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• • 

MUNAKASALAR 
~t ·fam irat- Naf~a iş~j - Malzeme-Harita 

lıQıir Bornova Tümen Satınalma Komisyonundan : 
~ova civarında gösterilecek bir mahalde bedeli keıfi 3007 
~ 1'uruşluk bir depo yapılacaktır. 
çık eksiltme suretiyle yapılacak bu deponun ihalesi 25.11.39 

8ı. ıi günü saat 10 da yapılacaktır. 
. aa ait ketif ve fenni şartnamesi her gün Komisyonda görü· . 
~•iltnıeaine İftİrak edeceklerin 226 lira teminat akçeıiyle bil
~ fÜn ve saatte Bornova Askeri satın komisyonuna gelmeleri 

nur. 

Nafıa Vekaletinden : 
~it çıkmamıı olan Temyiz Mahkemeıl binaaı kurıun 

tamiri iti gene aynı ıartlarla tekrar pazarlıja kc 
~tur Keıtf bedeli 4879 lira 68 kurUJtur. 
\" lltme 24.11.939 cuma günü ıaat 15 te Nafıa Veka· 
'Pı ve imar lıleri Eksiltme Komisyonu odasında yapı· 

~ltme ıartnamesi ve buna müteferrf evrak 12 kuruı 
~ukabilinde Yapı ve İmar lıleri Reisliğinden alınabilir. 
'L-iltmeye 1ıirebilmek için isteklilerin 365 (üç yüz alt
.~) lira 98 (doksan ıekiz) kuruıluk muvakkat teminat 
•lerı lazımdır· 

~ Karaman Belediyesinden 
\... "-'ı illan kasabasının yaptırılmış olan halihazır haritasına göre 
"'' 350 ili 400 hektar vüs'atindeki meıkün ve pyrimeskuo 

"h.11nı teşkil edeu ve imar planlarının tanzimi ifleriae aid 
talimatnamenin 6 ıncı maddesi mucibince yapılmaıı gerekli 

Projeyi ha:r.ırlamak ve bunun Nafıa Vekaletince taıdikından 
'Y11i talimatnamenin 29 uncu maddesinde mezkw olan İmar 

~~ın yapılması işi kapalı zarf usulile ekıiltmiye konulmuştur. 
Utme 20.12.939 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15. te 

Belediye Daireıinde toplanacak Belediye Encümeni huzu · 
\'Yapılacaktır. 
"ı llltarıda zikrolunan avan proje ve imar planlarını tanıim işi-
1:~"-ı:ı:ımeu bedeli üç bin liradır. 
~Ut111iye gireceklerin yukarıda bıahsi geçen talimatnamenin 
tı_'. ~addeıinde yazılı ehliyeti haiz. olmaları sarttır. İsteklilerin 
~ık teminata muvakkateyi havi teklif mektuplarmı ihale saa 

e11 ıeç bir saat evveline kadar Karaman belediye reislitine 
• 1 

ıı veya tevdi etmiş olmaları lüzumu ve poıtada vukua ıe· 
fCcikmelerin nazarı itibara alınmıyacatı ilan olunur. 

Nevıehir Üçhisa.r Belediye Riyasetinden : 
~ lira 47 kuruş bedeli keşifli :kasabamızın su teıiaatına ta

lbadı2ından 26.10.39 tarihinden itibaren bir ay milddetle pa· 
~retile ekailtmeye konulmuştur. 

e 25. 11.89 cumartesi i'ÜnÜ saat 15 de belediye encümeni 
~lllla yapılacaktır. 
~ .tetninat 1422 liradır. 
~ler 2490 sayılı kanuna tevfikan evrakı müsbitelerini ibraz 
. \'e bu ite aid tartoameler talep vukuuoda parasız olarak 
ileceti ilin olunur. 

Konya Askeri Satınalma Komiıyonundan : 

'6.. tavla ahırı inıaatına istekli çıkmadıfından 2 nci pa· 
1 2'&.11.939 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Şart

Ankara, İıtanbul, Konya Lvz. Amirlikleri Satınalma 
Onlarında aörülür. Keıif bedeli 16,343 lira 96 kuruf-
temlnatı 1225 lira 80 kuruıtur. İsteklilerin Konyada 
Satınalma Komisyonunda hazır bulunmaları-

~hya Aıkeri Garnizon Satınalma Komiıyonundan: 
')Jare alay garnizonunda yapılacak olan ve 17.11.39 i'Üni 

'ttrfla ekıiİltmeye konulan iki aded erat paviyoouna talip :ıu
' editindeu 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddeıine tevfikan 

"ıatılmıflır. Münakuası 28.11.39 salı ırünü aaaı on birde 
L-:'11 ve teklif mektuplarının saat onda Komisyonumuza ver
-ıtlıaııı:ı:ıaları ilin olunur. 

, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane lvz. 

~ Müdafaa V eki.leli Satınalma Komisyonundan : 
~ ... ınetresine tahmin edilen fiyatı 38 kurut olan 9000 metre 

lllaeraaer bezi 29 ikinci tetrin 939 çarpmba fÜAÜ tut 11 de 

pazarlıkla satın alınacatıodan iıteklilerin 513 liralık teminatları ile 
birlikte pazarlık gün ve aaatında Ankarada M.M.V. Satmalma Ko. 
da bulunmaları 

• • * Beherine tahmin edilen fiyatı 60 kuruı olen 1000 kutu kaıe 
18 ikinci kanun 940 pazartesi günü saat lO da Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ıuretiyle satın alınacatından 
isteklilerin 45 liralık teminatlariyle birlikte eksiltme saahnda ko· 
misyonda bulunmaları. 

* • • Hepsine tahmin edilen fiyat 6000 lira olan 23.000 kutu katj'üt 
kapalı zarf usuliyle 8 ikinci kanun 940 pazartesi günü saat 11 de 
Ankarada M.M.V. Satınalma Komisyonunda satın alınacaktır. Ek
siltmeye gireceklerin 450 liralık teminatlariyle birlikte teklif mek· 
tublarmı behemehal eksiltme saatından bir ıaat evveline kadar mez· 
kür komisyon reisliğine vermeleri. 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Malatya fabrikamız loya ve Apre dairesinin ihtiyacı olan : 

lımi İhtiyac Kg. İsmi İhtiyac Kg. 
Alizarin yatı °lıı 100 3,000 Sodium Sülfür 12,000 
Biıulfite de soude 600 Tuz rubu 1,200 
Silicate do ıouile l ,000 Perborate de soude 600 
Nitrite de soude 700 Acide Sulfürique 3,000 
Hydrosulfite 500 Sulfate de ıoude 3,000 
Çivit 500 Sabun 1,500 
Acetate de soude l ,000 Peregal OK 600 
Nekal BX 400 lgepon T 400 
Katanol ON 300 Acide acetique 1,000 
Soda 6,000 Soude coıtique 6,000 
Nişasta 18,000 Numectol OX 300 
Diazopon A 200 Formaldehir 300 

Malzemeyi verm•te talib olanlar en aon fiat ve teılim şartla
rını 1 kanunuevvel tarihine kadar taabbüdlii mektubla Malatyada 
.. irk.etimiyc! göndermeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
;e Balıkeıir Vilayet Daimi Encümeninden: 

9. l l .9J9 tarihine rastlıyan pa:ıarteıi ıOnü aaat on beıte ihalesi 
icra kılınmak üzere bir ay müddetle pazarlıta konulan B~lıkeıir 

Dojum ve Çocuk Bakımevi ve Köy Ebe mektebinde yaptırılacak 

kalorifer tesisatını yapmağa istekli çıkmadıiıodan eksiltme işi 

27. 11.939 pazartesi günü sut on bete kadar istekliıi zuhurunda i
halesi yapılmak üzere on bet gün müddetle açık ekailtmeye çıka
rılmıştır. 

Yapılacak kalorifer tesisatının keıif bedeli 5681 lira 34 kuruş· 
tur, 

Bu işe ait evrak şunlardır. 
Doğum ve Çocuk Bakım Evi ve Köy Ebe Mektebi kalorifer 

teıiıatındı.on mevcut ih:ıarat, yapılac11k kısım, kalorifer umumi ve 
fenni ıartnamesi, eksiltme şartnamesi ve Mukavele örneti olup iati
yenler bu evrakı her iÜn Balıkesir Nafıa Müdürlütünde görebilir
ler. 

Eksiltme 27.11.939 tarihine raıtlıyan pazartesi ırünü saat on 
betde Balıkeair Viliyet Daimi Encümeninde teşekkül edecek komis· 
yon taraf mdan yapılacaiındaıı isteklilerin mezkur komiıyona mü
racaatları. 

isteklilerin bu işe ait 426 liralık muvakkat teminatını idarei 
hususiye veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktarda 
şayanı kabul banka mektubu ile ihaleden en a:ı 8 ırün evvel Balı
kesir valiliğine müracaatla bu işe benzer 5000 liralık iş yaptıkları

na dair alacakları ehliyet ve Ticaret Oda11 veıikalarile birlikte yu
karıda yazılı gün ve saatte eksiltme komiıyonu reisli;ine müracaat
ları ilan olunur. 

p. T. T. Umum Müdürlüfünden: 
İdare ihtiyacı için 200,000 adet 2 No. lu fincan kapalı zarfla 

eksiltme ye çıkarılm ııtır. 
Muhammen bedel 50.000, muvakkat teminat 3750 lira olup ek

siltmesi 8 ikincikinun 1940 Pa:ıarteıi ıünü saat 16 da Anka
rada P. T. Umum Müdürlük binasındaki Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iıtekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek
tubile kanuni vesaiki 'Ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını • jÜn 
saat 15 e kadar mezkür komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada P. T. T. Levaznıı, latanbalda P. T. T. 
Levazım Ayniyat Şubesi Müditrlüklerinden 250 kurut mukabilinde 
verilecektir. 

• • • Talibi çıkmıyan 5000 metre pamuk ipliti ile tecrit edilmit 
kurşunlu kablonun ibaleıi 22.11.939 çarpmba ıünü ıaat 11 de Aa
karada P.T.T. Umum Müdürlük binasındaki Satınalma komiıyonun
da yapılmak ü:ıer• eksiltmesi lO fÜD uzatılmıtbr. 

Muhammen bedel 3500, muvakkat teminat 262,5 liradır. 
isteklil... muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 

kanuni vesikalarını hamilen auezkur aiin ve ıaatte o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

Şartnameler ADkarada P.T.T. Levazım, l.taab11lda Kıaacıiyan 

hanında P.T.T. Levazım Ayniyat ıulııe mGdf1rlGklerinılen puutır o· 
larak verilir. 

Konya AıkeJ'.i Satınalma Komisyonundan : 
Bir aded elektron firmasının dörder kilo.atlık çift mot6il6 dü

düğü "gümrük masrafı hariç 600 lira,, veya Şakir dh11 .... hı <t,4 
kilovatlık tek motörlü M. E. K. 12 tipinli•ki 400 lirahlı 4Galllerin
den birinin alınması pazarlıjı 23. 11.939 pertemb. pıti ... t IO ft. 
Konyada Kolordu binası içindeki Satınalma K•mie10naada J8Pıla
caktır. Pazarlıktan sonra tekarrür eden fiat lzeriade11 y6ıule t5 
kai'i teminat alınacaktır. 

Mensucat -Elbise -Kundura -Çamqır v. s . 

M. M. Vekaleti Satınalma Komı.yonunclan: 
Hava eratı ihtiyacı için 20.000 metre hava rHJİ kyutl.k kg.. 

maş pazarlılıla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 62.000 lira olup kati teaaiaatı 9.300 lirMu-. 
İhaleıi 24. 11.939 cuma günü saat 14 dedir. 
Nümune ve ıartnameei Komiayoncla ırörlMlr. 
isteklilerin muayyen gün ve aattıe M. M. V. Mh••'-• KomY.. 

yonunda bulunmaları. 

• • • Beher adedine tahmin edilen fiyab 800 kuruı olu 4 bia 
adet battaniye pazarlıkla münakasaya konmuttur. lıaaleal 24.ll.3" 
cuma günü saat 14 tür. Kati teminatı 4800 liradır. Evaf H prtna• 
mesi 150 kuruı mukabilinde M. M. V. utınalma k.omt.yonuaclaa 
alınabilir. iıteklilerin kanunun emir" etü.}i ltelielerle ihale aatında 
M M. V. aahnalma komiıyonuaa jelmeleri. 

• • • 30 bin metre hava renwi kıtlık elbi.elfk kumq pasultkla 
alınacaktır. Muhammen bedeli 85500 lira teminab 12725 linultr. i
halesi 25.11.39 cumartesi a-ünü. aaat 11 eledir. bteklilerin muann 
gün ve saatte Ankarada M. M. V. $atıoalma Komi17on•oda bulma
maları. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah v.s. -
M. M. V. Satınalma Komlıyonundan : 

5000 aded kilim pazarlıkla aahn alınacaktır. Muhammen bedeli 
16,500 lira kat 'i teminatı 2475 liradır. iı..Jeıi 23.11.B perfe•• 
günü saat 11 de yapılacaktır. Nümune ve tartnameai her gll• 
komisyonda ıörülür. isteklilerin muayyen gün ve taalte ADkaatla. 
M. M . .V. Satınalma Komi:ayonunda bulunmaları . 

Kereste, tahta ve saire 

Askeri Fabrikaları Umum Müdürlüfü Merkez S.tmabna 
Komisyonundan : 

3,5 ili 4 x 0,15 x 0,005 350 M3 çıralı çam tahta 
3,5 ll 4 x 0,18 x 0,025 350 ıı ll > , 

3,5 ıı 4 x 0,22x 0,005 800 > > :ıı > 
Tahmin edilen bedeli 69.000 lirı. olan yukarıda e8'acl ev..t Ye 

miktarları yazılı üç kalem çam tahtası askeri fabrikalar umum m .. 
dürlütö merkez Satınalma Komisyon~nca 27.11.939 pazart6ai rtal 
15,30 da pazarlıkla ihale edilecaktir. ilk teminatı 4700 liradır. Şart• 

namesi 345 kuruş mukabilinde komiıyondan verilir. ,, Tamamı çam 
tahtaıı verilmediti takdirde her kalemin nısfı k6knar olabilirM. t .. 
teklilerin 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 ncil maddelerindeki veaik ve 
komiıyoncu olmadıklanna ve bu itle alakadar tüceardan olcleW-aaa 
dair Ticaret Odası vesikaaile birlikte mezkür ,.On ve •aatte kom-. 
yonda bulunmaları. 

• • • 
Muhtelif eb'atta kereste alınacaktır. Bak : lnbiaarlar Um. Mli, 

ilanlarına. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Baıkanlıfmda.n: 
Yıldızda bulunan okulumuz kalorifer daiıeıi içia Ulzamu olan 

260 ton Samikok tarlııameıi mucibince 7.12.939 tarihine rutlıyaa 

per .. mbe günü saat 15 de GümÜJauyunda toplanacak olan Komİlyo11u
muz huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf uıalile akıiltme• 
ye konulmuttur. 

Kömürün tahmin bedeli 7280 ve ilk teminat 548 llradır. Şarlna· 
meyi g~rmek ve ilk teminat yatırmak iıtiyenlerin ekailtmeden bir 
gün evveline kadar okulumun ve ekliltme fÜnil de YilkHk MI-. 
hendiı mektebine gelmeleri. 

2490 sayılı arttırma, ekıiltme kanununun tarifab daireaiade tan· 
zim edilecek teklif mektupları eksiltmeden bir saat eneliıı- lnadtw 
komt.yon baıkanlıiıaa makbuz muhabilinde nrileceldir. Poet* 
vaki olacak teabhur mazeret kabul edilme:ı . 

••• 
14 t. iBZ alınacaktır. Bak: er:aalL ıGUlnunda Vize T4mea SAK. 

iliDına. 



2 Mtlııakua~ Gazeloti 

Bu gün ilan olunan 

Münakasa ve Müzaye_d_e_le_r __ L_is_te_s_i __ 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saati 

--~--------------------------------- ---------------------.....----------~------------~--~---
A) Münakasafar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Bornovada civarında depo inş. aç. ekı. 
Ank. bira fabrikasında yap. inş. (tashih) kapalı z. 
Karaman kasabası imar planı ,, 

tanzimi 
Temyiz mahkemesi binası kurtun çatmnm 

tamiri (şart. 12 krf) (temd.) 
Tavla ahırı inş. (temd.) 
Tayyare Alayında yap. iki adet erat pa· 

vyonu (temd.) 
Su tesisata 

paz. 

" 

paz. 

3007 80 
143490 34 

3000 -

4879 68 

16343 96 

18922 47 

lıa2ıar, Klinik ve ispençiyari alat, ~tahane Lvz. 

Kaşe: IOOO kutu aç. ekı. 
Sargılık mermer bezi: 9000 m. paz.. 
Alızarin yağa: 3 t.·sodium sulfür: 12 t.-bi· 

sulfite de soude: 600 k.·tuz rubu: 1,2 t. 
silicate de soude: 1 t.-perborate de ıou· 
de: 600 k.-acide sulfürique: 3 t. - nitrite de 
soude: 700 k -hydrosulfite: 500 k.·aceta· 
te de soude: 1 t. · peregal ok: 600 k. 
nekal BX: 400 k. - igepon T.: 400 k. 
katanol on: 300 k.-acide acetique: 1 t. 
soda: 6 t.·soude costique: 6 t. • nifasta 
18 t.-numectol OX: 300 k.-diazopon A: 
200 k.·formaldehir: 300 k. 

Katğüt: 23000 kutu kapalı z. 

beh. O 60 
m. O 38 

6000 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

&lıkesir doğum ve çocuk bakımevi ve aç. ekı. 5681 34 
köy ebe mektebinde yap. kalorifer te-
sisata 

Fincan 2 No lu: 200000 ad. (şart. 250 krf.) kapela ~. 50000 -
Pamuk ipliği ile tecrit edilmiş kurşunlu 3500 -

kablo: 5000 m.(temd.) 
Çift motörlü düdük Elektron veya Şakir paz. 

Zümre marka 

Mensuc~_!:-~ise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Battaniye: 4000 ad. (tashih) paz. 
Hava rengi kaputluk kumaf: 20000 m. ,, 
Hava rengi kaşlık elbiselik kumaş: 30000 m. ,, 

beh. 8 -
62000 -
85000 -

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 
Kilim: 5000 ad. pu. 16500 -

Kereste, tahta ve saire 
Kereste muhtelif ebattat 38 m3 aç. ekı. 
Çırah çam tahta muhtelif eb'atta: 1500 m3 paz. 

(fart. 345 krş.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. a. 

Gaz: 14 t. 
Sömikok: 260 t. 

Müteferrik 

Seyyal' fmnlarma aid malzeme 
Paket kolaın: 20 t. 
Büyük boy süpürge: 3000 ad. 
Kamyon: 1 ad. 
Sis neşreden kutu: 2500 ad. 
Üstüpü: 6 t. 
L6stik (iç ve dış beraber}: 75-120 ad. 
Ahfap malzeme otobüs idaresi için 
Eğer takıma: 300-500 ad. (prt. 150 krt.) 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

K. Easulya: 15 t. (temd.) 
Bulgur: 64 t.·pirinç: 27 t. 
K. fasulye: 88 t. 
K. fasulya: 21 t. 
Saman: 57 ,5 l. 

, 334,6 t. 
Kaymak: 1 t~ (temd.) 
Nohud: 94,5 t. (temd) 
Sıtar eti: 126 t. 
Makarna: 31 t,-sabun: 3 t ··arpa: 15 t.-arpa 

veya yulaf: 80 t.-arpa: 90 t.- çay: 250 
k.-bulgur: 2j t.·irınik: 13 t.-fasulye: 18 
t.-sadeyağ: 12 t.·fehriye: 5,5 t. 

Bulgur: 61,5 t. 
K. ot: 660 t. (temd) 
Sadeya~: 32 t. 
Çivit: 500 k.·sabun: 1,5 t. 
Arap sabunu: 3 t. 

B. M U7ayedeler 

Tütün 2,4 t. 
Elektrik malzemesi: ve A. E. G. motörü 

Yavrdtu diti manda 6 baı 

Çimento kiat torbaları: 8000 ad. (temd.) 
Zeytin 

paz. 
kapalı :&. 

paz. 
aç. ekı. 

,, 
" 

aç. ekı. 
,, 

paz. 

" 

aç, e~. 
paz. 
kapalı z. 
aç. ekı. 
Kapah :&. 

,, 
aç. eks. 
pa:ıı. 

kapalı z. 
paz. 

kapalı z. 
pu:. 

,, 

aç. eks. 

aç. art. 
,, 

,, • 

aç. eka. 

1508 -
69000 -

7280 -

3244 -
397 50 

3150 -
beh. 4 -

k. o 40 
beb. 66 -

1651 -
beh. 85 -

1875 -

11000 -
2625 -
826 50 

5019 -
k. 1 30 

l 1340 -
20160 -

7995 -
29700 -

k. 1 -

k. o 35 

200-

226 - Bornova Tümen SAK. 25-11-39 10 -
8489 04 inhia.rlar U. Müd. 1-12-39 16 -
22.5- Karaman Beled. 20-12·39 15 -

365 98 Nafıa Vekileti 24-11-39 15 -

1225 80 Konya Aık.SAK.Ank.iıt.Lvz. SAK. 24-11 39 11 -
Kütahya Aık. SAK. ?.8-11-39 11 -

. 
1422 - Nevtehir Oçbia.r Beled. 25-11-29 15 -

45 -
513 -

M·M.V. SAK. 18·1-40 10 -
» > 29-11-39 il -

Malatya Bez ve iplik Fabr. T. A. Ş, 1-12-39 a kadar 

450 - M.M.V. SAK. 

426 - Balıkesir Vilayeti 

3750 -
262 50 

P.T.T. Lvz. Mild. Aok. ve l.t. 
,, 

Koaya Kor SAK. 

4800 - M. M. V. SAK. 
9300- > > 

,, 

2475 - M.M.V. SAK. 

113 10 inhiurlar U. Müd. 
4700 - Aık. Fab. U. MGd. SAK. Ank. 

Vize Aık. SAK. 
546 - Teknik Okulu SAK. 

Balıkesir Ask. SAK. 
243 30 lnbiQrlar U. Mtıd. 

29 81 ,, ,, 
236 25 ,, 
750- M.M.V. SAK. 
180- ]I ,, 
375 - ,, 

" 247 65 Ank· Beled. 
4590 - M. M. V. SAK. 

140 6.l Balakeair Aık. SAK. 
,, ,, 

825 - ,. JI 

196 88 ,, 
" 65- Manisa Tümen SAK. 

376 50 
" ', 

98- Galata1aray Ll1eıi SAK. 
850 50 LtUebur6az Aık. SAK 

1512 - Kayıeri Aık. SAK·Ank. fst. Lvz. 
Vi:ıe Aık. SAK 

599 63 Bolu Alay ,, 
2783 50 Konya Ank. ve lıt. Ln. SAK 
2400- Tophane Lvz. SAK. 

8·1·40 11 -

Z7-ll-39 15 -

8-1-40 16 -
22-11-39 il -

2.1-11-39 10 -

24-11-39 14 -
24-11-39 14 -
25-11·39 11 -

2.1-11-39 il -

1-12-39 15 -
~-l 1-3g 15 30 

22-11-39 14 -
7-12·39 15 -

24·11-39 11 -
1·12-39 14 -
1-12-39 15 30 
l-lı.39 16 -
7-12-39 il -
6-12-39 14 -
6-12-39 11 -

24-11-39 10 30 
2S-tı-39 1l -

4-12-39 11 -
1 ay :zarfında 

5-12-39 il -
5-12-39 16 -

24-11-39 10 -
27-11-89 10 -
28-11-39 15 -
24-11-39 il -
8-12-39 16 -

22-11-39 14 -

30-11-39 15 -
24-11-39 10 -
24-11-39 14 -

Mal•tya Be:& ve iplik Fabrikaları T.A.Ş. 1-12-39 a kadar 
79 - M. M. V. SAK. 7-12-39 10-

Ödemit icra M•m. 24,1-12-39 10 -
Bur1& 2 ci i•ra Me•. Buna Çıra 29,6-12-39 14 -

Pazarı Ne. 63 
Bara lei lera Mem. Bur• Hayvan 30,7-12-39 10 -

Pazarı 

15 - i~mir Beled. 27-11-39 16 -
lımir Vakıflar MQd, --

• 

21 lkinciterin 1939 _., 

Müteferrik 

Devle! Demlryolları ve Limanları İıletme U. İdaresinden: 
f ıo• Muhammen bedeli 1960 lira olan 6 kalem muhtell ' t• 

ve eb'atta kurıun boru 24.11.39 cuma i'ÜDÜ saat J0,3~.0 
Haydarpaıada gar binası dahilindeki komisyon tarafın 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır· •' 

Bu iıe girmek isteyenlerin 147 liralık muvakkat tenıin ,. 
ve kanunun tayin ettiği veıatkle birlikte eksiltme günii •• 
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. el•• 

Bu tıe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak 
ğıtılmaktadır. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 01t 

Kor ihtiyacı için 8 adet seyyar fırınlarına alt nıa ıe 
pazarlıkla kanunun M fıkrasına tevfikan ıatın ahnacaktı~or 

Pazarlıfı 24.11.39 cuma günü saat 11 de Balıkesir t· 
satınalma komisyonunda yapılacağından taliplerin müraca• 
ları. 

Ankara Belediyesinden: 

Otobüs idaresi için lüzumu olan ahfap malzeme paıll' 
lıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1651 liradır. 
Teminat 247.65 liradır. t:ıı• 
Şartname ve ıaireıini görmek istiyenlerin her eün iiJIO 

cü{llen Kalemine ve isteklilerin de 24.11.939 cuma 1 
saat 10,30 da Belediye Encümenine müracaatları 

M . M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : il 
Beher adedine tahmin edilen fiyab dört lira olan 2.500 t•Jle ;, 

oefreden kutu 7 birinci kioun 939 perıembe günü aaat 11 de "~;f 
alanacatandan isteklilerin 750 liralık teminatları ile birlikt• te d• 
mektuplarına ekailtme sa.atından bir a.at evveline kadar Anlı.•'' 
M. M. V • aataoalma Ko. na vermeleri. 

• •. 16X600 ebadında 75:120 adet lastik açık eksiltP1~ 
konmuıtur. (İç ve dıı beraber) beherine 66 lira fiyat ta~ır· 
edilıniıtir· Eksiltmesi 6.12.939 çarıaınba günü saat 11 d &ilil' 
İlk teminatı 375 lira olup ıartnamesi Komisyonda gör t10' 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Satınalma Kaıni•ı 
nunda bulunmaları. 

•**Beher kilosuna 40 kurut tahmin edilen (6000) altı:, 
kilo üstüpü açık eksiltmeye konmuıtur. Eksiltmesi 6.12· 1.,p 

, çartamba aünü aaat 14 dedir. İlk teminatı 180 Ura~ 
ıartnameıi ve nümunesi Komisyonda &"Örülür· Talipl bıt' 
muayyen vakitte M. M. v. Satınalma Komiıyonund• 
lunmaları· 

• •,.. Beherine tabnin edilen fiat 85 lira olan 300 • öOO aded .. ~ 
takamı pazarlıkla aatıo alınacaklar. Pazarlaj'a 28. 11.939 salı a-On" c' 
at 11 dedir. Kat'i teminat 4590 liradır. Şartnamesi 150 kurdri' 

rble Ankara.la M. M. V. Satanalma Komiıyooundan alınır. Ta ı bil' 
muayyen vakitte Ankarada M. M. V. Satmalma Komiıyoound• 
ıuomaları. 

••• 
Paket kolau, büyük boy ıilpürıe ile kao..ıyon ahnacaktar• 

lnhiaarlar U. Müd. ili.olarına. 

S•~: 

-----~--------------~ 
Erzak, Zahire, et ve Sebze 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : tol' 
Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 64 ton bulgur ve ~7 d-' 

pirince teklif edilen fiat komutanlıkça pahalı görüldüJU~ 
bermucibi kanun bir ay zarfında intaç edilmek üzere P 
lıia çevrilmiıtir· JJP 

Pazarlıfı her a-ün Balıkesir kor satınalma koınlıyonıJ 
it saatleri dahilinde yapılacaktır. ıııJI'' 

İsteklilerin her gün komisyona müracaatları ilan olıJ 
lı e~· 

.~. Askeri ihtiyaçları olan 15 ton kuru fasulye açı 
siltmeye konulmuıtur. IJl'tı 

Tahmin edilen bedeli 1875 lira olup muvakkat tefll 
140 lira 63 kuru,tur· 1ıol' 

İhale 4.12.39 pazartesi günü saat 11 de Balık••ir 
ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 1,,.ıı• 

Taliplerin kanunun 2, 3 maddesinde yazılı veıik• tl,r1' 
ve muvakkat teminatlarile birlikte komisyona ınürac•• 
Evsaf ve ıartname her aün Komiıyonda a-örülebilir· 

,Jı
• • • Aıkert ihtiyaçları olan atatıda cins ve miktarı yazalı 2 " 

kuru Fuulye eksiltmeye konulmuttur. l' '' 
Tahmin eiilen bedel ve muvakkat teminatlarilc ihale ıe1' 1 

pnleri yine atatada ıöıterilmittir. ·ıtııı'~ 
Evsaf ve tartları her ıün komisyonda ıörülebilir. E1'•: bt' 

Balakeair Kor Satınalma Komiayonunda yapılacaktır. Taliplert~,ıı~ 
&alarmda ıösterilen ıün ve uatten bir · aaat evveline kadar ;ıı•' 
nuo 2 3 maddeıiodekl ıö.terilen vesaikleri ve muvakkat. te~e,li~ 
larını havi teklif mektuplarına komiıyona makbuz mubabıll bC' d' 
etmeleri lüzumu ilan ol•nur. (Poıtada vaki ~ecikmelor aıute 
tildir. 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat Miktara Cinıi 

Lira kr. Lira kr. Too 
11000 00 825 00 88 K. faıulye 
2625 00 196 88 21 K. fasulye 

Nereye ait ne tekilde yapılacata 
Balıkesir için kapalı 
Bandarma ,, açık 

İhalesi ve ı•ati 
5-12-39 l 1 de 
5-12-39 16 d• 

Manita Tümen Satınalma Komisyonundan! f"" 
Manisa bulunan birlklerin ihtyacı olan 334600 kilo ,.ıo•JI 

it ve evaafı dahilinde sabo alınacaktır. 
Kapah zarfla ibaleıi 27.11.939 güntl saat 10 dadır. 



~1 lktncltetrln 1939 

Jiepıinio tutarı 5019 ilk teminat 376 lira 50 kuru.tur. 
~ l.teklilcrio ilk teminat mektup veya makbuzlarile 2490 sayalı 
~1Uın2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü 
\; aaatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarmı Manisa 

••hnalma Komisyonuna vermeleri. 

Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan: 

~ 94500 kilo nohuda ikinci pazarlığında istekli çıkmadığm· 
~ 6çüncü pazarlığı 24.11.39 cuma günü saat 11 de Lüle· 
~ lzda askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tah
\. bedeli 11 bin 340 lira, ilk teminatı 850 lira 50 kuruı-

Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 

Pttuıı Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

'!Seher kilosuna tahmin edilen fiyata 35 kuruş olan 3 bin kilo 
'i llbunu müteahhid nam ve hesabına 7. 12 39 perıembe günü 
r.._ 1~ da açık eksiltme suretiyle satın alınacağından eksiltmeye 
\~er 79 liralık teminatları ile birlikte eksiltme gün ve saatin-

llkarada M. M. V. aatınalma Ko. da bulunmaları . 

Bolu Alay Satınalma Komisyonundan : 
61,500 kilo bulgur :.lmacaktır. Tahmin bedeli 7995 liradır. Şart· 
it •.e evsafı bedelsiz görülür. ~ksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
it '-•natı 599 lira 63 kuruştur. ihale 30. l l ·39 pertembe günü saat 

8olııda Alay Satrnalma Komisyonunda yapılacaktır. Teklıf 
bları saat 14 te Alay Satınalma Komisyonuna vermeleri · 

~le.nbul Levazım Arnirliği~atınalrr.a Kornfgyonundan: 

~ ton sadeyağı alınacaktır· Pazarlıkla eksiltmesi 24.t t.39 

1
!ünü saat 14 te Tophanede istanbul levazım amirliği 
lllla komisyonunda yapılacaktır . Tahmin bedeli beher 

\l 100 kuruıtur· İlk teminatı 2400 liradır Şartnamesi 
~)'onda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli sa· 

\ l\ua0ınisyona gelmeleri· 
Kilo 

~ Kesme makarna 5000 Arpa şehriyeai 
~ Çubuk makarna 5000 Tel ~ehriyesi 
tı.~karıda yaz.ılı makarna ve şehriyeleri~ pazarlıkla eksiltmesi 

cuma günü saat 14 te Tophanede lst. Lvz. amirliği aatı
~Oıtıisyonunda yapılacaktır, Tahmin bedeli beher kilosu 20 

._0lup ilk tem!nah 9 bin liradır. Şartname ve nümuneleri ko· 
~· ıörülür. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli sa· 

ııyona gelmeleri. 

~· Vize Tümen Satınalma Komisyonundan : 
ltııi Ton Cinsi 
~ 13 Makarna 
~l 18 Makarna 

~~~ye 3,5 Sabun 
rıye 3 Arpa 

' S-deyağı 80 Arpa veya yulaf 
~de yağı 
ı 'l\ılya 10 Sığır eti 
'1'ıık 90 Arpa "6 partide teslim 

~ lllgıır 250 kilo Çay 
~rıda yazılı erzaklar acele pazarlıkla satın alınacaktır. Pa· 

~i ·ll.39 günü saat 14 tedir. Taliplerin bildirilen gün v~ saat 
"•Uarile birlikte Vizede Tümen satınalma komisyonuna mü. 

"·· 
~ tayseri Askeri Satınalma Komisyonundan : 
·~ kilo 11gır eti kapah zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
'lltn bedeli ı().160 lira, ilk teminatı 1512 l ı radır. İhaleıi 
t'-nıa günü saat 16 da yapılacaktır. Şartnamesi Kayseri 

•t l.tanbul, Ankara levazım imirlikleri Satınalma Komisyon· 
,:Örülür. İstekliler ilk teminat ve kanunun 2 ve 3 ncü mad· 
~·' YU.ılı vesaikle birlikte teklif mektublarmı ihale saatinden 
lt aaat evveline kadar Kayseride Askeri Satanalma Komis. 
•tr111eleri. 

~ ~&nisa Tümen Satınalma Komisyonundan: 

'Jnende bulunan birliklerin ihtiyacı olan 57500 kilo 
~ait ve evsafı dahilinde satın alınacaktır. 
Lt\l lı zarfla ihalesi 24 .. 11.939 günü saat 10 dadır. Hep· 
~ ları 826 lira 50 kr. ilk teminat 65 lira. 
~lerin ilk teminat mektup veya makbuzlarile 2490 
~ llnun 2. 3. maddelerinde yazılı vesikalarile bera· 
\~ aünü ihale saatinden bir saat evveline kadar tek· 

t\lplarını Manisa Tümen Satınalma Komisyonuna 

~ l(onya Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 
~ kilo kuru ota istekli çıkınadığından ikinci paı.arlıtı 

t\aına günü saat 10 da yapılacaktır. Şartnamesi Ankara, 
ltonya Lv. amirlikleri satınalma Komisyonlarında ıörülür. 
~tutarı 29,70ü liradır . İlk teminatı 2783 lira 59 kuruıtur. 

0 nyada Aıkerl Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

~ -
~llntep Askeri Satınalma Komisyonundan : 

~n birliklerinin seaelik ihtiyacı olan 42000 kilo bulgur 
.~' ile münakauya konulmuıtur. 

n bedeli 3360 ve muvakkat teminatı da 252 liradır. 

ı 22.11.939 çarıamba günü saat lO da yapılacaktır. 

~il. eıi her gün komiıyonda görülebilir. 
.. , tin belli iÜn ve ıaatte icap eden vesika ve teminatla

lbiracıaatları . 

'~ -Ylbak alıoacakhr, Bak: Galatasaray lisesi SAK. ilinla-

••• 

• • • 
\..,~t 'llbun alınacaktır. Bak : iliç ıDtuounda Malatya bez ve 

lar T. A. Ş. ilhana. 

Mhakua Gueteai 

• • 

MUZA YEDELER 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman lıletme Revir 

Amirlitlnden: 

Dursunbey Devlet Orman İtletmeıi istasyon deposunda iıtifte 
mevcud 460 adet muadili 466 metre mik'ap 031 desimetre mik'ap 
çam tomrutu açık arttırma ile satıhta çıkarılmışbr. 

Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud ve kabukları so· 
yulmut olup hacim kabuksuz orta kutur Gzerindeo huaplanmııtır. 

Tomruklara aid satıf şartnamesi lıtanbul, Ankara, Bahkeıir 
orman çevirıe müdürlGklerinde ve Dursunbey revir amirliğinde gö
rütebilir. Tomrukların beher metre •ik'abının muhammen bedeli 1 l 
lira 70 kuruıtur. 

İsteklilerin yüz.le 7,5 muvakkat pey akçelerile 27-11-39 pazar· 
tesi günü saat 15 de Dursunbey revir imirlitine müracaatları ilan 
olunur. 

Bursa Birinci lcra Memurlulundan: 
Bir borç için mahcuz olup satılmasına karar verilen 47 kalemde 

266 lira 33 kurut kıymetinde elektrik malzemeıi ve bu meyanda bir 
adet balvan metro ve bir adet A. E. G. markalı dört beytir kuv
vetinde A. 506911 numaralı müstamel elektrik mötörCl 29, 11.939 
tarihine rastlayan çartamba ıünü saat 14 den 17 ye kadar Bursada 
Çıra pazarrn da 63 numarala dükkanda açık arttırma ile ıatılacağın· 
dan yüzde 75 ini bulmadıtı taktirde ikinci arttırma 6. 12.939 tarihi· 
ne rastlıyan çarpmba günü saat 14 den 17 ye kadar ayni mahalde 
icra edilocetinden en çok arttıran& ihalesi icra edilecetinden talip 
ol.anların vekti mezkurda sabf mahallinde hazır bulunacak icra sa
tış memuruna milracaatlan ilin olunqr. 

• • • Bir borç için mahcuz olup aatılmuına karar verilen beheri 
altışar liradan 360 lira kıymetinde muhtelif yaşlarda 6 reis yavrulu 
diti mandaların 30. 11.939 tarihine rastlıyan perıembe günü ıaat 10 
dan 13 çe kadar Bursada Hayvan pazarında açık arttırma ile satıla
caktır yüzde yetmit betini bulmadıtı takdirde 2 inci arttırma 
7.12.939 tarihine rutlayan perşembe fÜDÜ saat 10 dan 13 çe kadar 
ayni mahalde icra edilecetinden talip olanlaran yevm ve vakti mez
kfırde orada ha~ır bulunacak icra ıataı memuruna müracaatları ilan 
olunur · 

Ôdemif icra Memurluğundan: 
936 yılı mahaulü 43 balyada 2400 kilo tütün açık artırma ıu· 

retile satııa çıkarılmıştır. 
Muhammen kıymeti beher kilosunun 12 Krf. olup artırma 

Ödemit İcra dairesinde 24.11.939 Cuma i<!oü saat 10 da yapıla
caktır. 

Muhammen kıymetinin ol° 15 ini bulmadıtı takdirde 1.12.939 
Cuma iÜnÜ ayni yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. 

Sataş peıin para iledir. Ancak kafi teminat ahnacak ve bedeli 
ödeninceye kadar mal teılim edilmemek şartile alıcıya 7 günü geç
meıpek üzere mühlet 'verilebilir. 

Tıransfer masrafı ve delliliyeıi alıcıya aittir· 
Tütünleri görmek istiyeoler ve daha fazla izahat almak arzu 

edenler tatil ıünleriodeo maada her rüo ôdemif icra daireıinin 939 
1236 sayılı doıyasıoa müracaat edebilecekleri ilin olunur. 

lzmir Belediyesinden : 
Fen heyeti depoıunda mevcut 8000 adet çimento kiat terbala

rm satılması yazı itleri müdürlütündeki tartoamesi veçhile 'D. 11.39 
pazartesi günü saat 16 ya uzatalmıfhr. Muhammen bedeli 200 lira
dır. lttirak edecekler 15 liralık teminatı it Bankasına yatırarak mak· 
buzile encümene gelirler. 

İzmir Vakıflar Müdürlüğünden : 
Ôdemlf kazasının Vakıf zeytinlikleri 939 senesi mahsulü 

20 22 ve 24 ve 27 ve 29 tarihlerinde ihale edilmek üzere 
müzayedeye çıkarılmııtır. 

Talip olanların o günlerde Ôdemlt Vakıflar idaresine 
müracaatları· 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Par is 

ÇEKLER 
20. 11 1939 

Milin o 
Cenevre 
Amıterdan 

Berlin 
Brilkıel 

Atina 
Sofya 
Prağ 

Madrid 
Vartova 
Budapeşte 

Blkreı 
a.ıırad 
Yokelaama 
Stokbolm 
Meskova 

5.2375 
130.36 

2.9785 
6.825 

29.425 
69.647~ 

21.51 
0.97 
1.615 

13.675 

23.8075 
0.91875 
2.495 
31.6~ 
31.3625 

ESHAM VE TAHVILA T 
Anadolu Demiryolu 
I ve il peıin 40.80 

Anadolu MO.messil peşin 38.-

TEMAŞA ALEMi 

Her akıam Bayan Mual· 
la. Salahaddin Pınar ve ar· 
kadaıları· 

Tarihi kostümlü tablo 

SAZ.CAZ. KABARE 

VARYETE 

Bütün proeramla her pazar 
içkisiz çaylı matine 

Tel. 43776 

HALK OPERETi 
Bu akfam aaat 9 da 
Pazar matine 16 da 

Operet 3 perde 
ESKİ TAS 

ESKi HAMAM 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lılerl Dlrektarü : lımall Girit 

Buılclıtı yeri : Akm Buımevl, latanbul 

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

Çarşamba 2'l. l l .9.19 

Akimülit6r plak ve çubukları (D. D. Y.) No 1215 
Odun (Bayramit Ask. SAK.) No 1220 
Lokomotif ateş tuğlaları (D. O. Y.) No 1228 
Butday kırması (Erzurum Ask. SAK.) No 12.10 
Sığır eti (Vize Tümeni) No 1230 
Nişan fiıeoği (İnhisarlar U. Müd.) No 12.30 
Metörbot t.omiri (İst. P. T. T. Müd,) Ne 1230 
Normal bat için kayın travers (D. D. Y.) No 1231 
Zeytin {lst. Komut.) No 1231 
Hurç ve müvezzi çantası (İst. P. T, T. Müd.) No 1232 
Zeytin yatı (Balıkesir Ask. SAK.) No 1232 
Gürgen odunu (Lüleburgaz Ask. SAK.) No 1~33 
Nohud (Tophane Lvz.) No 1233 
Çektimeye konacak motör (İnhisarlar U. MO.d.) No 1234 
Matkab tezgahı ( » ıı ) No 1234 
Zımpara ta,ı tezgahı ( ,, ,, ) No 1234 
Kalay şiıe kapsülü ( ,, ,, ) No 1234 
Elbiselik ve paltoluk kumaş {lst. Ziraat Mektebi) No 1234 
Telefon direği (Diyarbakır 1 ci U. Müfet.) No 1234 
Karılı:kalede yap. inş. (Ask. Fabr.) No 1234 
Sapıız çalı süpürgesi (D. D. Y .) No 1235 

3 

Ete demir destere freze ve zımpara kitıdı (YO.k1ek Mühendis Mek· 
tebi) No 1235 

Santral binası ve muhavvile mrk. İnf. (Turgutlu Beled.) No 1235 
Çanak. Ask. Hastane binası İnf. (Çanak. Mat. Mvk. SAK.) No 1235 
Memleket ha~t. elektrik tesisatı (Eli.zıt Nafıa MGd.) No 1236 
Zeytin yaiı (lst. Komut.) No 1236 
Pirinç ve sabun (Kayseri Ask. SAK.) No 1238 
Bakır çaydanlık (Afyon Kor) No 1238 
Butday nakli (Ank. Lvz.) No 1241 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Cinsi Mikdarı Mub. be. % 7,5 te. Eluiltmenio 
Lira krı. Lira krt• Şekli Saatı 

-------- -· ----- ----- ---- ------
Paket kolası 20000 kg. Sif 3244 -
Kereste muhtelif eh' 38 M3. 1508 -
atta 

243 30 aç. ekı. 14 
113 10 ,, 15 

Büyük boy ıüpürge 3000 ad. 397 50 29 81 ,, 15,30 
Kamyon l ,, 3150 - 236 25 ,, 16 

1 - Muhtelif tarihlerde eksiltmeleri yapılamayan yukarda cins 
Ve mikdarJarı yazılı 4 kalem eşyanın eksiltmesi yeniden OD fÖD 

temdit edilmittir. 
il - Ekıiltme l.Xll.939 cuma i<!nü Kabatafda Levazım n 

Mubayaa( Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IIl - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paruıJE alana· 

bileceği gibi nümuneler de ıörülebilir. (9586) 

••• 
- Şartnamelerine ekli liıtede ebat ve miktarı yazılı oilmwıe

si mucibince 7.IIl.000 adet kalay tite kapıülQ pazarlakla satın alana
caktır. 

il - Pazarlık 22.Xl.939 çarşamba günü saat 16 da Kabat•• 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak· 
tır. 

ili - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parama ahnabi· 
le.ceti gibi numuneler de görülebilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve uatte % 7,5 
rüvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri. 

V - Bundan evvelki 10.lll.OOO adet kapsGl hakkındaki ilAnlar 
hükümsüzdür. (9243) 4-4 

• • • 
1 - Şartname plan ve ketifnameıi mucibince Ankara Bira 

Fabrikasında ilaveten yaptırılacak inşaat iti kapah zarf usulile ek· 
siltmeye konmuıtur. 

il - Keıif bedeli ll43.490,34) muvakkat teminata 8489,04 li· 
radır. 

ili - Ekıiltme 1. 12.939 cuma günü aaat 16 da Kabatqcla Le· 
vazım ve Mubayaat Şube•indeki Alım Komisyonunda yapalacakhr. 

iV - Keıif ve t•rtnameler her gün (720) kurut mukabilinde 
IÖzü geçen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin yükıek mühendis veya mimar olmaları, olma
dıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mltehaas111 inpatın ıonuna ka· 
dar it başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir teabbat 
ki&ıdı ile temin etmeleri ve (75.000) liralık bu gibi bir inpah mu
vaffakıyetle yapmıt olduklarına ait vesika vermeleri liı.ımdır. Mtı
nakaaaya iştirak edecekler yukarda yazılı vesikayı eksiltme gilnün
den 3 gün evveline kadar inhisarlar Umum Mildürlütü inıaat phe· 
sine ibraz etmeleri lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu ve V inci maddede yazıla 
kanuni vesaik ve teminat paraıı makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ekıiltme günO ihale aaa. 
tinden bir saat evveline kadar yukarda adı reçen Komisyon Bat· 
kanlağına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (9441) 3-4 

Galatasaray Lisesi Ahm, Salim Komisyonu 
Başkanhgmdan : 

Cinıi Muhammen mıkdarı 
Kilo 

Tahmin F. 
Kr. 

lık teminata 
Lira 

Kaymak 1000 130 88 
Galataaaray Lisesinin mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyacı ola• 

yukarıda mıkdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazalı ka7matıa 
17.Xl.939 iÜnü yapılan açık eksiltmeıinde iıtekli çıkmadıtındao on 
pn temdit edilerek 28.XI 939 sah iÜnÜ saat 15 de lıt. Beyeflu 11-
tiklil cad. No : 349 da Liseler Muha1ebecilitiode toplanan okul 
komisyonunca açık ekailtmeai yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret Odasının yeni yal ve.ikası ve ilk temiaat aa,W 
buzlariyle birlikte belli giln ve saatte komiıyona relmeleri .. prt· 
nameyi ıCSrmek için okul idareaiDe mGraeaatları. (9Clllt 
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Quotidien des AdJudicatıons 

ADMINJSTRATION 
Galata, F ermeneciler Cad. 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 n 850 

12 " 1500 
Etranger : 12 mois Ptn 2700 

Le No. Ptrs 5 
UNAKASA GAZETESİ 

-
Kenber Han, 2me .Eta e 

No. B-10·11-12 

-
Botte Poltale No. 1261 

Pour la Publiclte ı' adresıer 
a l' Admlniıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et öes Entrepreneurs de l'Etat Telepbone: 49442 

c 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d'adjudicat. estimatif Objet de l adjudication 

A) Adjudications au Rab~ 

Caation. 
proviaoire 

Lieu d';djidicati.Oll et du 
Cahier deı Cbarp Jourı Heures 

Constructi ons.Rapa ratlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 
Const. depôt iı Bornova Publique 3007 80 

" annexe a la fabrique de bicre Ank. Pli cach 143490 34 
(rectifie) 

Dressem. plnn de restauration de la 
ville de Karaman " 3000 -

Rep. toit en plomb de la bit. de la Cour de Gre a gre 4879 68 
Cassation (cah eh 12 P) (aj.) 

226 -
8489 04 

225 -
. 

365 98 

Com. Ach. Div. Bornova 25-11·39 10 -
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 1-12-39 16 -

Municip. Karaman 20-12-39 15 -

Ministcre Trav. Pub. 24-ı ı-39 ıs -
Const. etable (ai) ,, 16343 96 1225 80 C. A Mil. Konya-lnt. Ank. et Ist. 24· 11-39 ıt _ 

» 2 pavillons au Regiment d'aviation (aj) ,, • Kttahya 28-11-39 11 _ 
lnstall. eau Gre iı gre 18922 47 1422 - Municip. Uçbisar de Nevşehir 25-11-39 15 _ 
Produits Chimiques et Pharmacautiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture ~our Hopitaux 
~--------------:..-~----~~ -==-=-= ~ ? 

Cachets: 1000 boites Publique la bolle O 60 45 - C. A. Min. Def. Nat. Arık. 18-J-40 10 _ 
Toile pr. bandnge: 9000 m. Gre a gre le m. O 38 513 - n ,,, 29-11-39 11 -
Huile Aleiuırin : 8 t .. ıulfure de ıodium: 12 t. S. A. T. Fab. Toile et .Fil Malatya Jasqu'au 1-lı-39 

bisulfite de soude: 6CO k.- ammoninc: 
1,2 t.-silicate de soude: 1 t.·ferborate de 
ıoude: 600 k.-acide sulfurique: 3 t.-nitrite 
de soude: 700 k.-hydrosulfite: 500 k.-ace-
tale de soude: 1 t.-peregnl Ok: 600 k.-ne-
kal B.X.: 400 k.-igepon T.: 400 k.-cata· 
nole: 300 k.-acide acetique: 1 t .-soude: 6 
t.·soude caustique: 6 t.-amidon: 18 t.-Nu-
mectol O.X.: 300 k.-diasopon A.: 200 k. 
formnldelir: 300 k. 

Katiut: 23000 bo\tes Pli cach 6000 - 450 - C . A. Min. Def. Nat. Ank. 8-1-40 11 -
Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 
lnstall. chauffage central a la crcche et hôp. Publique 

accouchement 
Isolateur No 2: 200000 p. (cab eh 250 P) Pli cach 
Cible en plomb isole avcc du fil en coton: 

5000 m. (nj) 
Sirene iı double moteur marquc Elcctron ou Gre a gre 

Şakir Zümre 

Ha(jillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

5681 34 

50000 -
3500 -

Etoffe couleur azure pr. cnpotes: 20000 m. Gre iı gre 62000 -
> n n ., habits d'hiveı: 30000 m. » 85000 -

426 -

3750 -
262 50 

9300 -

Couverture en laine: 4000 p.(rectif) » la p. 8 4800 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Tnpis (kilim): 5000 p. Gre a ire 16500 - 2475 -

Bois de Construction, Panches, Charp_!lnte 

Vil. Balıkesir 

Dir. Gen. P .T.T. Anlc . et Iat. 

" " 
Com. Acb. Corpı Armee Konya 

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

C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

'.27-11-39 15 -

8-1-40 16 -
22-11-39 11 -

23-11-39 10 -

24-11-39 14 -
25·11-39 11 -
24-11-39 14 -

23-11·39 11 -

Bois de const. de div. dim.: 38 m3 Publique 1508 -
Planche en bois resincux de diff. dim.: 1500 Gre a gni 69UOO -

113 10 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatachc 1-12·39 15 -

m3 (cab eh 345 P) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Seoıi-cokc : 260 t. 
Petrole: 14 t. 

D ive rs 

Mnteriel pr. 8 fours ambulants 
Colle pr. paquets: 20 t. 
Bnlais grands: 3000 p. 
Camion: 1 p. 
Boites de brouillard artificiel: 2500 P· 
Etoupe: 6 t. 
Chambre iı air et pneux: 75-120 p. 
Materiel en bois pr. Adm. autobus 
Harnais: 300-350 p. (cah oh 150 P) 

P rovisl ons 

Haricots secs: 15 t. 
Blea concasses: 64 t.-riz: 27 t . (aj) 
Haricots secı: 88 t. 

n n 21 » 

Paille: 57,5 t. 
n 334,6 t. 

Cremc: 1 t. (nj) 

Adjudications a la surenchere 

Tabaca: 2,4 t. 
Articles elcctr. et moteur A.E.G. 
Saca de ciment en pnpicr: 8000 p. (aj) 
Olivcs 

Pli cach 7280 -
Gre a gre 

Gre iı ırre 
Publique 3244 -

" 397 50 

" 
3150 -

la boite 4 -
Publique le k. O 40 

n la p. 66 -
Gre iı ire 1651 -

> lap. 85 -

Publique 1875 -
Gre a rre 
Pli cach 11000 -
Publique 2625 -
Pli cacb 826 50 

n 5019 -
Publique le it. 1 30 

Publique 

n 
200-

Pub!ique 

4700 - C. A · Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 27-11-39 15 30 

546 -

243 30 
29 81 

236 25 
750 -
180 -
375 -
247 65 

4590 -

140 63 

825 -
196 88 
65 -

378 50 
98 -

Com. Acb. Ec· lngon. Gümlşsuyu 7-12-39 15 -
» Mil. Vi:ıe 22·11-39 14 -

Com. Ach. Milit. Balıkesir 24-11-39 11 -
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 1-12-39 14 -

n n 1-12-39 15 30 

n " 
1-12-39 16 -

Com. Ach. Min. D•f. Nat. Ank. 7-12-39 11 -

" 
» 6-12-39 14 -

" n 6-12-39 11 -
Municip. Ank. 24-11-89 10 30 
Com · Ach. Min. Def. Nat. Ank. 28-11-39 il -

Com. Acb. Milit. Balıkesir 4-12-39 11 -
» 

" 
Danı 1 moiı 

,, n 5-12-39 11 -

" n 5-12-39 16 -
Com. Ach. Div. Maniaa 24·11-39 10 -

» 
" 

27-11-39 10 -
> Lycce Gaıataaaray 28-11-39 15 -

Dir. Bur. Executif Ôdemif 24, 1.12.s9 10 -
Bur. Execut. Buna-Bursa Cira Pazarı 29, 6-12-39 14 -

15 - Municip. l:ımir 27-11-39 16 -
Dir. V akoufı bmir 

/ 

AVIS OFFICIELS 
Du Ministere des 

Travaux Publicg 
petJf• L'adjudication de 6 pompea a eau fooctionnant a la "',of' 

d'une valeur estİmative de «900()> Jivrea, aura lieu, a nouveaPı ,,. 
pli cacbete, le vendredi 22 12.939 a 16 b., par devant la .co" 
miuion d'adjudicatiooı siegeant dans la cbambre de la Oi~ 
materiaux au l()(:al du Ministerc deı Travaux Publics a Ank•!d·ıı· 

On peut se procurer gratuitement le cabier deı cbargeı d • J 
dication et detail.t de la dite Direclion de Materiaux. tt 

Le cautionnemenl provisoire eat de t: 675 » ıix cent ıoi:ııJI 
quinze livreı . ,ot' 

Les ıoumiaionoaires doiveot remettre, contre recepiue, l r,er 
offreı en m~me temps que le cautionnement proviaoire et l.et 

11
•; 

ttficab mention nes danı le cabier deı chargea le meme jour J~ 
quinze heures iı la ıuadite Commi11ion. (9'l05) (~ 

(3 üncü sahifeden devam) 

Lacivert kumaı (Adana Erkek ôtret. Okulu) No 1241 
Elbiae dikimi ( " " ) No 1241 
lakarpin ( ,, " ) No 1241 
Maden kömürü (Edirne Aılr. SAK) No 1241 
Kuru aotan (Ga.zıantep Aık. SAK) No 1241 
• Mete odunu (bparta Orman Müd.) No 1242 
Koyun eti (izmlr Emrazı Sariye Hut.) No 1244 
Gabardin elbise (Harp Okulu Komut.) No 1244 
Beazin, ~es, valvalin ve mazot (lıt. Komut.) No 1244 
• Zeytin (lzmir Vakıflar Müd.) No 1244 
Vuelin, balık yatı ve makine yatı (M.M.V.) No 1245 
Yün çorap, deri nöbetçi muıa.mbaaı (M.M.V.) No 1245 
• Yazıhane etyuı (l.t. 2 nci lflu Mem.) No 1245 vJI 
Repertuvarlı kıdem tabloıu baatırılmuı (Gümrük ve lnbiıarlat 

Nol245 ~ 

M•mento des Fournisseurs _/ 

Mercredi 22. 11.939 

Plaqueı et b nu d'accumulateur (Cb. Fer Etat) No 1215 
Boiı (Com. Acb. Mil. Bayramiç) No 1220 
Briquea refractairea pour locomotivea (Cb. Fer Etat) No ıztıS 
Broyaıe ble (Com. Ach. Mil. Erzurum) No 1230 
Viande de laceuf (Oiv. Vize) No 1230 
Cartoucbe pour cible ~Dir. Gen. Monop.) No 1230 
Repar. moteurl.oat (Dir. PTT. ı.t.) No 1230 
Trraveraeı en betre pr. voie normale (Cb. Fer Etat) No ız.1l 
Olivea (Command. Mil. lst.) No 1231 
Beaaee et no pour factaur {Oir, PTT. lst.) No 1232 
Huile d'olivea (Com. Acb. MU. Balıkeair) No 12.32 
Beia d' orme ( ,, n n Lüleburıaz) No 1~ 
Poiı·cbiche (lnt. Tophane) No 123.3 
Moteur peur remorqueur (Dir. Gen. Monop.) No 1234 
Macbina-outil a perforer (Dir. Gen. Monop.) No 1234 ~ 

,, ,, de pierre a aiıui11er (Dir. Gen. Monop.) No 1:..r.1 
Capıuleı en etain pr. boııteillH No ıv 

n n " 
itoffe pour babib et palotota (Ecole Agric. lst:.) No 1234 
Poteaux telephoniquea (lnspect. Gen. Diyarbakır) No 1234 
Cenatr. a Kırıkkale (Fab. Mil.) No 1234 
Balaia ele bcouuaillu aanı maoche (Cb. de fer Etat) No I~ d1" ıt 
Lime, fer, 1aie, maeh. a fraiaer et papier d'emeri (Ecol• S J 

ren.) No 1235 l'l(f' 
Co•ıt. bit. centrale et poıte ie traaıformateur (Muo. Turfııt 
Cooıt. hôp. milit. a Çanak. (Place Forte Çanak.) No t23S 
lnıtall. eleatr. bôp. Reg. {Oir. Trav. Pub. Elazıa-) No ı2J6 
Huile d'oliveı (Comm. Mil. lıt.) No 1236 
Rtz et 1&Yon (C. A. Mil. Kayaeri) No 1238 
Tl.eiere en cuivro (Corpı. Armee Afyon) No 1238 
Tranaport ._le (lnt. Aok.) No 1241 

t 

Etoffe bleue (ic. Normale Adana) No 1241 
Confection d'babita (Ee. Normale Adana) No 1241 
E.carpinı (ic. Normale Adana) No 1241 
Clıarbon ele tene (C. A. Mil. Edirne) No 1241 
Oiıaoo• ll n n No 1241 
• Boiı ele ebene (Dir. F oreb Isparta) No 1222 ı" 
Viande de mouton (Hôpital Maladiea Conta~. lzmir) No 11~ Costuaıc en gabardine (Commaod. Ecole de Guerre) l"l0 

1iJ' 
Benüne. graisae valvaline et muout (Command. lst.) l'JO 
• Olivu (Dir. Vakoufı lamir) No 1244 v~· 
Vaıeline, buile de ricin et buile pour macbine (Mioiltlre 
~I~ .~ 

Cbauuetteı en laine et impermeable pour sentinelles (rd&P 
Nal·) No 1245 z45 ,J 

"' Articlea de bureau (Dir. 2 eme Bureau Fallite) No l rJO 1 
Impre11ion repertoirı (Ministere Douane1 et Monopolt1) 


