inf. (GümÜfane Cezaevi Müd.) No 1229 
Kok kömürü {Ask. Fabr.) No 1230 e' 

• Kamyonet ve otomobil (lıt . Elektrik Tramvay ve Tünel İtleto> 
lerİJ No 1231 

K. fasulye (İıt. Komut.) No 1231 
Ulubey P. T. T. binası tamiri (Kütahya P. T. T. Mü J.) No ı233 
Nohud (Çanak. Mat. Mvk.) No 1234 
K. ot. ( ,, • ) No 1234 
Makarna ( " ,, ) No 1234 

•1'' Bir valtlık telefunken telsiz cibazlarana mahsus bir tek seoıer 1 
(İat. Komut.) No 1237 

Dit malzemesi (M. M. V.) No 1237 
Maden kömür ıoba11 (Tophane Lvz.) No 1238 
Merci•ek, keten, kaya tuzu, mısır (İat. Komut.) No 1238 
Odun (Gaziantep Aak. SAK.) No 1241 
Aleminyum kapı~ (Tophane Lvz.) No 1241 
K · faaulya, arpa (b:mir Lvz.) No 1241 
Pirinç (Çorum Ask. SAK.) No 1241 

" (İzmir Lvı.) No 1241 

------------------------~ 
Memento des Fournisseurs 

Samedi 18.1 1 .939 

Orıe et foin (Bataillon Gendr. Amb, Mameki) No 1218 
Viande de boeuf (C. A. Mil. Gaziantep) No 1221 
• Dame-jeanne (8 ae Expl. Cb. fer Etnt lzoıir) No 1224 
Riı, haricots secs (Comm. Gen. Prot. For. Ank:.) No 1227 
Lait et yorbourt (lnt. Marit.) No 1228 
Const. maison penale (Dir. Penit. Gümüşane) No 1229 
Haricols ıecs (Command. Ist.) No 1231 
Coke (Fabr. Milit.) No 1230 
Rep. bit. PTT (Dir. PTI' Klitahya) No 1233 

4 Pois·chicbc, foin et macaronis (C. A. Place Forte Çanak.) No ı'.23 
Materiel pr. appareil TSF (Commnnd. lst.) No 1237 
Poele (Int. Tophane) No 1238 
Lentilles, sel, maiı (Command. Ist.) No 1238 
Boiı (C. A. Mil. Gaziantep) No 1241 
Capsules en aluminium (Int. Tophane) No 1241 
Haricots secs et orge (lnt. lzmir) No 1241 
Riz (lnt. lzmir) No 1241 

> (Com. Ach. Milit. Çorum) No 1241 _../ 

---------...-.----~--~-=------------------------
(3 üncil aahifeden devam) 

Samıun İnhiıarlar Tütün F abrikaıı Müdürlüğündell : I'~ 
Fabrikaya ~elecek olan lna.ua ambalajlarından keıe ~ti' 

olabilecek tekilde çıkacak ııkarta kitıtların Birinci kanun g3 t'' 
rihinden itibaren bir aeneliti açık arttırma ıuretile vo aıatıd• 
zılı ıerait dairesi~de bir mütcab.bide nrilecektir. • fi'~ 

Arttırma Z1 lkinciteşrin 939 tarihine raatlayan pazartcSl 1,,,~· 
1&at 14 de Fabrikamızda müteıekkil komiıyon huzurile y•P' 
tar. 01•11 

İstekliler artırmaya iştirak için bir sene zarfın.la çıkac•lı ;bi~' 
kltıtlaran muhammen bedeli (berinden yüzde yedi buçuk b 1d•~ 
( ) lira muvakkat teminatı Fabrikamız veHesine teıliOJ it• 
arttır~a saatin.len evvel makbuzunu komisyona ibraz edec•~t 11ifel 

istekliler, bu ifo ait şartıaameyi örmek içiA her ıün o> ,.t? 
ıubuine arttırmaya iştirak için de muayyen vaktmda alıııı .,e 
komisyonuna miiracaat edebilirler. 

lıparta Orman Müdiirlüğünden: 
Kental: 6174 
Cinai : Meşe odunu • pei'ıel 
lıparta Vilayetinin Sütçüler Kazasının Sabranç bele111 

ormanında 6174 kental mete odunu Htışa çıkarılmııtır. 
15 

ete jr 
Satıf 22. 1 J .939 tuihino müsadif Çarşamba iiİnii saat 

parla Orman Çevirge Müdürlüiü dairesinde yapılacaktır. e 
Beher kental muhammen fiatı 12 kuru,tur. ç.'lrl 
Şartname ve mukavelename Projeleri Isparta Oroıat1 

Müdü.rlütfi yerinden alınır. 
Muvakkat teminat 55 llra 57 kuruştur. 
Satıı umumidir. 
Ormanın işletme müddeti bir ıenedir. 
Tutar bedeli dört taksitte ödenecektir. .../ 

- = Gltft 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İf lerl Direktörü : 1srnail 

Buıldıiı yeri: Akın Baıımevl, lıtanbul 


