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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 
'~~~~~~~~~~~~~~----=-~·--~---------------~~~~~9-ııı~~~~~~~~~~~------11!!.-~ 
~ - Emirler -Tebliğler 

lstanbul Belediyesinden: 

\ l)•iıı.i Encümenin 9.11.939 tarihli ve 11151 sayılı kcrarına tev
\ il, Sömikokun Türk antrasiti şehrimizde, Zonguldaktan doğru

dotruya kömür getiren tüccarm deposunda vasata üzerinde teı
~~Ptan ve perakende ton su.hş fıatınııı 21 lira 5 kuruş olarak 

ıt edildiği ilin olunur. 

• • 

MUN KASALAR 
~ıaa;ra~iral- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

-......--...... - ..... ..._..._. --
İzmir Belediyesinden : 

~ ı~lltnhuriyet mahaltesinde Kültürpar~ arkasında 1936 sayılı sokak
~ tııetre boyda a-ranit paket tn~lnrile döşeme yapılması ve iki 
~.~ reni kordon çek ilmesi Fen işleri Müdürlüğündeki ketif ve 
'esi veçhile açık eksiltmeye konulmuıtur. 
~ ~llbaınme'! bedeli 2300 lira olup ihalesi, 24.XI.939 cuma gün.Ü 
\\ 6 dadır. iştirak edecekler 172 lira 50 kuruşluk teminatı iş 

-..na yatırarak makbuzile Encümene gelirler. 

İıtanbul Komutanlıaı Satınalma Komisyonundan : 

\. ~>'•tajada aivari binicilik okulunda ke4if cetveli ve fenni 
'~•ine röre yaptırılacak nalbantbane ve ıaire açık eksiltme
' 1 llıu4tar. Münakasuına 7 birinci kiaun ~39 perşembe p11ü 
~ ela baılanılacak ve aynı sründe ihalesi yapılacaktır. Muham· 
~ ttif \.edeli 3045 liradır. ilk teminatı 228 lira 38 kuruştur. 
Sı Clttveli ve şartnamesi her gün komisyonumuzda ıörilcbilir. 
'\

1
trin belli gün ve saatte Fındıklıda Romutanlık Sntınalma 
)onuna ielmeleri. 

\~'"'i Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Kırıkkalede yaptırılacak inıaat: 

~lif becıeli 43454 lira 90 kuru§ olan yukarıda yazılı in· 
•keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

~)onunca 22.ı ı.939 çarıamba a-ünü saat 15 te kapalı 
~lııtle edilecektir. Şartname 2 lira 18 kuruı mukabi

~ Olllisyondan verilir. 
~iplerin muvakkat teminat olan 3259 lira 12 kuruıu 

ltlif mektupları mezkur günde ıaat 14 e kadar Ko· 
~ 'Vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu· 
~e 3. maddelerindeki yazılı vesaikle muayyen gün ve 
"-oınisyona müracaatları· 

~ Vili.yeti Nusaybin Kaza11 Malmüdürlüiünden : 

~1t1neye konan it : 
'\ din Vilayeti Nuıeybin .kazası hükumet konafı inıaa
\ ttluhammen ıkeıif bedeli 63843 lira 87 kuruıtur. 

htn lirası bu sene bütçesinden verilecek mabadi 940 
b_""lden tediye edilecektir· 
1l$6tıne 27·1 l.939 tarihine müıadif pazartesi aıünü 
~~.le Nusaybin kazası malmüdrlüğünde ynpılacaktır. 
~lerin bu ite ait evrak ve ıartnameyi Nusaybin 

lüi'ilnden ve Mardin nafıa müdürlüiünde göre-

~ltıneya girmek için 4788 lira 29 kuruıluk teminat 
'le eksiltme yapılacağı günden en az 8 gün evvel 
bulunan vesikalarla birlikte Mardin vilayetine mü

~derek bu i§e mahsus olmak vesika almaları ve bu 
\' ibraz etmeleri ıarttır. 
~ ~laler teklif mektupları yukarıda yazılı müddetten 

l evveline kadar malmüdürlüğüne makbuz mu
~ \rermeleri lazımdır· Postada olan gecikmeler ka

ıtıez. 

~ ~uatki Muallim Mektebi Miidürlüiünden : 

~biıniı.de yapılacak 788 lira 69 kuruş muhammen bedelli 
. ~·l•rlığı 24.11.939 cuma günü saat 15 te mektepler mu

de yapılacaktır. Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte 
tı. 

~gazı, Kalorifer (T esisaİ ve Malz.) 
~'-. Vtıi.yetine bailı Ula Kasabası Belediyesinden : 
~~letinca •uaaddak fenni proje, tartname ve ketifna
iı_ '"-n l.elediyece yaptırılacak bir adet Dizel mot<Sr ve al

ltferruatı ; tev:ı.i ceryan tabloları, irtibat ve aantral çı
' çıplak bakır teller, izolatörler ve uir teferruatı ile 

bualarm temel ve montajlarından mDrekkep elektrik te•iaatı kapalı 
zarf uıuliyle münakasaya konulmu,tur. 

Eksiltmeye ait fenni fftrtname, ı;artaame ve keşifnameler iki · 
lira mukabilinde isteklilere veya adreslerine gönderilir. 

Eksiltme 1.12.939 cuma günü saat 15 tle Ula belediye dairesin· 
de encümen huzurunda yapılacaktır. 

Tesisatın muhammen bedeli 12765 lira ve muvakkat teminatı 

957 lira 38 kuruttur. 
İsteklilerin şartnamede yuılı belgeleri haiz olmaları lazımdır. 
Ekıiltme teklif mektupları eksiltme günü ihale saatından bir 

saat evveline kadar kabul edilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 5325 lira olan 6 kalem elektrik motörü 
askeri fabrikalar umum müaürlüğü merkez sahnalma komisyonun
ca 'l7.1 l .39 pazarteıi ıünü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan \'erilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 399 lira !38 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikte komisyoncu olmadıklarına ve bu İfle ali· 
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası veiikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Samsun Belediye Riyasetinden : 

Samsun elektrik ıaatralı için 300 beygir kuvvetinde bir adet 
yeni lokomobil mübayaa edilecektir. 

İhale 30. 11.39 petfembe ıünü saat 15 de belediye daimi encü-
meni huzurunda kapalı zarf usuliyle yapılaaaktır. 

Muhammen bedel 17200 liraclır. 
Muvakkat teminat 1290 liradır . 

İhale 2490 sayılı kanun bükümleri dairesinde yapılacaktır. 
Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel belediye riyase-

tine verilmiı olmalıdır. 
Daha fula •alumat almak ve ıerekli evrakı görmek iıtieyen · 

ler Samsun belediyesi elektrik ifletme müdürlötüne müracaat etme
lidirler. 

Mensucat - Elbisı - Kundu~a -Çamaşır v. s. 
Harp Okulu Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 

Harp okulundan subay çıkacak ekurlar için 771 çift rugan çi7.me 
pazarlıkl& aatın alınacaktır. 

Pa:ı.arlıtı 20.2. teı. 939 pazartesi günü aaat 14 de Ankarada 
Harp Okulu binasında müteşekkil ko.miıyonda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 10794 liradır. llk teminatı 809 l ı ra 55 kuruş
tur. Şartnamesi her ıün Ankarada mezkur komisyonda ve İıtan· 
bulda İstanbul l•vazım amirliği Satınalma Komisyonunda Eskitehir
de, Eski~ehir levazım amirliti Satınalma Komisyonunda g-örülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin ıartnamesinde yazılı vesaik ve ilk te
minat mektup veya makbuzları ile belli gün ve saatta komisyonda 
bulunmaları. 

* • • Harp okulundan subay çıkacak okurlar için 771 adet kaput pa
:.ıarlıkla aıatı11 alınacaktır. 

Pazarlıiı 2l.ll.39 aalı JÜnÜ saat 14 de Ankarada Harp okulu 
binasıııda mütepkkil komisyonda yapılacaktır. 

Muhamme~ı bedeli 23130 lira ve ilk teminatı 1734 füa 75 ku 
ruş ıartnanıesi laer ıüa Ankarada mu:kfır komisyonda ve istanbul
da İstanbul lnazım imirHti sahnalma komiıy~nuncla ıörülebilir. 

Eksıltmeye gireceklerin tarlnameıinde yaı-.Jlı vesaik ve ilk te
minat ınektup veya makbuı.larile belli gün ve ıaatte komisyonda 
bulunmaları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Müteahhit nam ve hesabına beher adedine tahmin edi
len fintı 30 kurut olan (14,5001 on dört bin beı yüz adet yüz 
havlusu açık eksiltme suretiyle münakaıaya konmuıtur. İha· 
lesi 4.12.939 pazarteai günü aaat 15 dedir· İlk teminatı 326,5 
üç yüz yirmi altı lira elli kuruıtur. Evsaf ve ıartnameıi be
delsiz olarak M. M· V · Satınalma Komiıyonundan alınabi· 
lir· İıteklilerin kanunun emrettiji belgeleri& ihale 1ıün ve 
ıaatinde M. M. v. Satınalma Komisyonuna eelmeleri. 

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

Ankarada Dil ve Tarih Cofrafya Fükültesi 
Dekanlığından: 

21.11.939 ıalı ıtioil kapalı zarfla müoakasuı yapılacak, olan 
kitap etajerlerinin mönakaııuı bafka tarihte yapılacak ve keyfiyet 
yeniden ilia edecektir. 

Ankara Dil Ye Tarih-Coirafya Fakültesi Direktörlüiünden: 
25.11.39 cumarteıi günü saat 1 J de Ankara Mektepler Muhase

beciliğinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda 4800 lira muham
men bedelli sıraların kapalı zarf usulilc eksiltmesi yapılacaktır. 

likıiltme şartnamesi ve teferröatı Mektepler Muhue9ecilitine 
yatırılacak bet lira bedel mukabilinde Fakülte Hesap Memurlutun
daa alınır. 

Muvakkat teminat: 360 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplannı muvakkat temiaat ve şartname

de yazılı vesikalarla birlikte ayni gün saat 10 a kadar makbuz 
mukabilinde Komisyona vermeleri. 

Nakliyat - Yükletme- Botaltma 

İstanbul Belgrad Devlet Orman İıletmeıi 
Revir Amirliğinden : 

Belgrad Devlet Ormanının 4 ve 5 numaralı bölmelerinde 
yapılacak ferahlandırma kat'iyatınm ve çıkacak od\IDların 
ıose kenarına nakliyesi açık eksiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme 23.11.939 tarihine müsadif pe11embe i\inü ıa· 
bah saat 11 de İstanbul Büyükdere Bahçeköy: Orman Fakül• 
lesi binasındaki Revir Amirlifi dairesinde toplanacak ko
misyonca yapılacaktır. 

Eksiltmeye iftirak etmek için kat'yat ve naklJY,at kepfı 
bedeli olan 1700 liranın yüzde 7,5 muvakkat teminatı Revir 
veznesine yatırılacaktır. 

Yapılacak kat'iyat ve nakliyat mahallini Ye ıartnameyi 
görmek için tatil günlerinden maada her 1ıün Bel1ırad Revir 
Amirliğine müracaatları ilan olunur. 

Mahrukat, Be11zin, Makina yajları v. s. --- - - ______ , 
İstanbul Komutanlıiı Satınalma Ko~iıyonundan : 

Komiıyo11uwuzda mevcut evsaf V4; t•rhıameıiae iÖre 225 ~ 
kriple kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. Puarlıta 21 ikiucltetriu 
93~ sıılı iÜnÜ soaat 10 dao 17 ye kadar devam edecektir. l.teklile· 
rin belli fÜn ve saatte FJndıkhda Komutanlık Satınalm.a Komisyo• 
nuna ielmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. ldareıinden : 

Muba•men bedeli 23500 lira olan 250 .ton karpit li 12.39 Pa .. 
ı:artesi aünü saat 15 ae kapalı zarf uıulile Aakarada İtlara lıaiauıada 
aatıu alana~aktır. 

f>u ite ı-irmck isteyenlerin 1762,50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini ayni pn saat 14 
de kadar koaııısyoo reislii"ine vermeleri lizımdir. 

Şartnameler paruız olarak Aaıkarada Malzeme daireaia.lea, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflij'inden datıblacaktır. 

Kara~ümrük Yoksulları Koruma Kurumundan : 

Kara1ıümrük yoksulları koruma kuruma, fakirlere datıblmak 
üzere 3500 kilo manial kömürünü mii11akua ile &atın alınacaktır. 
Talib olanların Karajüwrükte parti biuaaında kurum heyeti idare
sine müracaatlara. 

Müteferrik 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıy:onundao: 
500,000 adet buz mıhına teklif edilen fiat Velııaletçe pahalı gö

riildüpııdeu pazarlıkla eksiltmeıi 23.11.939 pertembe 8"Ünü aaat 15 
te Tophanede lstanbul lvz. amirliği Satınalma Komisyonunda yaP.a
lacaktır · Nümunesi komisyonda iÖrülür. İsteklslerin belli uatte te
minatlarile beraber komisyoaa a-elwelori. 

•. • 125,000 adet semer urgana alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 23.11.939 pertembe aünü saat 14,30 da İstanbul 
T ophanc Lv· amirliii Satınalma Komisyonunda yapıla'Caktır· 
Fabrika malının ilk teminatı 5000 lira. Kastamonu malanın 
ilk teminatı 4375 liradır· Şartname ve nümunelerl komis
yonda görülür. İıteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte 
komisyona gelmeleri· 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüiünden : 

İdarenin mayıs 940 gayesine kadar olan ihtiyacı İfİD 111uk
tui muhtelif tipte clokuz bin tane k~mür çevalyeai açık eksiltme 
suretile satı11 alınacaktır. Mubamme• bedelleri 3500 lira ve muvak
kat teminatı 262 lira 50 kuruftur. 

İhaleleri 24.1 l .939 tarihine raslıyan cuma günG. saat oa bette 
Galata Rıhtımmdaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olao 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve nümuneler hergün SÖZÜ geçen Komisyonda prüle
bilir. 

Devlet Demiryolları 2. ci İıletrne Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

İdaremiz ihtiyacı için 00 ton tue ve topak kireç Ankara yeya 
ikinci işletme mıntakasında herhangi bir iıtasyonda ve vaıon için• 
de teslim tartile ve açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
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Bu gün ilan olunan 
16· 

•ulmu,tur. Şartnamesi Urfada Tümen sata.alma komisyonunda e~· 
• d b' saat rülür. Teklif •oktupları atatıda yaz:ılı açma saatın en ır IJJuk•· 

Miina asa ve MDzaye_d_e_ie_r_L_i_st_e_s_i_ veline kadar Urfada askeri aatıualm.a komiıyonuna makbuz 
it ilinde vorilmiş olacaktır. 
Ci&11i Miktarı Mub. be. İlk te. İhale gÜlaÜ ve saah ---

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Kilo Lira Lira 

A) Münakasalar 

I nşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Kültilrpark arkasında 75 m · boyda granit aç. eks. 2300 -
paket tatlarile daıeme yap. ve iki ta-

172 50 İzmir Beled. 24-11-39 16 -

rafına yeni kordoa çekilmeai 
Ayazağada ıüvari binicilik okulunda yap. aç. eks. 3045 - 228 38 İst. Komut. SAK. Fındıklı 7-12-39 10 -

oalbanthane v .ı. 

Arpa 400000 16000 1200 

" 
445000 17800 1335 

11. 12.39 10 
12.12.39 10 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Baıkanlığındall : 
Miktarı M•lıam. İlk Eksiltıne 

Kilo 
Fiatı 

Koruı 

teminatı 

Lira Ne'vi JÜPıeri ____ ... _ ___. 

Gureba but. hariciye anfisi bitirme itleri ,, 9438 32 
Hukiimet konağı inf. 63843 87 
Kırıkkalede yap. infaat (•art. 218 krş.) kapalı z. 43454 90 

1<f1 81 
4788 29 
3259 12 

lst. Nafıa Müd. 7-12-39 15 -
Mardıo Vil.Musaybin Kazası Malmüd. 27-11-39 15 -
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 22-11-39 15 -

3000 70) Kayısı "Malatya çekirtlekli" 
500 17) Kua üzdm rezzaki 

1200 20) Kuru üzüm çekirdeksiz 
2060 25 ) Üryani eriii 

Mektep bioaaı tamiratı paz. 788 69 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzem~si) 
Elektrik motörü: 6 kalem 
Bir dizel motörü ve alternatar ile tefer

ruarı, tevzi cereyan tabloları, irtibat ve 
untral çıkıt kabloları, çıplak bakır tel
ler, izolatörler v.ı. teferruatı ve men
tajları gibi elektrik tesisatı ( .. rt. 2 L.) 

Kokomobil: 1 a.I. 

paz. 
kapalı z. 

,, 

5325 -
12765 -

17200 -

I Me~,!lt, E!~!!_~!5~E-~u':!l~a_~.~~'!.:.!: 
Ruıao çizme: 771 çift paz. 1<f194 -
Kapat: 771 ad. ,, 23130 --
Yilz. bavluıu: 14500 ad. (temd.) aç. eks. belı. O 30 

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

21.1 t:39 da alınacatı ilan edilen kitap eta-
jerlerinin timdilik alınmasından ıarfı

aazar edildi 
Dil Fak6ltesi için siralar kapalı z. 4800 -
Nakliy•t, Boşaltma - Yükletme 

Belırad ormanından odun kat Ye nakli aç. ekı. 1700 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

paz. Kripl• kömürft 225 t. 
Mangal kömürü: 3,5 t. 
Larpıt: 250 t. kapalı z. 23500 -

Müteferrik 

Boya malzemeıi 
Zımpara çam kitıdı bamı:ıa kibrit v.ı. 
pek taklitli mantarı uç bobin (temd.) 
Bu• mıhı: 500000 ad. (temd,) 
Semer urranı: 125,000 ad. 
Kömür çevalyeıi: 9000 ad· 
Kireç taze n tepak: 90 t. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

iadeyağ: 3ll t. 
Kum• makarna: 25 t.-çultuk makarna: 

25 t.-arpa şehriye: 5 t.-tel ıelıriye: 5 t. 
Pirinç: 140 t. 
Kayıaı: 3 t.-k. tidm: 500 t:-k. ilzüm çe

kirdeluiz: 1,2 t.·uryanı erik: 2 t.· ceviz 
içi: 600 k.·kut üzümO.: 250 k.·çam fııtık 
250 k.-iç fındık: 500 k.-kuru incir: 500 k. 

Taban belva1ı: 2,5 t .-taban: 7,5 t. - pekmez 
750 k.·tel kadayıf: 1,3 t .-yasıı kadayıf: 

300 k. 
Pıra1&: 3 t.-labana: 3 t.•ıspuak: 3 t.-kuru 

••tan: 2 t.-patate1: 3 t. · kereviz: 1 t, 
taze balda: 1 t. 

iB . M U 7 a y e d e 1 e r 
·~--------------~ 
&v etyası ve biblo v.ı. 

Motllr ve teferrüatı 

50 t. yooıa aatı•• bakkıodaki ilan büküm
ıtt&dOr 

aç. eks. 
,, 

paz. 
,, 

aç. eks. 
,, 

paz. 

n 

,, 
aç. ekı . 

,, 

" 

aç. art. 

,, 

8.3000 -
595 50 

3500 -
1080 -

k. 1 -
k. o 20 

34790 -

2000 -

399 ~ 
957 38 

1290 -

809 i'ı5 

1734 75 
326 50 

Musiki Muallim Mekt. Müd. Ank. 24-11-39 15 -

Ask. Fab. U. Müd SAK. Ank. 
Muğla Vil. Ula Beled. 

Samsun Beled. 

27-11-39 14 30 
1-12-39 15 -

30· 11-39 15 -

Harp Okulu SAK. ve İst. Lvz. SAK. 20.11.39 14 -

" " M. M. V. SAK· 

Ank. Tarih Dil Cotrafya Fak. Dir. 

21.11.39 14 -
4-12-39 15 -

360 - Ank. Dil ve Tarih·Cotrafya Fak. Oir.25-11-39 11 -

İst. 8clgNd Devlet Orman İtletm~ıi 23-11-39 J 1 -
Revir Amir. 

i.t. Komut, SAK. Fındıklı 21-11-39 10 -
Karagümrük Y okıul. Koruma Kurumu -

1762 50 D.D.Y. Ank. ve Haydar. Sevk Şefliti 25-12·39 15 -

6225 -
44 67 

262 50 
81 -

2400 -
9000 ·-

5218 50 
277 -

118 -

150 -

D. D. Y. 9 cu İilet. Sirkeci 
. ,, ,, 
lnbiurlar U. Müd. 
Tophane Lvz. SAK. 

,, " . 
De..let Limanları İşletme U. Müd. 
D.D.Y. 2 inci İtletme Ank. 

Tophane Lvz. SAK. 

" 
) 

İzmir Lvz. SAK· 
Galatuaray Llıesi SAK. 

" 

Ankara Lvz. SAK. 

4-12-39 15 -
4-12-39 15 -

20-11-39 16 30 
23-11-39 15 -
23-11-39 14 30 
24-11-39 15 -
28·11-39 16 -

24-11-39 14 -
24-11-39 14 -

20-11-39 10 -
5-12-39 14 30 

5-12-39 15 -

4-12-39 14 15 

Tak.sim, Siraıelviler, Metelik Sokak, Ul-11-39 10 -
Hrisovergi B. Aparbmanı No. 7 

KadıklJy icra Daire1i Bakırköy 24·11-39 13 -
Aklu Cad. No 2 

Aık. Fab. U. Müd. SAK. Ank. 

600 35) 277 Ceviz içi 
250 20) Kuş üzümi 
230 90 ) Çam fııtığı 
500 35 ) Fındık içi 
500 20 ) Kuru incir 

2500 30) Tahao laelvası 

7500 32) Taban 
750 25 ) 118 Pekmez 

1300 25) Tel kadayıfı 
300 20) Yasın kadayıfı l 11e' 

Galatuaray liıcuinin mayıs 1940 sooıına kadar ihtiyacı o 11~11 (C 

vi miktarı ve muhammen fiyatlarile ilk temioatları ve ibale gNo· d• 
saatı yuhrıda yazılı erıakın Beyotl• İstiklil caddesi 349 1' e~· 
Liseler Muhuobecilitinde toplanacak okul komisyonunca aç\ ;dl' 
siltmeai yilpılacaktır. İstekliler Şdtnam.eyi görmek üzere oku ıl•'jlt 
resine ve Ticaret Odası yeni yıl vesika ve temiaat uıakbu 
belli ıün ve aaatte komiıyoaa ielmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği 
Cinıi 

Pırasa 

Uhaaa 
Ispanak 
Kuru soğan 
Patates 
Kereviz 
Taze bakla 

Miktarı 

kilo 
3000 
3000 
3000 
2000 
3000 
1000 
1000 

Satınalma Komisyonundıı~ :t 
• t JJ)lıl 

Muhammen bed. ilk e "r· 
lira kr. lir• 
300 08 
300 00 
450 00 
200 00 
300 00 
200 00 
250 00 

2000 00 
ıJ1 150 •8(1 

i)ıtır 
Kırıkkale askeri ıanat lisesi taleltcsiyle kadrolerlerioiP ftbıf 

•la• yukarıda cioa ve miktarları yazılı yedi kalem kıpık yaf ile ,,ı 
nin 4. 12.93Sl pazartesi iÜnÜ saat 14, 15 kadar açık ekıiltıı0e ~ 

11ae~tır. l ,~'~ı 
lıteklileria 150 liradan ibaret ilk teminatlarını Kmkk• e~ lı' 

fabr. wubaıebeciliği vezneıine makbuz mukabiliode yatırarll 
gün ve uatte Mp. Sa. Al. Ko. na gelmeleri, 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonull 
CJıtl' 

Kilo Kilo 
25000 Ke.me makarna 5000 Arpa tehriyesi el 
25000 Çubuk makarna 5000 Tel şehriyesi ~ıiltıll ır 

Yukarııia yazılı makarna ve ıehriyeleri~ pazarlıkla . ~jfİ *' 
24.11.39 cuma günü saat 14 de Topbaaede ıst. Lvz. illl11 jil~ ~( 
nalma keı:niayonuoda yapılacaktır . Tahmin bedeli beher Jeti / 
karut olup ilk tem_inatı 9 bin liradır. Şartoam~ ve nÜlllu0:eıu 
misyooela ıörülür. isteklilerin kanuni veıikalarile bera•er 

komiayona ıel~:l~-- ........... _ ~ 

_M_l;JZA~~-~ 
r 

Açık Arttırma ile Hakikaten F ~vkalade Sallf, f'k 
o "' ~,,. 

Hl.19 ıonteırinio 19 uncu pazar günü sabah saat 1 ı•'' ~ 
ıimde, Smuıelvilerde Meşelik ıokajında i..appiyoo Ruııı t'' 1ı:ı ~ 1., 
tebinin karııııoda 36 numarala Hriaoverıi J:S, apartılll•11111 .,.,~., 

. . el el M" .. N V . ' d h k 'kateP 11 
daıre11n e mevcu Ye oıyo • uççıoo ya aı il ı il' 
•adide ve emıalsız etya ve biblo ve ıaire açık arttır.aa ~r' 

caktır. • ~ ~ ııeb < 
Hakiki Amerikau ~amu~b ve j parçadan aııı:•" 6reP' 

motiflerle müzeyyeo guzel bır yemek oda takımı lbufe, '""" 
tomatik masa,) masif meıeden mamul ı•oe hakiki Aıııet~r"~e~ 
altı a.Ied sandalye, hakiki .f ranaız vaıetioden 111a01uf o:> 11 
takım (bir kanape. 2 koltuk), iene üç parçadan mürekkt~·•f' 

.. elı"' ...! marekeo takımı, 3 kapılı bır dolap ve sairedeo 111ur. 111,,-
----~----~.-.----------------._.. ____________________________________________ m __________________ __._w~·,....,-,___, 

zarif ve asri Ye limon kaplama yatak oda takımı, esk• "' ıı<~ 
çıkmıı bronz ve bakara kriıtalelen mamul büyük elektrıbiil ,İ 
hakiki Şam mozaiki orta maauı, em1alsiz bir Houle ~· ı00 

1 
ve robleo hayli perdeler ve yeşil _storlar 20 parçaci•

11 tJe'"~ 
(2 pencere perde.ile) ve Moranleu üslubunda oyaııılı, ııİ ~1' e 
maşile kaplı geoit ve zarif bir salon takımı, gene •;ciıd' '1 
kaplı kuıtüyünden mamul etajerli bir divan kanape, ıı porto~1 
kiki Çetme - bülbül fÜrahıler ve kaseler, Blö BJau, el,. 

Mulaamaen bedeli 1080 lira ve muvakkat teminat miktarı 81 
liradır. 

ihalesi 28.11.939 tarihine rastlayan ıah iÜnÜ 1aat 16 da Ankara 
llasyonunda ikinci i•letme binasında toplanacak komiıyenda ihalesi 
yapılacatından isteklilerin munkkat teminat makbuz veya banka 
mektaplariyle kanunun tayin ettiti vesaiki hamilen muayyen gün 
Ye saatte komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Şartname YC mukavele projeleri komisyon kaleminden paranı 
verilmek todir. 

\ • • • 
Mantar aç bobia alınacaktır. Bah: İnlıisarlar U. Müd. ilanla-

rına. 

**' 
Boya :nabemeıi zımpara cam katıda hamızı kibrit v. s. alına· 

caktır: Bak D.D.Y. ilinlarına. 

Erzali~lr8,öfves81ıZe - - ... -
tzmır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
140,000 kilo pirinç .. tın alınacaktır. İhalesi 20.11.939 paur· 

tesi iÜnÜ aaat 10 da lzmirde Levazım lmirliti Satınalma Komisyo. 
nunda yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 34,790 liradır. Kat'i temi· 
!latı 5218 lira 50 kuruttur, Şartnamesi her gin Komiıyonıia röriilür. 
lıteklilerin Ticaret Odasında kayıdlı olduklarına dair veıika r~ıterı 
mek mecburiyetindedirler. Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayıl· 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
ları YC teminatı kat'iyelerile birlikte l:ı.mirde Komiıyona ielmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

32 ton ıadeyatı alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmHi 24. 11.939 cu . 
ma günü 1aat 1-4 te Tophanede İstanbul Lenzım AmirliK"i Sahnal
ma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilo11{100 ku
ruştur. İlk teminatı 2400 liratlır. Şartnameıi komisyonda ıCSrüllr, 
isteklilerin kanuni veıikalarile belli ıaatte komiıyona srelmeleri. 

Urfa Tümen Sabnalma Komisyonundan: 

Atatıda miktarları yaııh arpalar kapah zarfla ekıiltmeye ko· 

. k Jletı ,. 
ıair duvar tabakları, Sakı ve Kapo dı Monte bey e tı.ıı:Jl•ı f 
Krakle vazolar, Y parçadan m\irekkeb Touet salon ta d• I' • 
bir divan, koltukları ve sandalyeleri havi Viena üılü~!JP 1,cil'~ı 
ıalon takımt, mark.eteri ufak motiflerle mü.ı.eyyen iuJ ıı 5"1ı 
Viena mamulatı minyon bir buduvar 1&lou takr

1
' ıP 

Se1i portatif bir ıramofon, radyo ma1&1i11, 3 p•r?".
0

110 btf'~< 
Jilzel bir yatak oda takımı, yatak odası ıçı tıı1lD ııı' 
eşyalar, hayli miktarda mutambalar, yatlı bof~1 ,,ı~Ji 
rravürler, yepyeni renkli emayye 2 ve 3 nuPJ•' • ,e 
ıobaları ve teferruatı, hakiki Amerikan ya:ı.ıhaııe•• f1rı111~ 
2 kapılı dolap, beyu ve büyül boy yepyeni ga:. pif'"ııı 
mantolar, hayli ev e41aları. Güzel bir GAVO mark• 

0 
ta1'1 r 

ıazı ye od•nla yanan 2 ocatı havi yepyeni· bir b•0 1
1 

J3ic' 
terler için iki adet büyük kasa, Horasan, Şirvan, SıY• 1 

rbı ve ıair ıayıt ıüzol balılar, 



~lkınctteırin 19.19 

lçel Orman Çevirae Müdürlüfünden: 
fıt3 Muhammen vahit fiatı 
4! D3 Kerste Cinsi Lira kr. 
~. OOo Çaın atacı 4 g() 

dtıı ııçcl vilayetinin Mut kazası cılahilinde Musalar koyun devlet ormanı• 
415 metre mikip kerestelik çam ağacı satışa çıkarılmı,tır. 

~ Ç•ıı:ı eşçarının beher metro mikap gayri mamulünün muhammen 
delj 49() kuruştur. 

\ ~rtııame ve mukavelenane projelerinin görmek isteyenlerin 
4- '•ııı çevirge miidürliğüne Mut orman bölge feflitine Ye Ankara
t\ıı0tıaıan umum m6dirlütiine müracaat etmeleri. Satış 28. 11.939 

l laat 3 de Mersin orman çevirge müdürliitünde yapılacaktır. 
S.tı, umumi olup açık arttırma usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminati 152 liradır. 
l'aliplerin şartnamede yazılı vesaiki getirmeleri lazımdır. 

İçel Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

lc.1 Mubammeu vahit fiatı 
Siı D3 Kereste Ciııs Lira kr. 

OOo Çam atacı 4 90 
it... lçel vilayetinin Mut kazası dahilnde Pancarlı koyak devlet 
-~ıaından 571 metre mikip kerutelik çam atacı satı, çıkarıl111ıttır. 
~ ç.ın eıçarının beher metro mikap J'&yri mamalünün muham-

11 bedeli 490 kuruttur. 
~ Ş.rtname ve mok.aYelenaD1e projelerini görmek iıteyeıı Mersi11 
b_; le ıniidürlüğüne Mut orman bölge ıefliğae Ye Ankarada Orman 

llQı 111üdürlütftne milracaat etmeleri. 
\a Satı, 27.11.999 röıı ve saat 3 de Mersin erman çevirı-e MfüUir

ııde yapılacaktır. 
Satıı Umnıni olup açık arttırma uaulile yapılacaktır. 
t.fuvalırkat teminatı 310 liradır. • 
l' •liplerin .şartnamede yazılı vesaiki retirmeleri lazımdır. 

~•keri Fabrikaları Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma 
Komisyonundan : 

50 ton yonıa ıatışı hakkındaki ilin lıükümsüzdür. 

'bul Ziraat fnektebi iıtmalma t\omisyonundan · 

' ~lbinatı Muhammen bedeli Metre 
lira Kuruş 

46U Astarlı spor paltoluk 
kumaş. 50 

lfl,75 45U Lacivert aerj elbise-
lik kumaş. 280 

\... ~ ukarda yuılı iki cins kumaı açık eksiltme sure tile ııatııı alı
~lır. Eksiltme BeyGğlu İstiklal c111idesi (349) No. da Li~el~r mu
iı'-eilitinde toplanan Komisyonda 22.11 939 çar,uılta gunu saat 
·~ Yapılacaktır. 

\ lateldilerin btı gibi kumaş tacir veya fabrikatörü olduklarına 
ı.:..Yeni yıl Ticaret Odası vesika&ı ve ıtar~ııamede yazılı di~~r. ve
~t beraber eksiltme saatinden evvel lıseler muhasebecılıtınıle 
I~ 'C!•kları iİk teminat makbuzu ile eksiltmeye rirmeleri, evsaf 
~"rtna&ileyi her 2iiu adı ıeçen muhasebecilikte görüp öjrenme-

. (9195) 3-4 

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan: 
\ 1 - Muhtelif eb'atta Lin üç yüz elli adet tahta ambalaj ıan
~ i!5 ikinciteşrin 939 cumartesi günü aaat on birde Taksim - Ayaz
\da Jaudanua N ıntaka ~omutanlıtı binası içindeki Kom isyo· 

ll:ıda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
\2 - Tahmin edilen bedel bin sekiz yüz kırk lira olup ilk le

lı yüz otuz sekiz liradır. "a - Şart kfitıdı her aün Komiıyonda aörülcbılir ve parasız a· 
bıı r. 

~ - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliği muhasebeciliK"i vez
\ ~ yatıracakları ilk teminat makb~zu veya ~aaka kefalet ı_nek

ıle mezkur günün muayyen saatınde Komısyona gelmelerı, 
(9346) 3- 4 

--------- -
BORSA 

ÇEKLER 

~d,, 17 - 11 1939 
.~ 5.24 
-.,, Ork 30.36 
... 2.96875 
~o 6.76 125 
~~re :..9.2600 
~'ltrdaıı 59.405 
~~ 
~ıı:C' 

. ~' 
~ 
~~
~'· 
~,,d 

~h.~=· 
O\Pa 

21.41 
0.97 
l.6375 

13.6825 

24.0925 
0.92 
2.495 
31.225 

31.19 

~~liAM VE TAHVİLAT 
~~.~ Bankası peşin 111 s. 1 

19.70 
~'ı · Erzurum 111. 20.40 

'ti·Nekta · I0·50 

ı; 
ŞEHİR TIY A TR OSU 

Tepebaşı Dram 
kısmı 

- ~ 

Gece saat 20,30 da 

ş ERMİN 

istiklal Caddesi Komedi 

kısmında 

Gündüz saat 14 de 

B~R MUHASİP ARANIYOR 

Gece saat 20. 30 da 

HALK OPERETİ 
Bu akşam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

Operet 3 perde 
ESKi TAS 

ESKi HAMAM 

Mlnakw Ga:zW•i 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

Pazartesi 20. 1 1.939 

Okul binası inş. (Eskişehir Nafıa Müd.) No 1220 
Ekmek (Hayvan Sağ. Memur. ve Nalbant Mek. Müd.) No 122-1 
Un (Edremit Tüm.) No 1227 
Apartıman inş. (Adana Vakıf. Müd ) No 1227 
Patates ve k. ot (ist. Komut ) No 1229 
Sığır eti (S.rnava Ask. SAK) No 1229 
K. faıulye (Ank. Lvz.) No 1229 
Un (Erzurum Ask. SAK) No 1229 
• Satlaın alaturka kiremit (lst. Defter.) No 1229 
Kc1mür talamil ve tahliyesi (DDY Sirkeci) No 1230 
Yeıil •ercimek ve ekmek pişirmesi (Tephane Lvz.) No 1230 
K · iziim, erik v.s. (İ~t. Beled.) No 1230 
Kırtasiye lvz. {İst. 8eled.) No 1230 
Ayasofya mizesi tamiri (İst. Arkeol. Müze. Reis) No 1230 
Dıvar tamiri (lst. !Seled.) No l230 
Silivri sıfat istasyonu tamiri (lst. Beled.) No 1230 
Nihayetsiz ferit (İllhisarlar U. Müd.) No 1230 
Benzin (İnbis. U. Müd.) No 1230 
Ka•y•n ve teferruatı (İst. !eled.) No 1230 
Sadeyağ ve sabun (Vize Ask. SAK) No 1230 
Şose inş (Eskişehir Nafıa Mild.) No 1231 
Bartın kasabasında cezaevi inı. (Zonguldak C. Müddeiıım.) No 1231 
Benzin (İıı;t. Mıntaka Liman Reis.) No 1231 
Demir parmaklık ve kupeşte inş. (İst. Defterdar.) No 12..)l 
Reçine (inhis. U. Müd.) No 1231 
Un (Siirt Adı:. SAK.) No 1231 
Koyun eti (Edirne Ask. SAK.) No 1231 
Muhtelif sebze (Balıkesir Ask. SAK.) No 1232 
Tenvirat ampulu (D. D. Y.) No 1232 
• Kösele ve vaketa kırpıntısı (İıt. Jandr. SAK.) No 1232 
Kalorifer teıisatı (M. M. V.) No 1233 
HalkeYİ binası inı. (Bor C. H. P. Baıkanlıtı) No 1233 
* Bot benzin tenekesi (Aık. Fabr.) No 1233 
Pirinç (Bayramiç Ask. SAK.) No 1234 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

!\DEVLET · ÖEMiRYÔJ.(ARl~ vE LiMAri,rA·Rı :: 
İ5LETME 6ENEL DİREKTÖRLüGünOEN ~ 

Aşağıaa yazılı iki rurup malzeme açık eksillıııe usulıle ayrı 
ayrı satın ahnacaklır. Bu mal~emenin muhammen bedellerile mu
vakkat teminatı hizalarıuda yazılıdır. Münakua 4. 12.939 pazartesi 
a-inü saat 15 de saraaile yapılacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatte 
Sirkecide 9 i,lelme binasındaki A . .E:. Komisyonuna müracaatları la
ı.ımdır, Şartoameler parasız olarak Komisyo111dan verilmektedir. 

Birinci gurup 

Boya malzemesi Muhammen beJ. Muv. Teminat 

İkinci i"urup 
8.3,000 lira 6225 lira 

Zımpara, cam kitıılı, hamızı kibrit ve 1a. 

Muhammen bed. Muv. teminat 

595,5 lira 44,67 lira 
(9497) 1-4 

• • • 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarı aşağıda yazılı 

1 ve 2 No. lu listeler muhteviyatı çam tomruk ve azmanlar ayrı 

ayrı ihale edilmek üzere 24.l ı .1939 tarihinde cuma a-üı.ü saat 15,30 
da kapah zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat 
teruinat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazıwdır. 

Şartnameler 511 kuruşa Ankara, Eskişehir, lzmir ve Haydarpa· 
şa veznelerinde satılmaktatır. (9206) 4-4 
Liste Malzemenin ismi Metre mik'abı Muvakkat teminat 

No. Muhammen bedeli 

1 

2 

Çam tomruk 
takriben 5071,599 m3 
muadili 11700 adet 
Çam azmanı 
takriben 2377 m3 
muadili 5300 adet 

Lira K. Lira K. 

35 ()() 10125 30 

43 ()() 6360 55 

•.:'~··.~ . -- ·---.· . ·_::.~:. -~----::::=.-=-.:...~-~·-7~. 

ı ·~afta" VeKa,ıetindelG 
27. 11.939 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 

binası içinde malzeme Müdürlüğü odaıında toplanan malzeme ek
siltme Komisyonunda istanbulda gümrüklü ve montajlı olarak tama
men buharlı yahut tamamen mazotlu ve yahut kıımen buharlı, kıs
men mazetlu olarak teslim şartile alat ve yedeklerile beraber bu
harlı silindirin beheri 8500 ve yine alit ve yedeklerile beraber ma
zotlu silindirin beheri 8250 lira muhammen bedelli 10 adet yol si
lindirinin pazarlık usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme 'ıtrtnamesi ve teferrüatı 425 kuruş bedelle Malzeme 
Müdürlüt6nden alınabilir. 

Muvakkat leaıinıtl : 
İsteklinin buharlı veya mazotlu olarak teklif edeceği silindirle

rin tutar bedeline nazaran 2490 No lu kanunun 16 ıncı mad.lesine 
gire olacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve tartnemeıinde yazılı vesaik 
ile birlikte aynı gün saat lft da mezkur Komiıyonda hazır bulun-
maları lizımdır, (5801) (9354) 3-4 

3 

l - Şartname ve o•munesi "mucibince eksiltmeıi 10.XI 939 ta
rihinde yapılacagı ilan edilen 200 adet ~S m m Yeşil ipek taklidi 
ve 200 adet 22 m m lik mantar uç bobine talip zuhur etmeditinden 
eksiltmesi 10 gün temdit edilmiftir. 

il - Eksiltme 20.Xl.939 pazartesi günü saat 16.30 ıia Kabataşda 

l.evazı u ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyenunda yapılacatı 
ilin olunur. (9517) 

• * • 
1 - Şartname plan ve keşifnamesi mucibince Ankara Bira 

Fabrikasında ilaveten yaptırılacak inşaat işi kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli ( 144.078,89) muvakkat teminatı 8489,04 li· 
radır. 

111 - Eksiltme 1.12.939 cuma ıünü saat 16 da Kabataş.la Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve şartnameler her ıün (720) kuruş mukabilinde 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, elma· 
dıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mütehaısısı inpatın ıonuna ka· 
dar iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir teahhüt 
kağıdı ile temin etmeleri ve (75.000) liralık bu a-ibi bir intaatı mu
vaffakıyetle yapmış olduklarına ait vesika vermeleri lazımdır. Mü
nakasaya iştirak edecekler yukarda yazılı vesikayı ekıiltme filoün
den 3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüiü inıaat pbe
ıine ibraz etmeleri lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu ve V inci maddede yazılı 
kanuni vesaik ve teminat parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı 7.arflar ekıiltme ıünü ihale saa· 
tinden bir saat evveline kadar yukarda adı geçen Komisyon Baş-
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (9441) 2-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Mub. be. % 7,5 te. Ekailtme 

adet lira krş. lira krt· şekli aaalı 

----------- --- ----· ---- ------
Yanıın söndürme alatı 
ec:Lası ile beraber 

360 4562 50 342 18 aç. ekı, 14 

Demir sehpa 600 1680 - 126 - ,,, ,. 15 
l - Şartnameleri ve mevcut krokisi mucibince yukarda mik

tarı yazılı (2) lmlem etya açık eksiltme uıulile aatın alınacaktır. 
il - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri 

hizalarında a-österilmiştir. 

111 - eksiltme 24.XI.939 tarihinde cuma günü Kabataııia Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuac1a yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her ıün sözü l'eçen Şubeden paraaız alı•a· 
bileceği gibi sehpanın krokisi de tetkik edilebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün 
11
10 7,5 güvenJDe varalarile birlikte mezkur Komisyona 

(9'l86) 

ve saatlerde 
a-elmeleri. 
3-4 

• •• 
% 7.5 

Mula. lteıi. te•i•atı Ebıiltmenin 
Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. tekli aaati 

- ------ -- ---- - ------ - - --- -- ---
Çıralı tahta muh. 16,213 m3 7!2 12 54 15 açık 14 

Eb'adda 
Civata 200 m, a lik G,400 A. : 

,, 120 ,, 
" 3,iOü ,, : 434 68 33 50 ,, 15 

Pul delik kutu 3ı8 9,600 ,, . . 
Takrilten 21 k •. : 

S. 'il. 57 zımpara taşı . 200 aded 128 - 9 60 paı..: 
Mukavves 

" " 2000 
" 78 - 5 15 " : 16 

Rapit 
" 

,, 200 ,, 120- 9 00 " : 
1 - Eb'at liıtesi mucibince tahta ve civata ve nümuneleri mu

cibince zımpara taş~rı gösterilen usullerle aatın alınacaktır. 
il - Mubammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aa

atleri biı.alarıııda yazılıdır. 
Ul - Ekıiltme 2.1.Xl.939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Nümuneler her 2iin sözü geçen Şubede garülebilecej'i 

gibi tahta .eb'ad listesi de görülebilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen rün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri ilan olu-
nur. (9285) 3-4 

Cinsı 

Çanakkale Jandarma Birinci Alay Satmalma 
Komisyonundan : 

Kilo Tutarı Muv. te. İhale tarihi ıaab şekli 
lira lira krş. 

--- --- ---- ··- - - - - - -----
Ekmeklik un 567000 70875 4793 75 27.11.39 15 kapalı 
Sadayağı 20000 2(,000 1500 - ,, ,, ,, 

1 - Çaııakkalede Birinci J. Alayının 1.11.939 tarihinden 31.8.940 
sonuna kadar on aylık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı 2 kalem er
zakların hizasında gösterilen günlerde Çanakkalede J. İkinci Tabur 
karargahında teşekkül eden satınalma komisyonunda ekıiltmcıi ya
pılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günft saat 14 de kadar 
Komisyona teslim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 İç ve dış zarfları sahibi tarafından temhir edilmiş olacak-

tır. (9152) 3-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Satmalma Komisyonundan 
Maranıozhanemiz için (700) liralık tahta alınacaktır. lık teminat 

(53) liradır. Eksiltmesi 24.11.939 cuma günü saat 15 de Satınalma 
Kemisyonunda yapılacağı ilin olunur. (9~ 3-4 

-·-------
imtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : lımall Girit 

Basıldığı yeri : Akın Baıımevi, İıtanbul 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

C;';ition. --u-;'"d;;"djudication et du 
provisoire Cabier deı Cbarges 

Mode P";ix 
d'adjudicat. emmatif ObJet de t'ad.iudication Jours Heures 

A) Adjudications au Rab~ 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Mater-iel de Construction-Cartographie 

Ceustt. pave d'une lonrueur de 75 m. dcrrie- Publique 
111 Ktltlrparlı:: avec deı pierres de granit 
en parqucts en faisant des cordons aux 
dewx côteı 

Const. maison de marecbal ferrant ete. a l'c
cole de cavalerie a Ayazata 

Achev~ conat. amphi exterieur hôp • Gureba 
Const. konak. rouvernemental 

, a Kırıkkale (calı eh 218 P) 
R•P.· bit. ecole 

,, 

,, 

Pli cacb 
Gre a gre 

2300 -

3045 -

9438 32 
63843 87 
43454 90 

788 69 

172 50 

228 88 

707 87 
4788 29 
3259 12 

Municip. lzmir %4-11-39 16 -

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 7-12-39 10 -

Dir. Trav. Pub. Ist . 7·12-39 15 -
Dir. Fisc Kaza Nusaybin dans Vil. Mardin 27·1 ı.:19 15 -
C. A. Dir, Gen. Fab. Mil. Ank. 22·11-39 IS -
Dir. Ec. Profcsscurs Musique Anlc. 24-11 ·39 15 -

Electricile-Gaz-Ch2uffage Central (lnstallation et Materiel) 

Moteur electr.: 6 lotı Gre a gre 5325 -
lnstall. electr. avec montage d' un moleur Die- Pli cach 12765 -

Hl avec: altemateur et access., de tab-
leaux de distrib. de courants, de cibles 
ele jonctien et de sortie de la centrale, de 
filı en ouivre et isolateurs avec: access. ete. 
{eah eh 2 L) 

Leeoaebile: 1 p. l> 17200 -

Mablllement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

~' ıttiaeıı 771 paires 
Capoteı: 771 p. 
!ssuie·ma1n: 14500 p. (aj) 

Gre a ve 
,, 

Publique 

10794 -
23130 -

la p. O 30 

399 33 C. A. Oir · Gen. Fab. Mil. Ank. 
957 38 Mun. Ula danı Vi\. Mutia 

1290 - Munici p. Saınsun 

27-11-39 14 30 
l-12-39 15 -

30-1.1-39 15 -

809 55 
1734 75 
126 50 

C. A. Ec. de Guerre Ank. et lnt. Iat. 20-11-39 14 -

,, " 
C. A. Min. Def. Nat. Anlc.. 

21-11 ·39 14 -
4-12-39 ıs -

Ameublement pour Habltation et Bureaux-Tapil!.!.!rie ete. 

L'adjutiicatien du 21-11-39 concernant l'acbat 
deı etarires pr. livres a ete ajournee 

iane pr. faeulte de Lanrue Pli cach 

Tranaport-chargement - dechargement 

Coupar• et transport de boiı de la Foret de Publique 
Belrrad 

Combuatlble - Carburant-Huilas 

Cbarbon crib16: 225 t. 
Carlture: ~50 t. 

Clt.ar1ton de boiı: 3,5 t. 

Dlvera 

Gre a gre 
Pli cach 

lobinc de bout (pr. clrarettes) de 28 mim en Gre İl gre 
imitation ıoit verte: 200 p.·id. bout de 22 
m/m en Ji~r•: 200 p. (ai) 

Artieleı pr, peintur• 
Papier e .. ri pr. vitre et aoide sulfurique 
Cleuı: 500000 p. (aj) 
Harnaia: 125000 p. 
Couffes de chubon: 9000 p. 
Claaua: 90 t. 

Provlsl ona 

Publique 
, 

Gre iı. gre 
,, 

Publique 

" 

4800 -

1700 -

23500 -

83000 -
595 50 

8500 -
1080 -

8eurrt: !52 l, 

Macareniı: 4 lota 
ı.i&: 140 t. 

Gre a gre le k. 1 -

Rai9ias aeeı, pistache, figues, noix ete. 
Melva, kadayıf ete. 
Poireau: 3 t.-choux: 3 t . -~pinards: 3 t • -oignons: 

~ t.-pomme de de terre: 8 t.·celeriı 1 t . 
ftve1 lralcheı: 1 t. 

Adjudications a la surenchere 

Meublu, btbelob ete. 

Meteur aveo accossoires 

L' adf"dleatioa concernant la vente de 50 t . do 
d6ebets de boiı a ete annulee 

" 
" 

34790 -
Publique 

,, 
,. 2000 -

Publique 

, 

360 -

1762 50 

6225 -
44 67 

262 50 
81 -

24000 -
9000 -
5218 50 

277 -
118 -
150 -

Dir. l'ac. Lanrue Histoire et Ge"f· Ank. -

,, 
" 25-11-39 11 -

Cbef Revire de l'Exploit. des F orcb 23· 11-39 11 -
de l'Etat de Belgrad a Ist. 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Adm. Gen. Cb. de fer E.tat Ank. 

Bur. Exp6d 0 H. paşa 
Comite de Bienfaisance i Karafftmrilk 

21-11-39 10 -
25-12-39 ıs -

Coaı. Ach. Econ. Monep. Kabatacbe: 20.11-39 16 30 

9eme Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 
:o 

" Com. Ach. Int. Tophane 
, .. 

Dir. Gen. Exploit. Portı Etat 
?. eme Expl. Ch. fer Etat Ank. 

C<Jm. Ach. lnt. T opbane 
,, > 

.. Int. lzmir 

.. Lycee Galatasaray 
,, ,, 
> Int. Ank. 

Taxim, Sıraselviler, Meşelik ıok. 
Appartem. Hrisoverfi 8 . No 7 

Bur. Executif Kadıköy·Bakırköy 
Aksu cad. No 2 

C · A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

4-12-39 15 -
4-12-39 15 -

23-11-39 15 -
23-t 1-39 14 30 
2+1'1 -39 15 -
28-11-39 16 -

24-11-39 14 -
24·11-39 14 -
20-U-39 10 -
5-12-39 14 30 
5-12-39 15 -
4·12-39 14-15 

19-11-39 10 -

24·11·39 13 -

(3 Gncü ıahif eden devam) 

Mebilya (Miinakalit Vek.) No 1234 
KaDalizaıyon yap. (lzmir Beled.) No 1234 
Zeytin yatı Ye ua (Isparta Ask. SAK.) No 1234 
Buli'ur (Çanak. Mst. Mvli.) No 1234 
Pirinç ( ,, ,. ) Ne 1234 
Pirinç (Çorlu Kor) No 1236 
Ahfap köprü in,. (8alıkeair Vil.) No 1237 
Aleminyum kiğıdı (İnhisarlar U. Müd.) No 1237 
• Tutla (Kayseri Muha1ebei Hususiye Müd.) No 1238 
Haynn vcleuseıi (M. M. V .) No 1238 
Yat Mbze (Selimiye Ask. SAK.) No 1238 
Kclprü tamiri (Samıua Vil.) No 1238 
Abalık kumaş (M. M. V.) No 1238 
Makara ipliti (Tophane Lvz.) No 1238 
Komutanlık ambarıada yap. iskaralar (İst. Komut) No 1239 
inhisarlar mamulitı nakli (İçel lnhiaarlar Müd.) No 1240 
Cephanelik inı . (Balıkesir Ask. SAK.) No 1ı40 
Pırasa labaaa patates ve ıspanak (Yozğat Ask. SAK.) No 1241 

Od"° (Edirne Aık. SAK.) No 1241 
Tevil.it ıemeri (İ%mir Lvz.) No 1241 
SamaD ve mercimek (Edirae Ask. SAK.) No 1241 ıı'I 
• Suut ipek mHıucat buğday v. ı. (izmir Gim. Batmüd.) No 
Dini motör jeneratar (O. O. Y.) No 1201 
Demirci ocakları ( ,, ) No 1201 
Susta çeliii ( ,, ) No 1215 
Lanaaria H kok köm6rü (İıt. Telefon Müd.) No I~ ~ 

M•mento des Fournisseurs 
Lundi 20.11.939 

FariH (Com. Ach. Milit. Siirt) No 1231 
Viude de mouton (Com. Ach. Milit. Edirne) No 1231 
Di.-. liıumeı ( ,, ,, ,, Balıkesir) No 1231 
Ampoules pr. illu•İnation (Cheminı de fer Etat) No 1232 
• Morceaux de eı.irs (Coa. Ach. Milit. Gendr. Ist.) No J232 
fnıtallation cbauffai'e ceatral (Miniıt. Def. Nat.) No 1233 
Coaıtr. Maiaou du Peuplc (P. R. P. Bor) No 1233 
Riz (Com. Ada. Milit. Bayramiç) No 1234 
Articles d'ameublement (Miaist . .le Comm•nication) No 123' 
Tru. de eaoalisation (Munieip. lzmir) Ne 1234 
Bleı cencuaeı (Com. Ach. Plue Forte Çanak.) No 123-4 
Ru ,, ,, ,. ,. ,. No l234j 
Ri:a (Corpı Armee Çorlu) Ne 1236 
Papier en aluminium (Dir. Gen. Moaopolea) No 1237 
* Brique (Dir. Comptabilite Particıuliere Kayıeri) No 1242 ~ 
Cou.-ertureı pr. animaux (Com. Adı. Minisi. Def. Nat.) No 1 
Leıumeı (Cem. Aeb. Milit. Selimiye) No 1238 
Rep. pout •• bois (Vil. Balıkesir) Ne 1237 
Rep. pont (Vil. Samıun) No 1238 
Etoffe (Miniıt. Def. Nat.) Ne 1238 
Fil en bobine (lnt. Tephanc) No 12i8 
lnatall. i'rille au dep6t (Commaud. ı.t.) No 1239 
Traoıpert d'artidea moaopoliıeı (Dir. Moaop. lçel) No 1240"" 
Conatr. depôt tle munition (Com. Ach. Milit. Bahkeıir) No 1 
teıumea (Com. Acla. Milit. Yoaıat) Ne 1241 
Boiı ( • • ,, Edirne) No 1241 
Harnaia (lnt. bmir) No 1241 
Paille et lentilles (Com. Acıb. Milit. idiru.e) No 1241 
Mote .. r Dieael et ı•nerateur (Chtminı de fer Etat) No 1201 
Reuort en acier (Cbeminı de fer Etat) No 1215 
Cbarbon lanmarin (Dir. Telepbonea lst.) No 1220 
Coaıtr. bat. ecole (Dir. Tru. Ruh. E.kitebir) No 1220 
Pain (Oir. ecole de Veteriaaire) No 1224 
Farine (Di.-. Edremit) No 1227 
Con.tr.Aprt. (Dir. Vakoufı Adana) No 1227 
Pommeı de terre et foiq (Command. iıt.) No 12;!9 
Viand de boeuf (Com. Acb. Mılit· Bornova) No 1229 
Haricob seca (lnt. Ank.) No 1229 
Fariue (Com. Acla. Milit Er:.ıurum) No 1229 
* Tuileı (Dir. Defterdarat Ist.) No 1242 
Cbarıement et dechargcment de cbarbon (Cbemins de fer 

No 1230 
Leotilleı vertea et cuiuon de paia (lnt. Toplaane) No 1230 
Raiıins Hcı et pruneı (Municip. Ist.) No 1230 
Fourniture de bureau (Mnnicip . lst.) No 1230 
Rep. au maıe• A7atofya (Muıee Archeoloa-ique lıt.) No l~ 
Rep. Mur (Municip. ı.t.) No 1230 
Rep . .taaion teloctlon a Silivri (Municip. lst.) No 1230 
Ruban perpetuel (Dir. Gen. Monopoleı) No 1230 
Ben:ai .. (Oir. Gen. M0Dopole1) No 1230 
Camioıı et acce11oire1 (Munieip. lıt.) No 1230 
Beurre et ıavon (Com. Acb. Milit. Vize) No 1230 
Conıtr. cbaauee (Dir. Trav. Pub. Etkiteblr) No 1231 
Coaıtr. maiıo• Penale (Procureur Gen. Zongaldak) No ı23l 
Benaiae (Preıid. Port ı.t.) No 1231 
Coaıtr. parapet (Deftcrdarat lıt.) No 1231 
Reıine (Dir. Gen. Monopole1) No 12.11 
Foyer1 ~e foraer•n (Cbeminı de fer Etat) No 1201 


