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İLAN ŞARTLARI 
f darehanemizde görüıülür 

Telefon : 49442 

Poıta kutuıu flfo, 1261 

1 

1 

um·um Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 

• • 

~UNAKASALAR 

~I -Tamirat- Nal ıa işleri - Malzeme-Harita 

-t. Balya Kocaa vıar Köyü Muhtarlığından: 
~l l1anın Kocaavtar köyü okulunda noksan kısımları ke,fe ıö· 

11•kaaaya konulmuştur. Münakasa 5.12 39 tarihinde aaat 16 da 
'ela hususi muhasebe dairesinde yapılacaktır. Şartname muhtar· 

• Taliplerin muayyen zamanda depozitolarile birlikte bulun
İlin olunur. 

~ıkeri Fabrikalar lzmir Silah Fabrikası Satınalma 
'- Komisyonundan : 
~ir silah fabrikası sınirt içinde mevcut proje ve ıar~na· 

• ıöre 6000 lira keıif bedelli demirhar.e ve dökümhane 
\' tn intası açık eksiltmeye konulmuttur. 
-s>ılacak inıaat itine ait ıartname plan ve ketlfler tatil 
i haricinde her .gün saat sekizden on altıya kadar Hal· 

da lzmlr silah fabrikası Müdürlüğünde görülür· 
~ık eksiltme 8 birincikanun 939 cuma günü saat on 
lia.lkapınarda İzmir silah fabrikasında mütetekkil Ko

lllda yapılacaktır. 
•lıplerin 450 liralık muvakkat güvenmelerini İzmir mal 
illa. yatırarak alacakları makbuzları ve 2490 sayıla ka· 
tldncl ve üçüncü maddeleri mucibince icap eden ve 

le kadar )'&pılan inpat itlerine alt vesikalariyle birlikte 
edilen gün ve aaatte Kiomisyona müracaatları. 

Çetme p, T. T. Şefliğinden: 
\~ille ılıcalarında p. T. T. idaresine ait altı yüz altmıı 
lı ' otuz bet kurut bedeli ketifli iki binanın tamiratı 

•939 tarihinden itibaren on bet gün müddetle açık ek
te konmuttur. İhale 4.12°939 tarihine müsadif pazar· 

tilnü Çetme P. T. T. Şefliii binasında mütetekkil Ko-
0ııda ve ıaat 14 te yapılacaktır· İstekliler kırk dokuz 
'1ttnıı ıekiz kurut pey akçelerini Çeıme P. T. T. Şefliği 

e yatırmıı oldukları halde muayyen saatte Komia
hazır bulunarak münakasaya itlirakleri ve arzu eden· 

°"ttna.melerin birer örneğinin bedelsiz olarak verileceği 
0luııur. 

Demiryolları ve Limanları İıletme U. İdaresinden: 
,Sirkeci gım meydanile plamla gösterilen yolların Topeka sis· 
'efaltlanması iti 28819,20 lira muhammen bedelle ve kapalı 
~idile münakasaya konmuıtur. Bu işin muvakkat teminatı 
\.~ lira dar. 
·'•kaaa 11.12.39 paz.arteıi günü saat 15 de Sirkecide 9. İt· 
' b.iııaıında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. iateklile· 
hı &ün ıaat 14 ~ kadar kanuni vesaik, teminat ve ehliyet ve

llı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını kanun tarifatı daire · 
ltotııisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 144 kuruş muka

Sirkeci veznesinden verılmektedir. 

Ankara Valiliğinden : 
--~llbuk kaaaaında buıusi idareye ait tlispanser binasının tamir 
k:.le_aiıatı açık eksiltmeye konunluştur. 
~f bedeli 3092 lira muvakkat teminatı da 231 lira 90 kuruş· 
~i 7.12.939 perşembe aünü saat 15 de vilayeti daimi encü" 
't , }apılacaktır. 
'1ıplerin ihale günü teminatlariyle birlikte da imi encümene 

arı ve prtn4meyi ıörmek istiyenlerin de her a-ün daimi 
kaleminde rörebilecekleri ilin olunur. 

Çorlu Kor Satmalma Komlayonundan : 
'1 ~•tında iki aded cephanelik pazarlıkla inşa ettirilecektir. 
At ... 3o. ll.939 pertembe günü saat 16 dadır. Beherinin :ke,if be· 
~- lira 15 kurut olup muvakkat teminatı 538 liradır. Şartna• 
.,, ve projelerini ıörmek. i.tiyenler her gün Çorluda Kor Sa

l<omiıyonda görebilir. isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü 
tindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor 

'-'• Komisyonuna gelmeleri. ,, 
~Çorluda 4 adet cephanelik- inta ettirilecektir.· Pazar· 

~-.._leıi 30-11.033 pertembe günü ıaat 15 tedir- Beheri
~tf bedeli 3529 lira 15 kurut olup muvakkat teminatı 
...._dır. Şartname, ketif ve projeleri görmek latiyenler 
~ Çorluda Kor Satınalma Komisyonunda eörebilirler. 

.._, kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belıelertle 
'belli gün ve saatte Çorluda Kor Satmalma Komiı· 
lelmeleri. 

, klinik ve ls~ençiyari alAt, Hastane lvz. 
-------------.:-------------------------~ M. M· v. Sabnalma Komiıyonundan: 
kilo tetraklorür de karbon eczuı açık .eksiltme aareti7le 

. . . . saat 15 de Bey<>tlu istiklal caddeıi No. 849 lbeler m•meHiCili-
aatın alınacaktır. Muhammen bedelı 1250 lira olup ılk temınat mık• . d t I k k 1 k · d k k 'ltm · iec'""Lt . . • .. " . gın e op anaca o u om11yonun a açı e ıı eıı ~ap• - ır. 
tarı 94 lıradır. Açık · eksıltmeıı 28.11.939 talı gunu saat 15 dedır. l t kl'l " t · ıı k • · '- ı 'el • . · . . • ı e ı er numune ve ,ar nameyı gurme açın oıııı.u ı areaıne ve 
Şartname ve enafı her gün komııyonda ıörülür. lıteklılerın muay· t' t d . 1 'k t · t kL.....-· 1 L..:•ı·....,... . • ıcare o asman yenı yı veıı a ve emına ma ~•1 e u.ı • --.- -..e 
yen gün ve saatte ilk temınat ve kanuni belıelerıyle M. M. V. Sa- tt k . 1 1 • 

. ( aaa e omııyona ge me erı. 
tınalma komııyonunda bulunmalan. I 

Kütahya Vilayetinden : 
Vilayet Memleket Hastanesinin 90 kalem ilacının ihaleıi 

günü talip çıkmadığından 10.1 t.939 tarihinden itibaren bir 
ay zarfında pazarlıkla ihalesi kararlattırılmııtır. 

Mezkur ilaçların muhammen bedelli 2l28 lira 50 kur.ut· 
tur. Şartnamesi her gün Daimi Encümen kaleminde görüle· 
bilir, ve istenebilir· Taliplerin muvakkat teminatlarile bu 
müddet zarfında Vilayet Daimi Encümenine müracaatları· 

• • • 
Tuz rubu, .aıit .aülfürik, kireç kayma;ı ve potas alınacaktır. 

Bak: İnhisarlar. Umum Müd. ilinlarıua. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Talibi çıkmıyan 2500 adet komple Daimon pil takımı pazarlık· 

la aatın alınacaktır. · 
Muhammen bedel 4250 muvakkat teminat 318,75 lira olup pa

zarlık 18.12.939 pazarteıi günü ıaat 16 da Ankarada P.T.T. Umum 
müdürlük binasındaki Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 

İ.tekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek· 
tubu ile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte o ko· 
komiıyona prtları ağrenmek için de Ankaradada P. T. T. levazım 
istanbulda Kınacıyan hanında P.T.T. Levazım Ayniyat ıube mü· 
dürllğilne müracaat edeceklerdir. 

* •,.. Talibi çıkmıyan 30,000 aded 3. m/m bakır ve 100,000 aded 
4 m/m aluminyum ki cem'an 130,000 aded manton pazarlıkla aatın 
alınacaktır . 

Mulıammen bedel 6650 muvakkat teminat 498,75 lira olup pa
zarlık 18 birincikinun 939 pazartesi günü saat 11 de Ankarada 
P. T. T. Umum Müdürlük bina1ındaki Satanalma Komisyonunda 

yapılacaktır. . 
lıtekliler :nıuvakkat teminat makbuz veya banka temınat mek-

tubile hanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte o Komis· 
yona şartları ötrenmek için de bergün Ankarada P. T. T. Levazım 

istanbulda Kınacıyan hanında P. T. T. Levaır.ım Ayniyat Şube Mü· 
dürlüklerine müracaat edilecektir. 

• * • İdare ihtiyacı için 2000 adet porselen iı.oliiör açık ekıilt· 
meye çıkarılmıttır. 

Muhammen bedel 1400 muvakkat teminat I05 lira olup ekıilt· 
mesi 9 Kinunusani 940 salı ıünü saat 15 t• Ankarada P. T. T. 
Umum müdürlük binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacak· 

tır. 

İıteldiler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
kanuni veıikalarını hlmilen mezkur gün ve saatte o Komiıyoaa 
milracaat edeceklerdir. 

Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, l.tanbulda P. T. T. 
Levazım Ayniyat Şube1i mildürlilkleriaden bedelıiz olarak verile· 

cektir. 
••• 

Y\lkıek ve alçak tevettür ıiıortalar ahnacaktır. Bak : iıtAnbul 
Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri Umum Müd. ilanlarına. 

Mensucat -Elbise -Kundura • Çama,ır v. s. 
Ankara lımetpata Kız Enıtitüsü Müdürlüğünden : 

Okulumuz için afağıda evaaf va miktara • c111alaammen fiatları 
yazılı battaniyeler açık ekailtıney• konulmuftur. J.teklilerin ıartna· 
meyi görmek üzere her giln mektep müdürliltilne, ve eksiltmeye 
aireceklerin de 11.Xll.39 pazar.te.i giinil .. at 14 de poatabane civa· 
rında mtktepler mubaıebecilitine.:.. okullar aatıAal.na komiıyonuna 
teminatlariyle birlikte ve kanunun tirif ettiği belıelerle müracaat 
etmeleri 
Cinai evsafı Sik.Jeti Miktarı Muh. fi. Muh. tu. ;'f e. % 7 ;5 

Kuamiir.l mam•lih yün ~,600 130 
l:aattaaiye 215x 160 

Karamürsel mamalitı yiln 2,275 20 

battaniye 195x 160 

1125 

1125 

Lira 
1462,50 126,56 

225,00 

15952 

Galataıaray Llaeıl :Alım Satım Komiıyonu 
Batkanbimdan : 

Miktarı Muh. fi. lik Ate. Cinai 
Metre Kurut Lira 
225 450 76 Ucivert kumaş 

Galataaaray liıMİoe lüzuma olan miktar ve mubammea iiatiyle 
ille ttmlnab yakanda yMJb licivert kumq'ın 12.Xll.939 aah pnCi 

Türkkutu Genel DirektörUlfünden: 
Tiirkku'u uçucuları ihtiyacı için nümunealne ,are 60 ıtue.-r~eri 

palto aatın alınacaktır. 
Muhammen bedeli . 2760, muvakkat teminat, 207 liradır. 
ihalesi, 6. 12.939 çarşamba günQ saat 15 de Japalacaktır. 
Nümune ve ,artnamesi her aün komisyoada gmülel>ilir. 
l.teklilerin lüzumlu vesika ve muvakkat teminatlariyle bt.Ukte 

mezkür gün ve saatte Türkkuıu genel direktörUitO Sataaalma -Xe· 
miıyonunda bulunmaları 

• •• 
Keten bez ile şerit alınacaktır. Bak : kereate sGt.n••tla nlrk· 

kutu Gen. Dir. ilanlarına . 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah.!:.!:. 

Konya Köy Ebe Mektebi Müdürlüiiliıden : 
Bedeli muhma .. ai 

Cinai Atlet No. Lira 
Zonguldak tipi kömür aobui 6 1 a4 

Köy Ebe mektebinin ihtiyacı olan yukarıda Ja&ılı ~ıaoı.ı., 
1J.t1.939 tarihinden itibaren ekıUtmeye konulmutbır. Talip olaa
lar 1.12.939 cuma günü saat 14 de ihaleıi yapılmak lnn bede
linin yüzde 7,5 ğu üzerinden teminatı muvakkat• mektupluile bir· 
likte Dofum evinde te,ekkül edecek lr.omia7eoa mlraoaatlan illa 
elunur. 

Ankara Dil ve Tarih·Cofrafya Fakültesi \()ifıektörtQh.len: 
9.12.939 cumartesi günü ıaat 11 de Ankara Mektepler 

Muhasebeciliğinde toplanacak olan ekıiltme Komisyonunda 
7240 lira muhammen bedelli muhtelif mobilyaların -kaP&lı 
zarf uaulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı Mekteplef.ı Mwha•be· 
cilifine yatırılacak beı lira bedel mukabtltnde ~alr6lterfie· 
sap Memurlufundan alınır. Muvakkat teminat 543 liradır. 

isteklilerin teklif mektuplarını muvaakat teminat ve tart· 
namede yazılı vesikalarla birlikte ayni gün aaat 10 a kadar 
makbuz mukabilinde Komiıyona vermeleri. 

• • • 9.12.39 cumarteıi günil aaat 11 de Ankaratla maıı.u.l.eei
litinde toplanacak ekıiltme komisyonunda 8090 lira mubammea lte
delli muhtelif dolapların kapalı zarf uıuliyle eksiltmeal yapd.eütır. 

Ekıiltme ıartnamesi ve teferrilatı mektepler mahuebeclfftiae 
yatırılacak 5 lira bedel mukabilinde fakülte heJıp memarl11faiulan 
alınır. 

Muvakkat teminat 607 liradır. 
İıteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve tıl'bluMtle 

yazılı vesikalarla birlikte aynı giln ıaat 10 a kadar mak&.a:a ... aka· 
bilinde komiıyona vermeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıiı 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 
Muhıfaza teıkUitı için aatın alınacak. 20 tane .karyoluıa 

28. J 1.989 salı ıilnü saat l 1 de paı:arlıtı yapılacaklll'. 
Tahmin tutarı 240 lira ve ilk teminatı 19 liradır. 
Ev.saf ve tartname ve nümune komisyondadır. GCSrllebilir. 
isteklilerin Jiio ve aaatte ilk teminat makbuzları ve kaaıant 

nsikalarile birlikte Galata rıhhm caddeıi Veli Alemdar bao. tlüacri 
kattaki Komiıyona ıelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekile ti Satınalma Komlayonundan : 
iki dolap, iki cam dolap, bir maaa, bir merdiven, puarbkla aa• 

tın alın alınacaktır . Pazarlıtı 27.11.939 pazarte1i pnl .. at 11 tle 
dir, Hepsine 470 lira tahmin edilmittir. Kati teminah 70 lira 50 ku· 
ruı olup şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin muayyea •akit· 
te M·M.VA Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

Kereste, tahta va saire 

Türkkutu Genel Direktörlüiünden : 
17-11-39 cuma ıUnü ihale edileceji ilin edilea : 

Mub. be • 
lira 

14450 
11000 
9500 
7000 

6900. m9 Kontrplik'm 
3080. ml! Kontrplik'ın 

(21. m3) A...erikad ~m kalaı'ın 
a>oo. mll Keten bez ile .. htelif ,.-.aikte taOOO mlltartıllı 

:ve diiz teridin, 
4800 0000. kilo beyaz ve 1000 kilo JefİL IM'Jn, 
1800 1500. kilo A.eton' un, 

talibi çakmamıt Hya çak&D taliplerin t.klif ettikleri 6ııtlar ...... k 



! 

inşaat, Tamirat, Naha i•leri, Malzeme, Harita 

Çeşme ılıcılarında P. T. T. binası tamiri aç. ekı. 
Demirhane ve dökümhane binaları inş. 
Balyanın Kocaovşar köyü okulunda yap. ta-

mirat 

,, 
662 35 

6000 -

Sirkeci garı meydanile planda ıösterilen kapalı z. 28819 20 
yolların Topeka sistemi asfaltlanması 

(şart. 144 krş.) 
Dispanser binasının tamiri ve ıu teıisatı aç· cks. 3092 -
Çorluda 4 adet cephanelik İnf. paz. beh. 3529 15 
Tekirdatında iki adet cephanelik inş. ,, belı. 3584 15 
Genel kurmay binuında yap. tamirat aç. ekı. 6600 -

haçlar, Klinik ve ispençiyari alftt, Hast•hane Lvz. 
~ ......._ __ ......_~.. ~ 

Tuz ruhu: 660 k. pa:ı. 99 -
Aıit ıülfiirik: 500 k . aç. ekı. 500 -
Kireç kaymafı: 1 t. paz. 210 -
Potas: 600 k. ,, 180 -
ilaç: 90 kalem ,, 2228 50 
Tetraklorür de karbon eczası: 500 k. aç. elu. 1250 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesleat ve ma!!_~,!Si) 

Komple Daiman pil takımı: 2500 ad. paz. 
Yüksek tevettür sigortaları (temd.)° ,, 
Alçak tevettür sigortaları ,, ,, 
Porselen izölatör: 2000 ad. aç. eks. 
Bakır manşon 3 m m: 30000 ad. aleminyum paz. 

manşon 4 m/m: 100000 ad. 

4250 -
5951 -
9230 -
1400 -
6650 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Odacı elbisesi: 33 tak. 
Lacivert kumaı: 225 m. 
Battaniye: 3500 ad. (şart. 140 krş.) 
Tulum: 120 ad.-elbise: 10 tak. 
Çamaşır levazımı ile dahili ve harici is

karpin 
Deri palto: 60 ad. 

aç. eks. 
,, 

paz. 
aç. eki. 

Ytln battaniye Karamürsel mamulah215X 150 aç. ekı. 
,, ,, " " 195 x 150 ,, 

beb. 18 -
m. 4 50 

beh. 8 -
1075 50 
1024 -

ve 1572 50 
2760 -
1462 50 
225 -

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

Zonauldak tipi kömür aobası: 6 ad. 
Muhtelif mobilya (tart. 5 L.) 
Karyola: 20 ad. 
Dolap: 2 ad.·cam dolap: 2 ad .. masa: 

merdiven: 1 ad. 
Muhtelif dolap: (tart. 5 L.) (tashih) 
Kereste, tahta ve saire 

1 ad. 

kapalı z. 
paz. 

,, 

kapalı z. 

Çıralı çam kereste: 200 m3 kapalı z. 
Gönder katran atacından: 200 ad. 

Nakliyat, Boşaltma - Yükletme 

30.11-39 da ihalesi yapılacağı ilAn edilen 
yaprak tül ünlerin nakliyata eksiltmesinden 
aarfınazar edildi 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Sömikok: 250 t. 
Kayın veya gürgen odunu: 550 t. 
Meşe kömürO: 24, l t. 

kapalı :r.. 
(temd.) paz. 

Yerli gazhane kömürü: 35t 

Müteferrik 

Parke taşı: ,9()()()() ad. 
Benzin veya dizel motörlü seyyar aantrifdj 

tulumba: 8 ad. 
Bakır kapaklı bakraç: 6000 ad. (temd.) 
Zinzir yular sapı: 800 ad.-ıaplı yular batlı· 

lıtı: 1330 d.-çul: 257 ad.-keç• belleme: 
1132 ad. 

Cephane semeri: 700-1000 ad, 
Neft yatı: 5 t. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Nohut: 81,5 t, (temd.) 
Makarna: 42,750 k. (temd.) 
Kesilmiş 11tır eti: 48,6 t. 
Şehriye: 10 t. 
Makarna: 40 t. 
Sadeyağ: 3 t. (temd.) 
Un: 270 t. (taabib) 

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

Kömür: 28349 k. 
Muhteli'l ev eşyası 
Mermer ve aemir. 
Çam tomrutu: 448 m3 

aç. eks. 
,, 

kapalı z. 
,, 

pu:. 
,, 

"" ak. elu. 

paz. 
,, 

kapalı z. 
aç. ekı. 
kapah z. 
aç. eks. 
kapalı ~-

aç. art. 

" paz. 
aç. art. 

beb. 24 -
7240 -
240 -
470 -

8090 -

9600 -

6625 -
9625 -
1325 50 
3750 -

6300 -
5800 -

311>00 -

21000 -
3750 -

k o 10 
k o 20 

ı 1178 -
2500 -
8800 -
3000 -

32292 -

95 48 

~örillmü olduğundan bu ihtiyaçların paıarlakla sabo alınması 30.11.39 
perşembe ıı-ünO ııraaiyle saat 9, 10, 11, 14, 15 ve 16 ya tehir edil· 
miştir. 

Taliplerin, kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazalı vesikalarla 
muhammen bedelin % 7,5 tu nisbetindeki muvakkat teminatlariyle 
birlikte mezkôr ıün ve saatte Türk Hava Kurumu Binaaında Türk· 
kuşu Genel Direktörlütü satınalma komisyonunda bulunmaları ilan 
olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
8 Birincikanun 939 cuma rünü ıaat 16 da Ankarada Na· 

f ıa Vekaleti binasında malzeme müdürlüğü odum da topla
nan malzeme ekıiltme komisyonunca vagon içinde ve An
karada teslim edildiği takdirde ceman 9600 lira muhammen 
bedelli çıralı çam ağacından 200 metre mikap kerestenin ka 

Çefme P. T. T. Şcfliti 
450 - Aık. Fabr. izmir Sılib Fabr. SAK. 

4-12-39 14 -
8·12-39 15 -
5-12-39 16 -Balya Kocaavpr köyü Muhtarlığı 

2161 44 D.O.V. 9 cu işletme Sirkeci 1 t-12·39 15 -

231 90 
1060 -
538-
495 -

7 43 
37 50 
15 75 
13 50 

94-

318 75 
446 33 
467 25 
105 -
498 75 

44 55 
76 -

4200 -
80 66 

207-

543 -
19 -
70 50 

607-

720 -

497 -
721 88 
99 42 
57 75 

435 -

2362 50 

1575 -
281 25 

611 25 
614 25 
8.38 35 
187 50 
660-
225-

2421 90 

42 53 

22 16 

Ankara V aliliti 
Çorlu Kor SAK. 

> > 

M.M.V. SAK. 

inhisarlar U. MOd. 
,, ,, 
" " " ,, 

Kdtabya Vil. 
M.M.V. SAK. 

Ank P.T.T. Lvz. MGd. 

7-12-39 15 -
30-11-39 15 -
30-11-39 16 -

9-12-39 l 1 -

11-12 39 14 -
11-12-39 15 -
11-12-39 15 30 
11-12-39 16 -

10-11-39 itib. l ay 
28· l l-39 15 -

:8-12-39 16 -
lıt. Elekt.Tramvay Ttlnel ltlet.U.Müd. 11-12-39 15-

" 
> 1 l-12·39 15 -

Ank. P.T.T. Umum Mftd. 9-1-40 15 -
,, ,, 18-1239 11 -

ist. Vakıflar Direk. 11-12-39 15 -
Galatasaray Lisesi SAK. 12-12-39 15 -
M.M.V. SAK. 28-ll-39 11 -
Ank. V aliliti 11-12-39 15 -
Ank. Böla-e Sanat Okulu Müd. 8-12-39 15 -

Tilrkkuşu Gen. Direk. Ank. 6-12-39 15 -
Ank. İsmet Pata Kı:r. Enıtit. Müd. 11-12-39 14 -

,, 
" 

11-12--39 14 -

Konya Köy Ebe Mektebi Müd. 1-12-39 14 -
Anlı.. Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Dir. 9-12-39 l l 
Gümrfik Mub. Gen. Komut. İst. SAK. 28.l l-39 l l 
M. M. V. SAK. ZT-11-39 11 

Ank. Dil Tarih-Cotrafya Fak. Direk. 9 12-39 11 

Nafıa Vekiloti Malzcae Müd. 
Mersin Liman itleri inhisarı T.A.Ş. 

Balı kesir lnbiıarlar Batmöd. 

l:amir Lvz. SAK. 
Lüleburgaz :Aık. SAK. 
Anlı.. Lvz. SAK. 
lıt. P.T.T. _Müd. 

D.D.V. Haydarpata 
> ,, 

Tophane Lvz. SAK. 
Lüleburıu Aık. SAK. 

Lkitehir Kor SAK. 
D. O. Y._Haydarpafa 

Çanak. Mıt. MYk. SAK. 
,, ,, 

l:ımir Lvz. SAK. 
Ank. Lvz. SAK 

,, .. 

8-12-39 16 
30·11·39 -

6-12--39 15 30 
30-tt-39 il -
12-1~·39 l 1 -
13-12-39 15 -

11-12-39 11 
12--12-39 l~ -

28-11-39 14 -
ı?'-11-39 HJ -

1-12 39 15 -
11·12-39 10 30 

1-12-89 ıo -
1-12-39 10 -
6-12-39 15 -
8-12-39 15 -

11·12-39 15 -
Orman Koruma Gen. Komut. Ank. ZT 11-39 15 -
Dörtyol Alay SAK. l 1-12-39 14 -

l:ımir Orman Çevirge Müd. 6-12-39 16 -
!<adıköy Belediye Tabıil Şubeai 24-11-39 lO -
lstanbul Beled. ZT-l 1-39 14 -
Dursunbey Alaçam Devlet Orman 

lıletmesi Revir Amirliti 
4-12--39 15 -

24 lkincit~ 
•. re 

(mürdon) Atın almak istiyoruz. Vermek isteyenlerin liyatJerı~ nııe 
tartlarını bir mektupla 30.11.39 tarihine müsadif perşcaıbc g 

0 

kadar Şirkete bildirmeleri lüzumu _ilin o_:_:_u~r·----~ 

Nakliyat - YUkletme - 809altma 

Balıkesir İnhisarlar Batmüdürlüiünden : 'd•rt 
Sındırj"ı ve Bigadıçtan Balıkesir tren durağına tatınacsk ~ı,rl• 

malı yaprak tütünlerin ekssltmiye konulmuı oldutu başka fi 
ilanı mukarrer olmaaına binaen ibtal edilditi ili~ 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 
İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komlıyonundarı: D· 

lzmir tayyare alayı birliklerinin 250 ton ıömikok maden "6ıP 
rü ihtiyacı kapalı zarf uıulil ile eksiltmeye konmuttur. 11~t• 

ihalesi 6 birincikanun 939 çarşamba günü saat on beş b~Ç c,~· 
kıtlada l:ımir Leva:ıım Amirliti Satınalma Komisyonunda y•P' • 
tır-

Tahmin edilen tutarı 6625 liradır. 
Teminatı muvakkata akçaaı 497 liradır. 
Şartnamesi her gün komlıyonda ıörillebilir. , 161' 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vosıkfl 

termek mecburiyetindedirler. .. nıı'a 
Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 'IC u~e~(if 

maddelerinde ve şartnamede ya:ulı veıikalarile teminat .,e fll'ij 

mektuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel komisyona ~e 
bulunacaklardır. ~ 

-------------------------·----------~----MU tefe r r i k 
Pendik Bakteriyoloji Enıtitüıü Direktörlüğünden : 

Muv. to. Azami tahmin Azami Azami Cinsi 
Miktara edilen kıymeti kilosu bat 

Lira krş. lira krş. 
374 40 4992 00 19,200 321) Yerli çe hassas dana tır r 

Yukarıda yazılı olan 320 bat (azami) yerli ve ha11aı daP9 

çık eksiltmeye konulmuştur. bili~' 
Açık •kıiltme 13.12.39 çartamba günü saat 14 te istan 

Cat~lotlunda Yükıek Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacsk~'~1efl 
ltbu ekıiltmeye girmek isteyenler her gün Pendikte oıue ~ııO 

müdüriyetine müracaatle tartnamesini görebilirler. EksiltiıJe 0!t11 
2490 numaralı kanunda yazılı tartlar dairesinde ve m.uayYen ya~· 
ıün ve saatte yukarıda yazılı olan teminatlarile ıözü geçen rif" 
ıek Mektepler Muhasebecilitinde teşekkill eden Pendik eaı.te 
loji Enatitüıü Satınalma Komisyonuna a-elmeleri. 

ı - dllll: 
stanbul Levazım Amirlifl Satınalma Komisyonun v•~" 
6 bin adet bakar kapakla bakraç için teklif edilen fial 

letçe pahalı ırörüldütünden puarlıkla alınacaktır. ,, V 
Avrupa bakmndan tercihan olacağı gibi bakraçlar SaıııstJ ,11~~ 

karından ve eaki yeni imalit kırpıntılarından yapılabilir. f'aı' ~<ı 
ekıiltmesi 28.11.39 ıah ıünü Aat 14 te Tophanede İıtaobıı! aı~ı 
amirliti .şabnnlma komiıyoounda yapılacaktır. Tahmin bedelı 
lira, ilk teminatı 2362,5 liradır. . ıı,aıııı'1 

Şartname ve aümunesi komisyonda görülür. lsteklilerın 
veaikalarile beraber belli saatte komisyona ıelmeleri. 

Eaklıehir Kor Satınalma komisyonundan : l c1'f 

700· 1000 aded top cephane ıemeri pazarlıkla yaptır• " ~cf 
tır. Pazarlıtı 1.12.39 cuma ıünü ıaat 15 de Eakiıehird;oO 1: 
satınalma komiıyonunda yapılacaktır· Tahmin bedeli şı~ 
ded için 21 bin liradır. Muvakkat teminatı 1575 Uradıriu '
name ve nümuneıi komlayonda ııörülür. İsteklilerin b•bırll~' 
ve ıaatte Ticaret Odaaı vesikaları ve teminatlarile 
komisyona aelmeleri. 

Devlet Demiryolları lıletme U. idaresinden: 1J 
Muhammen bedeli 3750 lira olan 5 bin kr· nef~ll' ~ 

11.12.39 Pazartesi aünü ıaat 10.30 da Haydarpaıad• ı1•"ll 
naaı dahilindeki Komisy;on tarafından açık eksiltrn" ~ 
sa.tın alınacaktır· ııı"'"ır 

Bu it• airmek isteyenlerin 281 lira 25 kuruıluk e1'fl 
kat teminat ve kanunun tayin ettiii vesaikle birUld" cJıt·J,' 
me ııünü saatine kadar komisyona müracaatları lazııtllı P' 

Bu it• atd ıartnameler komisyondan para11z olar• 
iıtılmaktadır. ıJ1 

,~· ~ 
• $ ... Eakııehir lıtasyonunda idarece röıterilecelc ~' (; ~ 

teslim edilmek ıartile beher adedi yedi kurut hesabi lı ı'ııı' 
lira muhammen bedelle 90,000 adet parke tatı k3~ri~ ll 
usulile eksiltmeye çıkarılmıfbr· Eksiltme 11.12.939 gı.t ıl 
raslayan pazarteıi günü saat (11) on birde H. Paıadİ tı~l1ııı 
nasında Birinci lıletme Komisyonunca yapılacaktır· 11 ı.~ı 
eksiltme sartnameıinde yazılı muvakkat teminat ~'1'111"' 
sayılı kanunda yazılı voıaikle teklif mektuplarını e l"ıısı" 
günü saat ona kadar Komlayon Reitliilne vermif b\I ,~ 
lıdırlar ol,ı' 

Bu ite alt prtnamc ve mukavele,, projesini paraııı: 
Haydarpaıada Yol Baımüf ettiılffinden alabilirler· 

••• 
'·ctt,te 

Aıeton ile 1eıil ve beyaz lakı alınacaktır. Bak : ~ 

l 

palı zarf uıullle ekıiltmesi yapılacaktır. nunda Türkkuıu Gen. Dir. ilanına. 
İstekliler Anadolu hattı üzerinde olmak üzere teslim Is· ·--------~------·------~ 

tasyonu defittirebillrler. Ve bu istasyonda yine vaaon içinde 
teslim ıartilo verecekleri fiatların ne suretle hesap edilecefl 
ıartnamesinde vazılıdu. 

Muvakkat teminat 720 liradır. 
Eksiltme sartnamesi ve teferruatı Ankara da Nafıa Ve

klleti malzeme müdürHifünden parasız olarak alınabilir. 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve 

ıartnamesinde yazılı Yeslkalarla birlikte aynı ıün ıaat 15 e 
kadar mezkür komisyona makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Mersin Liman lıleri lnhiıarl Türk Anonim Şirketinden: 
Altatar metre uz.unlutunda katran •tacından 200 adet r<>nder 

Erzak, Zahire, et ve Sebze 
Dörtyol Alay Satınalma Komisyonundan : te''l 

Miktarı Şekli Tutarı Muva"kat ,.., 
Kilo Lira Kr. Lir• fJ ti 

Un 270.000 Kapalı zari 32292 2429 ıd• ~ 
Alaym senelik un ihtiyacı kapalı zarf usuliyle oörtY~, f 

Jediye salonunda 11.12.939 günü yapmak üzere .müna1'11111 
/ 

-nlmlJbr • ! 
Muvak\ıat teminatı ve miktarı, tahmini fiyat pıkll-111' v'l 

m~ ~ 
Şartnameyi okumaaını arzu edenler 1her gün alay 

Cinıi 

a üracaat ed~klerdir. 
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Siirt Tümen Satınal~a Komisyonundan: 
Siird birliklerin in ihtiyacı için eksiltmeye konulan 280 ton 

~llıı 20.11.939 günü kapalı zarfla eluiltmesine talib çıkmadığından 
ay :r.arfında pazarlığa bırakılmııtır. Pazarlığı 4.12.939 pazartesi 

dııij saat 15 tedir. İsteklilerin Siirdde askeri satınalma komisyonuna 
liııttac.atları . 

.\nkara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Cinai Miktarı Muhammen bedeli ilk teminatı 

kilo lira kr. lira kr. 
tknıek 42,000 4,620 00 346 50 

oı_ l<ırıkkale askeri sanat lisesi talebesiyle kadro erlerinin ihtiyacı 
" 42,000 kilo ekmek 8.12.939 cuma günü saat 14 de açık ekıilt

\t Ue ahnacaktır. Kanuni tartları haiz isteklilerin 346 lira 50 ku
;::ıı ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhaıe· 
~ iti veznesine makbuz mukabilinde yatırarak belli gün ve saatte 

p, Sa Al. komisyonuna ıelmeleri. 
' ' • Cinai Miktarı Muhammen bed. İlk teminatı 

kilo lira kr. lira kr. 
l\oyun eti 7000 2800 00 210 00 

~ l<ırıkkale askeri sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan 7000 kilo 
\hn eti 8 birinci kanun 939 cuma ıünü saat 15 de açık eksiltme 

•lınacaktır. 
~ l<anuni tartları haiz isteklilerin 210 liradan ibaret ilk teminat
llıı ı Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz 
laltahilinde yatırarak belli gün ve saatte Mp. Sa• Al. Ko. na 

hlıaıe1 · erı, 

• . "' Cinai Miktarı 

kilo 
Pırasa 3000 
Lahana 3000 
Ispanak 3000 
Kuru soğan 2000 
Patates 3000 
Kerevi~ 1000 
Taze bakla 1000 . 

Muhammen bed. 
lira kr. 
300 00 
300 ()() 

450 ()() 

200 00 
300 ()() 

200 00 
250 00 

2000 00 

İlk teminat 
lira kr. 

150 ()() 
\.. l<ırıkkale askeri san~t lisesi talebesiyle. kadro erlerinin ihtiyacı 
'-ı.· Yukarıda cins ve mıktarları ynılı yedl kalem kLşlık yaf seb· 
ti ltı 4.12.939 pazartesi günü saat 14: 15 kadar açık eksiltme ile 

1"-caktır. 
,.lıteldilerin 150 liradan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri 
~~!talar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatırarak 

b ilin ve saatte Mp. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. . 

~blkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 
-._ Çanakkale müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla sabn ah
~lt olan aşağLda cins ve miktarları yazılı :yiyeceklere 18.11.939 
~rteıi günü talip çıkmadığrndan 2490 sayılı kanunun kırk1nc1 

ddeıinde göre tekrar pazarlığa bırakılmıthr. 
Paıarlığı l.12.939 cuma günü saatları hizarında yazılı olduğu 

~~ile Çanakkale müstahkem mevki sahnalma Komisyonunda 
ılecaktır. 

'-t l.teklilerin belli gün ve saatlarında muvakkat teminatları ve ti. 
tt vesikaları birlikte komisyona müracaatlıraı. 

t. M. Bedeli M. Teminatı 
~İton Cinsi Kilo Kurut L. K. 
~· •ltkale Nohut 81500 10 611 25 1.12.939 10 da 

lıae Makarna 42750 20 614 25 > > 10,30 da 

lırnır Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
'llınir müstahkem mevki Çeı;me mıntakaamdaki birliklerin 48600 
'lceıilmi4 sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul· 

tir, 

\ 
1 
ihalesi 6 biriuci kanun 939 çarşamba günü ıaat on bette kıtla· 
lınir levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacraktır. 
l'ahınin edilen tutarı l l 178 liradır. 
l'eıninalı muvakkat akçasl 838 lira otuz beı kuruttur. 
Şartnamesi her sriio Komisyonda ıörülür. 

,1-teldiler ticaret odasında kayLtlı olduklarına dair veaika jÖS· 

tlt ınecburiyetinded ırler. 
'41 E:.ltıiltmeye ittirak ede~ekler 2490 aa~ılı ka.nunun i~i ve üçüne:~ 
'~ dtlerinde ve prlnamesınde yazılı. vesıkalarıyle tem~oat ve tekl~f 
'i;t"Plarınl ihale aaabndan en az bır ıaat evvel komııyona vermıı 

"•caklardır. 

Sarıkamıı Askeri Satmalma Komiıyonundan : 
~ 6()0 ton arpaya teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden yeniden 

ltaıaya konulmuştur. Tahmin fialı 30,000 lira olup ilk teminat• 
\L. w liradır. Eksiltmesi 8. 12.939 cuma günü aaat 10 da Sarıkamıfta 
~ ıatınalma komisyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. 

~lrflar muayyen ıaat1en bir saat evvel komisyona verilmiı ola
, _ .. ':."lıaı"· Şartname ve avsafları kolordunun tekmil ıarnizoolarında 

lstanbul Belediyesi . 
lstanbul ElektrikTramvıy ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
Muhammen bed. Muvakkat tem. 

'1alıemenin adı T. L. T. L. 

~'------- ------- ------
"'-""" k tevettür sigortaları 5951 - 446 33 
1'lt 6230 - 467 25 

\ 1 - 16.~ 1.939 ~a kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacağı ilin 
' Yukarıda muhammen bedelleri yazılı iki nev'i ıiıortaya talip 
ttıneditinden, aynı muhammen bedelle 11. 12.933 pazartesi 
'-at 15 de İdaremiz Tünel batında Metro ban binasının 5 nci 

~ toplanacak Komisyonda pazarlıkla satın al1Dacaktır. 
- Her iki nev'i sigorta eksiltmesine ittirak edeceklerin 913,58 

'"' Yalnız yüksek veya alçak tevettür sigorta ekıiltmeıiae itti
~tce)derin de o cins sigortalara ait yukarıda yazılı muvakkat 
a tı vermiı olmaları. 

- Bu işe ait ıartnameler idarenin Levazım Müdürlütüaden 
i tedarik edilebilir. 

\ - isteklilerin kanuni vesikalarile mezkur a-Dn ve ıaatte Ko-
'""- bulunmaları. • (9703) 

• • 

MUZA YEDELER 
lzmir Orman Çevirge Müdürlüğündan: 

Kaçak olduklarından dolayı müsadere edilip orman deposunda 
bulunan beı; kaleminde 28349 kilo kömür on beş ıfin müddetle 
artırma ile ıabfa çıkarılmıtlır. Beher kilosunun muhammen bedeli 

(Devamı 4 üncü ıayfada) 

BORSA 
ÇEKLER 

2.} - 11 1939 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milin o 
Cenevre 
Amsterdao 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Prağ 

Madrid 
Vartova 
Budapeşte 

Bükreı 
Belgrad 
Yekobama 
Stokholm 
Moıkova 

5.2l 
130.36 

2.9780 
6.7875 

29.1475 
69.70 

21.2875 
0.965 
1.60'l5 

13.60'l5~ 

23.685 
0.915 
2.48 

31.045 
31.0125 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Esham velTabvilat _üzerine 

muamele olmamıştır. 

TEMAŞA ALEMİ 
HALK OPERETİ 

Bu akpm saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

Operet 3 perde 
ESKi TAS 

ESKl HAMAM 

1 

ŞEHİR TIY A TR OSU 

Tepehaşı Dram 
kıımı 

Gece saat 20,30 da 

ŞERMİN 

lıtiklil Caddesi Komedi 

kısmın:da 

Gtindüz saat 14 de 

BlR MUHASİP ARANIYOR 

Gece saat 20. 30 da 

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

Tarihi kostümlü tablo 

SAZ. CAZ. KABARE 
VARYETE 

Bütün programla her pazar 
içkisiz çaylı matine 

Tel. 43776 

~ .. · •. fEl ÖEMiRYOlLARI VE LiMANLARI· 
:·;-··İSLETME GENEL DiREKTÖRLüGüNDEN ~ 

Aıağıda yazılı iki gurup malzeme açık eksiltme usulile ayr 
ayrı satın alınacakbr. Bu malzemenin muhammen bedellerile mu· 
vakkat teminatı hizalarında yazılıdlr. MGnakasa 4. 12.939 pazartesi 
günü saat 15 de sıraaile yapılacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatte 
Sirkecide 9 itletme binasındaki A. ~:. Komisyonuna müracaatları la
zımdır. Şartnamel~ parasız olarak Komisyondan verilmektedir. 

Birinci gurup 

Boya malzemesi Muhammen beti. Muv. Teminat 

83,000 lira 6225 lira 
İkinci gurup 

Zımpara, cam kAtıdı, hamızı kibrit ve aa. 
Muhammen bed. Muv. teminat 

595,5 lira 44,67 lira 

••• 
(9497) 4- 4 

Muhammen bedeli 3660 lira olan 50000 Kğ. Pis iaz 27. l 1.939 
pu.arteıi rünü saat ( 15) on beıte Haydarpaıada Gar binası dahilin
deki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Eu ite girmek isteyenlerin 274 lira 50 kuruıluk muvakkat te· 
minat kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları· 
oı aynı pn saat ( 14) on dörde kadar Komisyon Reislitine verme· 
leri llzamdar. 

Bu ite ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (9374) 4 - 4 

lstanbul Kız Oğretmen Okulu 
Satmalmı Komisyonundan : 
Beher kilo1Unua iık Eksiltme tekli 

Cinai Miktarı tahmin bel. teminat gün ve saati 

Kavrulmuı fuulık 1900 45 
Çekirdeksiz iizl111 2'200 20 
Kuru incir 1900 20 
Ceviz içi 2300 35 
Kuru kaJ91 Malatya 1000 70 
Elma Amaaya 42'0 20 
Elma GGmilflııaH •200 l 5 
Ayva 780 10 
Portokal Dörtyol 10700 4,375 
Portokal Alanya 5700 3,75 
Manialine JUu 4000 2,5 413 24 

•.Xll.939 
salı pnü 
aaat 14 te 

açık eksiltme 

l - l.taaMaI Kız ôtretmeo Okulu muallim ve pansiyon kısım
larının yukarıda mikw ve beher kilo ve adet ve tahmin bedelle
rile llk teminatı ve ebillme aati hizalarında yaz.ılı yaf ve kuru 
me7nler açık •luiltmeye keomaftur. 

2 - Ekmltme l.tanbul &yotJunda lıtiklil cacl.leainlie Liseler 
Muhaıebeoilitiade toplanan Komi.yomla yapılacaktır. İsteklilerin 
ilk teminatlarını belll ,ıın Ye 1aatten evvel Liseler Muhaaebeeiliği 
veı.p.,ine yatırılarak teminat makbuzlannı ve yeni yıl Ticaret Odası 
veaikalannı ekıiltme zamanında Komisyona yermeleri . 

3 - isteklilerin tartaameyi okul idaresinden ı6rilp okuyabile· 
coklni illa olunur. (M27) 2- 4 

Cinsi Miktarı Mub. Bedeli 8/0 7,5 te· 
minatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

3 

Eksiltme 

Şekli Saatı 

Tu:1 Ruhu 660 l&.ilo 99 7 43 puarhk 14 
Asit ıülfürtik 500 " 500 37 50 açık ek. 15 
Kireç kaymatı 1000 ,, 210 15 75 pazarlık 15,30 
Potas 500 ,, 180 13 50 puarhk 16 

1 - Cins ve miktarı yukar ' a yazılı 4 kalem ecu lalzalarıalia 

gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksilt•• te· 

kil ve saatleri hizalarında gösterilmiıtir. 
I1I - Eksiltme Il.Xll.939 pazartesi günü Kabatqda Leva.z.ım ye 

Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen filo ve uatlerde 0f' 
7,5 ıüvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmelerl ilin 
olunur. (9697) 1-4 

* * • 
Cinsi Miktar Muh. be. %7,5 tem. Eksiltmenin 

lira kr. lira kr. ,ekli ıaati 

Boru levazımı 9 kalem 1086 45 81 48 28.Xl.939 açık e. 14 
Ahıap parke 1100 M 2 2420 - 181 50 ,, ,, l') 
Vermut ıişesi 50000 adet sif 3646 - 273 45 4.Xll.939 ,, 14 

1 - Değiştirilen ahşap parke eb'adı mucibince ve yine yukarıia 
yazılı 2 kalem malzeme şartname ve müfredat listeleri veçbile hi 
zalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme ıta 
ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve müfredat listeleri her gün aözil ıeçen Şube
den parasız alınabilecegi gibi Vermut tişesi krokisi de tetkik edUe
bili r. 

V - İsteklilerin eksitme için 
% 7,5 gü\enme paralarile birlikte 
ilan olunur. 

• •• 

tayin edilen güo ve saatlerde 
meı.kür Komisyona ıelmeleri 

(9412) 4-4 

1 - Numunesi mucibince 1000 adet 32-11 Pm. zincir açık ek· 
siltme usuliyle satın alınacakhr. 

il - Muhammen bedeli 750 lira, muvakkat teminatı 56,25 li· 
radır. 

111 - Eksiltme 25.Xl.939 cumartesi günü ıaat 12 de Kabatqta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - ~ümune her gün sozü geçen şubede görülebilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen ıüo ve ... tte 

% 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri. 

••• 
(9607) 3-4 

l - Şartname plan ve keıifnameıi mucibince Ankara Bira 
Fabrikasında iliveteo yaptırılacak inşaat iti kapalı zarf uaulile ek· 
siltmeye konmuıtur. 

il - Keıif bedeli l 143.490,34) muvakkat teminatı 8489,04 li
radır. 

ili - Eksiltme 1.12.939 cuma günü aaat 16 da Kabatapa Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyoouoda yapılacaktır. 

iV - Ketif ve fBrtnameler her gün (720) kuruı mukabilinde 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek müheodiı veya mimar olmaları, olma· 
dıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mütehaasısı intaatın sonuna ka· 
dar it başında bulunduracaklanm noterlikten musaddak bir teabhüt 
kağıdı ile temin etmeleri ve (75.000) liralık bu gibi bir inf8ab mu
vaffakıyetle yapmlf olduklarına ait vesika vermeleri lizımdır. MO
nakasaya ittirak edecekler yukarda yazılı vesikayı eksiltme ,.OaGn
den 3 gün evveline kadar inhisarlar Umum Müdürlütü intaat tube· 
ıine ibraz etmeleri lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu ve V inci maddede yaıılı 
kanuni vesaik ve teminat parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar ekıiltme srünü ihale aaa 
tinden bir saat evveline kadar yukarda adı geçen Komüıyoa Bat· 
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri li:ı:ımdır. (9441) 4 - 4 

lstanbul Defterdarhgmdan : 
Bakırköy aahilinin takriben 2300 açıklarında bunclaa 20 1en e 

evvel batmıt olan Pelengiderya ganbotunun hurda demir akama 

müteahhide ait olmak Üzere parçalanarak çıkarılması iti 1462,5 bia 
dört yüz altmış iki buçuk lira muhammen bedel üaerindeo açık 
arttırmaya konulmuıtur. Matruk sremiden çıkacak Eıleha, cephane, 
Techisat ve saire gibi Mılli müdafaaya elverifli mnal ile bakır, pi· 
rinç, Aleminyüm ve emuli maadin, meakukit ve evrakı nakliiye hl· 
kümele a ' t elacaktır. İhaleyi müteakkip yirmi a-üo içinde ite batlaa· 
ması ve dört ay zarfıoda ikmal edilmesi meşruttur. Şartname be
delsiz olarak her ıiin Milli emlak müdürUliü muhasebe kalemiaM. 
alınabilir. Arttırmaya 14. 12.939 perıembe sünü aaat 14 ile Millr 
emlak müdürlütünde içtima edecek olan Komiıy•ncla yapılacaktır. 
Taliplerin 110 liralık muvakkat teminatla muayyea sün ve aaatte 
komiııona müracaatlan. (8841) 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan 

- Mevcut evsaf ve numunesine uypn "152'28,, kilo pamuk 
çorap ipliti kapalı zarf eksiltmesile sabo alınacak ve ekıiltmeıi 
1 birinci kinun 939 cuma günü saat on beşte Taksim Ayazpqalia 
Jandarma Mıntaka Komutanlıtı binası içinde Komisyonumuz.da ya· 
palacakhr. 

2 - Tahmin edilen bedeli on dokuz. bin d6rt yüz doksan bir 
lira seksen dört kurut ve ilk teminat bin dört yüz altmıı bir lira 
seksen dokuz kuruştur. 

3 - Şart kltıdı ve numune her srün Komiıyo•da ıCSrillebilir. 
Ve tart katıda parasız alınabilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliti Mubuel.eciliti Yel.• 

neaine yatıracakları ilk teminat makbuzu veya baab kefalet •elu 
tubu ve f8rl kağıdında yaz.ılı sair belgeleri de havi teklif zarflanll• 
eksiltme 1&atiodeo bir 1aat evveline kadar Komiıyonumuı.da bil· 
lunmuf olmaları lhımdır. (9371) 3-4 

• 
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Pour la Publiclte a'adresaer 
a l' Adminlstration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Telepbone: 49442 

Tebleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hul 

Objet de l'adjudication 
,_... Mode Prix 

d' adjudicat. eıtimatif 

A) Adjudications au Rab~ · 
Construct i ons-Repa ret lons-Trav. Publics-Materiel 

Rep. bat. P.T.T. a Çeşme Publique 662 35 
Const. forge et fonderie > 6000 -
Rep. bat. ecole villagc Kocaavşnr de Balya 
Aıphaltage d'apres systeme Topekadelaplaee Pli each 

de Sirkeci et d'autres routes (c. eh 144 P) 
28899 20 

Rep. bat. dispensaire et install. eau Publique 3092 -
Const. 4 depôts de munitions a Çorlu Grc a gre ehae. 3529 1 S 

n 2 ,, » > n Tekirdağ n > HS84 15 
Rep. bit. Etat major general Publique 6600 -

Caution. 
proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier dea Cbarıcı 

de Construction-Cartographie 

4SO -

2161 44 

231 90 
1060 -

538 -
495 -

Chef P.T.T. Çeşme 
Com. Ach. Fabr. Armes lzmir 
Muhtar Villaa"e Kocaavşar de &Jya 
9 eme l!.xpl. Ch. fer Etat Sirkeci 

Vil. Ank. 
Com. Aeh. Corps Armee Çorlu 

> n 
C. A. Min. Def. Nat. _Ank. 

Joura Heures 

4· 12-39 
8-12-39 
5-12-39 

11-1?.-39 

7-12-39 
30-11-39 
30-11-39 

9-12-39 

14 -
15 -
16 -
ıs -

15 -
ıs -
16 -
11 -

Produits Chimiquea et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
Acide ehlorydrique: 660 k. Gre iı gre 99 - 7 43 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 11-12-39 14 -

n sulfirique: 500 k. Publique 500 - 37 50 ,, ,, 11·12-39 J 5 -
Chlorure de cbaux: 1 t. Gre a gre 210 - 15 7S n ., tı-12-89 15 30 

' Potasse: 600 k. ,, 180 - 13 50 > > 11-12-39 16 -
Mcdicaments: 90 lots .,, 2228 50 Vil. Kütahya 1 mois iı partir du 10-11·39 
Produih de carbon de tetrachlorure: 500 k. Publique 1250 - 94 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 28-11·39 ıs _ 
El ectricite-Gaz~Chauffage Centraldnstallation et Materiel) 

Pile Daimon: 2500 p. Gre İl gre 4250 -
Coupe·eircuit de haute tension (aj) » 5951 -

,, > hasse n n j 6230 -
lsolateur en porcelaine: 2000 p. Publique 1400 -
Manehons en euivre de 3 m/m: 30000 p.·id. Gre iı gre 6650 -

en aluminium de 4 m m: 1(10000 p. 

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 
Coıtumcs pr. portien: 33 complets 
Etoffe bleuc: 22S m. 

Publique la p. 18 -

Couvarture en laine: 3500 p. (eah eh 140 P) 
Couverture en laine de fabr. de Karamürsel 

dim. 195 X 150 
Couverture en laine de fabr. de Karamürsel 

dim. 2ısx ıso 

n le m. 4 50 
Gre a gre la p. 8 -
Publique 225 -

n 1462 50 

Habits (touloum): 120 p ··habits: 10 compl. Publique 107S 50 
Linie et eıenrpins 1024-1572,50 

318 7S 
446 33 
467 25 
105 -
498 75 

44 5S 
76 -

4200 -

70 60 

Paletot en pcau: 60 p. 2760 - 207 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

· Po~le type Zonguldak: 6 p. lap. 24 -
Div. articles d'ameublem. {cah eh L 5) Pli cach 7240 - 543 -

Dir. Eeon. P.T.T. Ank. et Jst. 
Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. Jst. 

» ,, 
Dir. Gen. P.T.T. Ank. et lst. 

n ,, 

Dir. Vakoufı lat. 
Com. Ach. Lycee Galatasaray 
C. A. Min. Def. Nat. Anlc. 
Dir. lnst. J. Filles Ismetpap a Ank. 

,, 
" 

Vil. Ank. 
Dir. Eeole Metiers Ank. 

n Gen. TürkkuJU Ank. 

Dir. Ec. de Saie·femme Konya 
Dir. Fae. Langue·Hist.-Georr· Anlc. 

18-12-39 16 -
11-12-39 15 -
11-12-39 15 -

9-1-40 15 -
18-12·39 11 -

11-12-39 15 -
12-12-39 15 -
28.11-39 11 -
11-12-39 14 -

ıt-12-39 14 -

J 1·12-39 15 -
8-12-39 15 -
6-12-39 15 -

1-12·39 14 -
9-12-39 11 -

Lit: 20 p. Gre iı gre 240 - 19 - C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. Ist. 28-11-39 11 -
Armoires 2 p.·id en verre: 2 p.-table: 1 p.- n . 470 -

iehclle: 1 p. 
Div: armoireı (cah eh 5 L) (rectif.) Pli eaeh 8090 -

Boia de Construction, Panches, Charpente 

Qois de &apin resineux; 200 m3 Pli cacb 

T ranaport-chargament - dechargment 

L'adjudication du 30-11-39 concernant le tranı· 
port des feuilles de tabaes a ete annulee 

C ombustible - Carburant-Huiles 

Semi·coke: 250 t. 
Coke indigene: 35 t. 
Bois de ebene: 24,1 t. 

> » h~tre ou d'orme: 550 t. (aj) 

Divers 

Naphte: 5 t. 
Brideıı en chaine: 800 p.·bride ıimple: 1300 

p.-jute: 257 p.-ceinture en feulre: 1932 p. 
Selle pr. transport mnnitions: 700-1000 p. 
Pierres parqucts: 90000 p. 
Pompe eentrifuge ambulante n moteur iı 

benzine ou Dicsel: 8 p. 
Seau en euivre a anıe et avee eouvercle: 

6000 p. (al) 

Provisl ons 

Haricob sees: 242 t. 
Pois·chiehe: 24 t. 
Riz: 40 t. 
Bcurre: 10 t. 
Sucre: 8 t. 
P'arine: 30 t. 
Ble concasıe: 40 t. 
Sel: 12,8 t. 
Avoine: 125 •· 

0arine: 280 t. (ıi) 

Pli eaeh 
Publique 

" Gre a gre 

Publiquc 
Gre iı gre 

n 
Pli eneh 

" 
Gre a gre 

Gre a rre 
> 

» 
,, 
n 
> 

> 

> 

,, 
,, 

9600 -

6625 -
770 -

1325 50 
962S -

3750 -

21000 -
6300 -
5800 -

31SOO -

le k. o ıs 
,, o 12 
:t o 26 

" 
o 98 

n o 28 
,, o 11 

n () 15 
n o 06 
,, o 06 

70 50 Com • Ach. Min. Def. Nat. Ank. 27-11-39 11 -

617 - Dir• Fac. Lani'ue·Hist.·G'oa-r. Anlc. 9-12-39 11 -

720 - Miniı. Trav. Pub. Dıip. Mater. 8-12-39 16 -

- - Dir. Monopoleı Bahkealr 

497 - Com. Aeb. lnt. lzmir 8-12·39 15 80 
57 75 Oir. P.T.T. lst. 13-12-39 15 -
99 42 Com. Ach. lnt. Ank. 12-12·39 11 -

721 88 > Mil. Lüleburgaz 30-11-89 11 -

281 25 lere Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 11-12-39 10 30 
Com. Aeh. Mil. Lüleburiaz 27-11-39 15 -

157S - ,, Corps Annce Eskişehir 1-12-39 15 -
1 ere Expl. Ch. de fer Etat H. paıa 11-12-39 11 -

435 - > 
" 

12-12·39 15 -

2362 ~>O Com. Ach. lnt. Tophane 2&-11-39 14 -

342 - Com. Aeb. Mil Edirne 27-11-39 10 -
216 - n ,, 27-11-39 10 30 
780 - n » 27-11-39 11 -
735 - ,, n 27-11-39 il 30 
168 - , ,, 27-11°39 H 30 
248 -

" " 
27-11-39 ıs -

315 - n ,, 27-11-39 15 30 
58 - n n 27·11-39 16 -

563 - > » 27-11-39 16 30 
> Mil. Slird 4 .. 12.39 ıs -

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

Cumartesi 25.11.939 

Dizel elektrik -a-.rupu (Mardin Bcled., No 12.30 
Makarna (lıt. Komut.) No 123ı 
Sıra (Ank. Dil Tarih Cotrafya Fakalteıi) No 1234 
Çirala çam kereste (Devlet Limanları lıletmc U. Müd.) No t235 
Defatir ve evraltı matbua (İst. Vakıflar Direk.) No 1237 
Tahta ambalaj sandıtt (İlt. jandarma SAK) No 1237 
Portatif karyola (Harp Okulu Komut). No 1238 
Sırına kemer kılıç ve apolet (Harp Okulu Komut.) No 1238 
• Bina ankazları (Ank. Boled.) No 1238 
Yulaf {Sultansuyu Huaıı Müd.) No 1241 
Davar ioı. (Kütahya Aslıc.) No 1241 
Börülce (Çaoalıc. Mat. Mvk.) No 1~2 
Nohud (Samsun Tümeni) No 1242 

,, (Çanak. Mıt. Mvk.) No 1242 
• Maa-nczit (Fethiye Malmiid.) No 1245 
Depo İaf. (Bornova Tümeni) No 1246 
Su teaiaatı (Nevtchir Üçbiaar Beled.) No 1246 
Elbiselik kumaı (M. M. V.) No 1246 
İliç (Malatya Vilayeti) No 1247 
Zincir ve bıçak (inhisarlar U. Müd.) No 1247 
Pati.ika (Deniz Lvz.) No 1247 
Aık. hastanesinde yap. tamirat (Edirne Ask. SAK.) No tz.48 
Kule İnf (Edirne Aak. SAK.) No 1248 
Tevhit semeri (M M. V.) No 1248 
Biden { n ) No 1248 ____________________ ______,/ 

Memento des Fournisseurs c ____________________________________ ..,,/ 

Samedi 25. 1 1.9.39 

Groupe:eleebiqe Diesel (Muoicip. Mardin) No 1230 
Macaronia (Command. lst.) No '1232 
Banca (Faculte Langue Histoire et Geographie) No 12.14 
Bois rcsineux tDir. Exploitation Porta Etat) No 1236 
lıaprimeı, (Dir. Vakoufı lst.) No 1237 
Cai11H en boi.a pr. amballaa-e (Coıu. Ach. Gcndr. Ist.) No ıı'Jf 
Lits portatih (Command. Ecole de Gucrre) No 1238 , 
Epaulettc epee et ceioture doree (Commaucl. Ecolc deGuerre).fılo 
• Decombreı bat. (Municip· Ankara) No 1238 
Av•ino (Dir. Etablc Sultansuyu) No 1241 
~a:ıatr. mur i'alentour (Com. Aeb. Milit. Kfitahya) No 1241 
Haricetı (Com. Aeb. Place Forte Çanak,, No J-242 
Poiı·ebicbe (Div. Samıun) No 1242 
Poiı chicbe (Com. Adi. Plaee Forte Çanak.) No 1242 
• Maıaeaite (Dir. Fiao Fethiye) No 1245 
Conıtr. depot (Oiv. Bornova) No 1246 

_lnltallation d'eau (Muoicip. Uçhisar Nevıehir) No 1246 
~toffe ıc:ouleur d'uure pr. coatumc. (Miniıt. Def . .Nat.) Na ıtfB 
Medioamenbı (Vil. Malatya) No 1247 _.111) 
Cbaine •t couteaux pr. eouper le carton (Dir. Gio. Moa.,,..-

No 1247 
Toile batiate (lnt. Maritim•) No 1247 .ıo ı!Jİ 
Repar. a la bat. Hôpital Milit. (Com. Aeh. Milit. Edirne) '"' 
Coaıtr. tour {Com. Aeh. Milit. Edirne) No 1248 
Harnaiı (Mini.tere Def. Nat.) No 1248 
Biionı ., " n No 1248 _________________ ____/ 

(3 üncü ıahifeden devam) 1ıf1 
2 kuruıtur. Munkkat teminatı 42 lira 53 kuruştur. ihale B· aJ' 
tarihine müaadif çarşamba ıünü 1aat on altıda orman çevirf• -~,P' 
lütilode yapılacakbr. Teminatı muvakkatanın saat on dörd• ,_ıV 
ziraat banlıcaıına yatarılmıı bulanması liztmdar. Bu huıuıt• ıV' 
malGmat almak iıtiyenlerin çev"rge ..nıüdüdütüne mürac••tl•,ı 
olunur. 

lıtanbul Asliye Dördüncü Ticaret Mahkemeaınd•": ,o· 
~ir ticari .ihtilaftan do~ayı tica~et kanununun 7I0,711 ;~ 

tealıp maddelerı bökümleraoc tevfikan talep üzerine ııı•b 1 ı~ aatılmuaoa karar verilen 3000 iAded salamura koyua deriıi ~ ,,.~ 
tarihinde saat 10 da malların bulunduğu Y:edikulc KubçefO'~~ 
çi <sokak 11 No. da bilmüzayede satılacatıodan almak iftf.f 
ablacatı ta•ihtc mukôr yerde hazır bulunacak ••h 
memuruna müraeaat eylemel•ri ilin olunur. . . . ~ 

Pelcnıiderya rambotunun hurda demir ak1amı ıatı~ 
Bak : lıt. Defterdarlıtı ilanlarına. 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı lılerl Direktörü : lımatl 
Baııldıfı yert : Akm Buımevt, lıtanbul 

• 


