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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 

• • 

"-AMUNAKASALAR 
~t -ramirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita - ---------

Konya Ereğli Belediyesinden : 

\ ~~li kasabaıının yaptırılmakta olan halihazır haritasına göre 
~~tar genifliğindeki meskun ve gayri meskun imar sahasını 
~ e?en ve İmar ~lanla~ı~ı tanzim işlerine ait. umumi tal~matna-

6 ıncı maddesı mucıbmce yapılması gereklı avan proıeyi ha
\ı ~ ve bunu Nafıa vekaletince tasd•kinden sonra ayni tali
i ~inenin 29 maddesinde mezkür olan imar planlarının yapılması 

tP•!• zarf ~suliyle eksi~t~eye kon~lmuştur. . _ 
~ lı:ııltme 2J.12.939 tarıhıne tesaduf eden pazartesı gunü ıaat 
il. tlc Ereğli Belediye salonunda belediye encümeni huzurunda 
y ca.lctır. 
Ukarıda zikrolunan avan proje ve imar plinlaıını tanzim i•i· 
~-~ammen ~deli~ liradır. . . 
. kıiltmeye rıreceklerıo yukarıda habıı reçen talımatoamenin be

lnaddesinde yaıılı ehliyeti haiz olmaları şarttır. İsteklilerin 2'5 
ıı:ıuvakkat teminatı havi teklif mektuplarını ihale saatından 

l•ç bir saat evveline kadar Ereğli belediye reisliğine göndermiş 
~vdi etmiş olmaları lüzumu ve postada vukua aelecek gecik. 

tiıı .naxarı itibare alınmıyacatı ilin olunur. 

Samıun 1nhiıarlar Baımüdürlüiünden: 
lGtün merkezinde kain idaremiz emanet ambarına Roberoit'dö-

1 · ve çatı tamiri yapılacaktır. 2177 lira 18 kuruı ke,if bedeli 
\. ~ tamiratın ihale tarihi olan 16.11.39 iÜoünde de isteklisi ta
~' ıürülen pey haddi liyıkında iÖrülmediiinden 24YO 1ayılı 

fi l~ll~Q 43 Üncü maddeaine tevfikan münakasa pazarlık suretile 
.. ~ tarihine kadar bir ay uzatılmıştır. 
""'"akkat teminat 163 lira 29 kuruştur. 
~•iltme pazarlık suretiyele 15. 12.39 cuma ıünü aaat 15 de 
İ lidGrUikte müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
~•klilerin ketif ve ıartnameyi iÖrmek üzere ihale ıününe ka

t fÜn Baımüdürlük Ziraat ıubesine müracaatları ilin olunur. 

P. T. T · Levazım Müdürlüiünden: 

ttinıesiut radyo istasyonu Lojman binasının harici su 
d tının pazarlığı 4.12.939 tarihinde pazartesi aünü saat 
~ Ankarada p, T. T. Umum Müdürlük binasındaki Sa-

a Komiayonunda yapılmak üzere on ııün daha temdit 
ittir. 
~Uhammen bedel 1061.79 muvakkat teminat 79.65 li· 

kttnameler her aıün Ankarada P . T. T. Levazım Mü
Under. bedelsiz alınır veya aörülebilir· 

İstanbul Üniversitesi A· E. p. Komisyonundan: 
~rr-.hpaıa hastanesinde yapılmakta olan birinci Şirürji 

intn 48559.36 lira keıifli ikmal inıaab 14-12.939 per
~ tünü saat ıs de Rektörlükte kapalı zarfla eksiltmeye 
~~UflUr• 
~~idiler bu ife ait dosyaları 245 kuru§ mukabilinde 
~ tl~kten alabilirler. 
\l lfe ıirebilmek için 939 ticaret odası vesikasile dos· 

kı ilan ıartlarında yazılı vesikalar ile teklif mektup
lhale saatinden bir saat evvel Rektörlüğü verilmelidir. 

~ Maniıa Ziraat Müdürlüğünden: 
bt lllıada yapılacak olan 6623 lira 69 kuruıluk keıif be· 

r üzüm temizleme evi inıaatı açık eksiltmeye konul· 
,~. 

-." lıe ait eksiltme ıartnamesi ile proje ve keıif kağıt
~~ ~unlara müteferrl evrak Manisa Ziraat Müdürlüiün
l~elıiz olarak alınabilir. 

'1e birincikanun 939 on beıinci cuma günü ıaat on 
~'-antsa Vilayeti Ziraat Müdürlüiü odasında yapılacaktır· 
~'-"akkat teminat 496 lira 72 kuruıtur. 
~~killerin ihaleden evvel Manisa Nafıa Müdürlüfünden 

lçfn alacakları ehliyet vesikası ile 939 ıenesine ait ti-
0dası vesikalarını da hamil bulunmaları lüzumu ilan 

~ ... tttep Vlllyeti Pazarcık Kazası Malm6dürlüğünden : 
~l'rcık kazasında yapılacak 23743 lira 42 kuruı keıif 
ı b hukdmet kona&'ı inıaatı kapalı zarf usulile ve on bin 

U yıl bakiyesi 940 mali yılında ödenmek ıartile ye
b •kıiltmeye çıkarılmııtır· 
\:'asındaki evrak ıunlardır : 

\lal ıartname, 

Mukavele proJeıı, 
Birinci kısım keıifnamesi, 
İkinci kısım keıifnamesi· 
Dosya G. Antep Nafıa Müdürlütünde ve Pazarcık Mal

müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakkat teminat 1780 liradır. 
isteklilerin ihale gününden asgari 8 aün evvel G· Antep 

vilayetine. yaptığı itler bonservlslerile müracaat ederek vesi
ka veren komisyondan alacağı ehliyet vesikasile 939 yılı Ti· 
caret Odası vesikası ibraz etmesi. 

Eksiltme 25.12.39 gününe müsadif pazartesi günü saat 
15 de Pazarcık malmüdürlüğinde müteıekkil eksiltme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlıya· 
cakları teklif mektuplarını 25.12.39 aünü saat ı4 de kadar 
komisyon riyasetine vermeleri. 

Postada vaki a-ecikmelerin kabul edilmiyeceği ilin olu-
nur· 

Harp Akademisi Komutanlığı Satınalma Komiıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 130 lira olan Akademi müıtemi· 
latının tamir münakasası açık eksilme ile 18 birincikanun 
939 tarihine müsadif pazartesi günü saat ı 1 de yapılacaktır. 

Keıifname ve ıartnamesini görmek isteyenlerin her gün, 
münakaaaaına ittirak edeceklerin mezkur aün ve saatte Be. 
tiktat Malmemurluiuna yatırılmıı 975 kuruıluk muakkat te· 
minat makbuzlarile Yıldızda Akademi Satınalma Komiıyo · 
nuna müracaatları. 

• • • 
Gureba bastabanesi hariciye anfiai bitirme işleri. Bak : İat. Na 

fıa Müd. ilanlarına . 

l liçlar, Klinik ve ispençiyari alil, Hastaneızv . -
Bursa Vilayeti Mustafakemalpaıa Belediyeiinden : 

Mustaf akemalpafa Belediyesi tarafından sıhhat itlerin de 
kullanılmak üzere 1 aded etüv makinesi eksiltme usullle 
mubayaa edilecektir. 

Eksiltme 5 birincikanun 939 tarihine inüsadif salı günü 
ıaat 14 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

Etüvün muhammen bedeli 1400 liradır. 
Eksiltmeye itlirak edecekler yüzde 7,5 depozito ve ıhale· 

yi müteakip yüzde 15 e iblai edilecektir. 
ŞartnameJi a-örmek isteyenler M. K . P. Belediyesine 

müracaat etmeleri ilan olunur· 

Elektrik, Havııazı, Kalırifır (T ııiaat ve Malz.) 

Bursa Halkevi Baıkanlıiından : 

Buraa Halkevi için 11 hoparlörlü bir amplifikatör tesisatı yap. 
tırılacaktır. Şartnamesi Eminönü Halkevinde bulunmaldtıdır, İıtekli
lerin oradan alacakları prtnameye tekliflerini Buraa Halkevi Baş
kanhtına bu ıünden itibaren 15 pn içinde bildirmeleri ve tekJif 
sahiplerine yapılacak teblirat üzerine davet olunacakları iÜnde ka
tı ihalesi yapılacatı ilin elunur. 

••• 
Telefon makinesi alınacaktır· Bak : inhisarlar U. Mü· 

dürlüiü ilanlarına 
* • • 

Sila htar fabrihaaının kömür nakil tesisatı . Bak : lst. 
Elektrik Tramvay ve Tünel İıletmeleri U. Müdürlüğü ilan
larına 

Mıııucat -Elbise -Kundura -Çam~ır v. s. 
Siyasal Bilgiler Okulu Mübayaat Komisyonu Reisliğinden : 

Siyasal Bilgiler Okulu için 100 tane yün battaniye açık 
eksiltmeye konulmuıtur· Beherinin tahmin edilen bedeli 14 
liradır. İlk teminat 105 liradır. Eksiltme 14 birincikanun 939 
perıembe günü saat 15 de Ankara Mektepler Muhasebeci· 
liğinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. Şartname ve 
battaniye nümuneıi her gün mektepte ıörüleltilir. 

Ticaret V ekiletinden : 
Vekalet müstahdemleri için 22 palto paır:arlıkla diktirileeeltir. 
Kumaş Vekiletlen verilecektir. 
Muhammen bedeli 220 lira, muvakkat teminatı akçası da 16 li

ra 50 kuruftur. 
Pazarlık 1.12.939 c:uma rOnil ıaat 14 de Vekalet sat itleri ve 

levuım müdürlüfinde toplanacak olan alım aatım kemiıyoauada 
yapılacaktır· 

lıteklilcrin 939 aeaeıiae aid ünnn, rub1at teı.kereti, ehliyet 
vesikası ve muvakkat teminatı makbulariyle birlikte belli sün 'H 

aaatt• müraoaatları. 

Devlet Denizyolları İıletmeıi Umum Müdürlüf0n8en: 
İdare memurlarına yaptırılecak elbiae için muktui kt1mqlar 

açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Muhammen bedeli 4104 lira olup m•nkkat teminli 307 lira 

80 kur.ştur. 
Eksiltme idare merkezinde müteşekkil alım ıatım k••İ9y•mn•· 

tla 15 K. sani 1940 taririne müsadıf cuma günü aut 15 ie Japda· 
caktır. 

Bu İfe ait şartname berıft n malzeme mücl11rlüti•4-a tılıaa• 
bilir. 

• • • 
Elbiselik lacivert kumaş ve iskarpin alınacakbr. Bak: lat. Er· 

kek Muallim Mektebi SAK iliolanna. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Mupmba, Jtılı v .ı. 

Harp Okulu Komutanlıiı Satınalma Komiıyeaundan : 

Harp okulundan ıubay çıkacak okurlar içJn 771 tane 
portatif karyolanın 25.11.939 cumartesi aünü açık eksiltme 
ile ihalesine talip çık~adığından eksiltme günü olarak 
1.ı2.939 perıembe aünü saat 14 de harp okulundaki komi
miayonda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 7710 lira ve muvakkat teminatı 1'a 
578 lira 25 kuruıtur· 

Eksiltmeye gireceklerin ıartnameıinde yazılı nümuae ka· 
ryolayı ve ıartnameıini &'Örmek üzere her ıün komiıyona 
müracaat etmeleri. 

• •• 
Perde imali Ye va•iyye i•i ile m11ıamba dit-•• İfİ. Sak : dalai· 

aarlar U. Müd. ilanlarına . 

Matbaa itleri, kırtaaiye ve yazıhane Lvz:. 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlıtı lıtaabul Le'f'utm 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Gümrük mu haf aza genel komntanlık ihtiyacı için baıtarı· 
lacak 69 kalem enakıa 4.12.939 pazartesi aünü ıaat 11 de 
pazarlıiı yapılacaktır· 

Tahmini tutarı 1000 lira ve ilk teminatı 75 liradır· 
Nümüneler ve ıartnamesi komisyondadır. Görülübilir. 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve 

kanuni vesikalarile birlikte Galata Rıhtım caddeai Veli A
lemdar han ikinci kattaki komisyona ıelmeleri . 

İstanbul Grupu Tapu Sicil Müdürlütünden: 
Aded Cinai Markası 

5 Planimetre Zei.a marka verniye takaiıaatlı ea•la kapalı 
17 Balaatro Rihter 
70 Tirilin Ribter yanian açılır sapı itaeli 
20 Prizma Rihter ve aapı tahta 

1 Pandeğraf Neıler verniyeli ve madeni 
3 Perrel takımı Rihter marka orta l.oy 

40 Çelik 'erit 20 metrelik aapı kırmalı 
8 Çelik cetvel l metrelik 
7 Verniyeli minkale Suıtander 

20 Jalea ıebpaaı 
100 Fit 

10 Alet şemsiyesi 
40 Şakul Orta boy 
6 Mira 
Yukarıda müfredatı iÖıterllen alalı funiyenia yapılan •laa

kuasında verilen fiatlar haddi layık rör6lmemiş olmakla •• ,cı. 

tlaha uzatılmıı ve ihale günü olan 11.12.39 taribine teaadlf etlea 
pa:ıarleıi güni saat 15 de Sultanahmedtle Tapu Sieilli Mütlilrlii
pnde miiteşekkil k.emisyona müracaat eylemeleri ilin elanar. 

Mıhrıkat, Benzin, Maki na yaiları v. s. 
Milli Müdafaa V ekileti Satınalma Komtsyonundaa: 

lSOO kilo benzin; ı20 kilo mobiloil yaiı pazarlıkla ala· 
nacaktır. 

Pazarlığı: 2.ı2.939 cumartesi günü saat ı 1 dedir. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. v. Satınalma Koıntı· 

yonunda bulunmalan. 

••• 
Benzin alınacaktır. Bak: 1ıt · Elektrik Taramvay •• Tii-

nel İıletmeleri U. Müdürlüğü ilanlarına 

Müteferrik 
p. T. T. Fabrikası MüdiirlülGnden: 

F abrlka ihtiyacı için açık eksiltme ile IOOO kilo ldU~e 
kurıun alınacaktır· ' 

Muhammen bedeli 28i0, muvakkat teminat 216 liradır· 
Eksiltme, ıs.12.939 pazartesi aıünii saat ıs le yapılacaktır. 
Şartnameler, fabrika müdürlülüadea paraıız alınabilir· 
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Bu gün ilan olunan 

ve Müzayedeler Listesi 
Ctnıl Şekli Muhm· 1ted· T emtnat Müracaat yeri Gün Saat 

A) MUnakasalar 

fnt•at, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Üzüm temizleme evi inş. aç. eks. 
Pazarcık kazasında hükümet Konatı inı. 
Harp Akademisi binası tamiri aç. ekı. 

6623 69 
23743 42 

130 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 
Etüv makinesi: 1 ad. 1400 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Telefon makinesi: 105 ad. aç. eks. 2572 50 
Sılahtar fabrikasının kömür nakil tesisatı kapalı z . 120000 -

(şart. 6 L.) 
Bursa Halkevi için 11 hoparlörlü bir ampli

t ika tör tesisatı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır .!::2.:.... 
Eleiselik lacivert kuma' : 432 m. aç. eks. 194( -

Siyah vidala iskarpin: 160 çift ,, 800-

Elbüe için kumaı aç. eks. 4104 -
Palto diktirilmesi: 22 ad. pu. 2'l0 

Matbaa işleri -Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Evrak bastmlma11: 63 kalem paz. 1000 -
Muhtelif alati fenniye: mira, fi4 alet ıem- - -

ıiye.i çelik cetvel v.ı. (temd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Gaz: 900-1000 k. aç. ekı. 

Benzio 200000 litre oktanlı benzin: 4000 kapalı z. 
litre (tart. 159 krf. ) 

Mobiloil: 120 k. Benzin l-8 t. pa&. 
Müteferrik 

160-

31720 -

Fıçı tapaıı bezi: 105000 ad· 
Tulga: 2000 ad. 
Boya ve malzeme 
Yangın ıöndürme su kovası: 200 ad. 
Bakır edevat: 8 kalem 

aç. ekı. 1837 50 
kapalı z. beh. 8 -
aç. ekı. 3498 -
paz. 

Külçe kurşun: 8 t. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Sadeyat, zeytin yatı, pirinç, makarna, şeh
riye, k. fa1ulye, nohut, Bulgur zeytin 
tanesi v .s. erzak 

Arpa şehriyui 14 t-makarna 32 t. 
Un: 156 t. 
Un: 145 t. 
Un: 105 t. 
Sotan: 900 k-labana: 1.2 t-Pırasa 1 .2t-pata· 

tes: 1.8t·bpanak: l.5t-taze bakla 300 k . 

B. M U -r a y e d e 1 e r 

,, 
aç. ekı , 

aç. eks. 

paz. 
kapalı z. 

,, 
,, 
,, 

Yiln, pamuk ve deriden ibaret bir kısım efya aç. art. 
Muhtelif ev eşyası aç. art. 

Makine alit ve edevatı aç. art. 
Buz dolabı ve elektrik motörü ,, 

2880 -

24960 -
23200 -
17850 -

256 50 

50 -

46 72 
1780 -

9 75 

100 74 
7250 -

146 -
60-

307 80 
16 50 

Manisa Ziraat Müd. 15-12-39 15 -
Gaziantep Pazarcık Kazası Malmfid. 25-12·39 15 -
Harp Akademisi Komut. SAK. 18-12-39 11 -

Bursa Vil. Mustafakemalpaşa Belei. 5-12-39 14 -

İnhisarlar U. Müd. 15-12-39 16 -
İst. Elek. Tramvay Tünel işlet . U. Müd. 15-1-40 15 -

Bursa Halkevi Batkanlığı 15 riin içinde 

lst. Erkek Muallim Mektebi SAK 19-12-30 14 -

.. ,, 19-12-39 14 -

D. Denizyolları İşlet. U. Müd. 15 1-40 15 -
Ticaret Vekaleti Auk. 1-12·39 14 -

75 - Gilmrük Mub. Gen. Komut. İ.t. SAK. 4·12·39 11 -

12 -

2379 -

137 81 
1200 -
262 35 

216 -

1872 -
1740 -
1339 -

19 24 

·-

iıt. Grupu Tapu Sicil Müd. 11-12-39 15 -

Trakya Öğretmen Okulu 8-12-39 14 -

İst. Elek. Tramvay Tünel İtlet. U. Mild. 15-12-39 15 -

M.M.V. SAK. 

inhisarlar U. Müd. 

Emniyet U. Müd. Ank, 
Ank. Beled. 
İst. Komut . SAK. Fındılilı 

,, " iat. P. T. T. Fabrikası Müd. 

Trakya Oğretmen Okulu 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 
Sarıkamış Aık. SAK. 

,, '' 
,. ,, 

Aık. Fab. SAK. iıt. Salıpazar 

2.12.39 t 1 -

15-12-39 16 30 

18-12-39 15 -
1-12-39 10 30 

12-12-39 10 -
12-12-39 11 -
18-12 39 15 -

8-12-39 14 -

13-12-39 10 -
18-12-39 10 -
18-12-39 1e -
18·12-31 10 -
5·12-39 14 30 

GOmrilk Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 12-12-39 

İst. 4 cü icra Beyoğlu İstiklal Cad. 5-12-12-39 
Be kir Sok. No 9 

14 -
10 -

İıt. 4 c:ü icra Balat Dürüye Sok. No 28 5-6-12-39 
1.t. 2 el icra Gal. Voyvoda Cad. No 10 1-5-12-39 

9 30 
16 -

Taliplerin, muvakkat teminat makbuzu veya banka 1 makbuJ1 veya banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını, 2490 
mektubu ile kanuni vesaiki hamilen muayyen aün ve sa- 1&yılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı belgelerle birlikte müoa
atte fabrika binaıında müteıekkil mubayaa komiayonuna kasa ıünü saat 14 de kadar Komisyona teslim etmeleri. 
müracaatları. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan : 
Komisyonumuzda mevcut evsafa uygun 8 kalem bakır edevat 

pazarlıkla satın alınacaktır. Münakasasına 12 birinci klnuo 939 ıalı 
ıünü sant 11 de başlanılacak ve aynı ıünde ihalesi yapılacaktır. İs
teklilerin belli ıün ve 1aatte Fındıklıda komutanlık Satınalma Ko
misyonuna a-elmeleri. 

• • • 200 adet yaaıın söndürme (su) kovHı paurlıkla 1alın alı
nacaktır. Münakasasına 12 birinci kanun 939 alı günü saat 10 da 
b şlanılacak ve aynı günde ihalesi yapılacaktır. İ.teklilerin belli 
pn ve saatte Fındıklıda Satınalmıı Komisyonuna ıelmeleri. 

Ankara e~lediyeıinden 

Otobüs idaresi için alınacak •lan 19 kalem boya ve malzemesi 
bir hafta müddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 3498 liradır. 
Muvakkat teminat 262,35 liradır. 
Şartname ve listesini görmek istiyenlerin her rün encümen 

kalemine ve iıteklilerin de 1. 12.93Q euma ıüaü Hat 10.30 da bele· 
diye encümeoiae müracaatları. 

Emniyet Umum Mildürlüf6nden : 
Zabıta memurları için atın alınacak 2000 adet tulıa kapalı 

zarf usulile 18. 12.35> pazartesi ıilaü ıaat 15 de müaakaıaya koa
mu~tur, 

Beher adedine 8 lira fiat biçilen tulgalara aid nilmUHJ'İ fÖr
mek ve tartnameyi almak iıteyenlerin Umum Müdürlük Satınalma 
Komiıyoııuna müracaatleri 

Eksiltmeye girmek istiyenleriu 1200 liralık munkkat teminat 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komlıyonu 
Baıkanlığından : 

Muhammen M. Tahmin F. hk teminatı 
Adet K. S. Lira K. 
6500 5 Yatak çarıafı 
4000 5 56 25 Sofra örtlıi 

15000 1 50 Peçete 
Galatasaray lisesinin mayıı 1940 ıonuna kadar yukarda nevi, 

miktarı ve tahmin fiyatları ve ilk teminatı yuılı çamatırların yıka· 

mp. ütülenmesinin 15 ilkkanun 1939 cuma ıünü Hat 15 de Boyot
lu lıtiklil caddesi 349 No. da liıeler muhaıebecilij'i binaaında okul 
komisyonunca açık eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin ltu ıibi çama· 
tır yıkama ve ütüleme işlerini muvaftakiyetle haıardıtına dair resmi 
dairelerden verilmit vesika ile Ticaret Odaaıoın yeni sene vesika 
ve teminat makbuzile belli gün ve saatte komiıyona ıelmeleri ve 
şartnameyi görmek üzere okul idareıine milraoaatları. 

••• 
Demir boru, muhtelif banda, üzüm kesme makinesi yıvli (Öm· 

letı bıçatı ile fıçı tapası bezi alınacaktır, Bak : lnbiıarlar U. Mild. 
illalarına. 

Erzak, Zahire, et ve Sebze 

Maraf Aıkeri Satınalma Komiıyonundan: 

Birliklerin senelik ihtiyacı olan 570000 kile un kapalı zarf u~ 
1U1iyle eksiltmeye konulmaştur. 

Şartnamesi Maraıta Aıkeri lıtanbul, Ankara, Levazım Amirlik
leri Sabnalma Komiıyonlarındadır • lıtekliler tartnameyi komiıyon
larda okuyabilirler. 

30 lk.IDcitCfl'iP l~ 
~ 

İfbu 570000 kilo unun muhammen tutarı 71250 liradır. baıde 
Şartnamesi üzere üçte bir mikdar fazla1ı da clabil oldot'1 

ilk teminatı 6593 lira 75 kuruttur. t~' 
~ksiltme 15 1 ci kanun 939 cuma pnü uat 15 e kadar ece~ 

lif mektuplarını (Mara,ta askeri) Sa. Al. Ke. başkanlığın• ~•r ,oo· 
ve yahut göndereceklerdir. Bu saatten sonra verilen ve yahut ıt•· 
derilen mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı daire saatiyle 1•P 
caktır. · . ııf 

2490 18yıh kan11nun hilkümlerine ve bilba1sa 32 madde••.11~~· 
rn elmıyan mektupların 1&hipleri ekıiltmeye i,tirak: ettirilP1•Y 
tir. 

Samıun Tüm Satınalma Komiıyonundan: 3150 
63000 kilo yulaf açık eksiltme usulile alınacaktır. Tutarı 5_ıı 

lira olup ilk teminatı 236 lira 25 kuru,tur. Ekıiltmesi 5. t2.S9
1 cı~· 

giioü aat 10 da Samıun askeri s~tınalma komisyonunda yap~ ',t11· 
tır. Şartnameai parasız alınabilir. isteklilerin vesika ve l•1JJ

10 le~ 
riyle birlikte yukarıda a-österilen ıün ve 1&atte komiıyona ıelıııe 

• • • 15450 kilo sabun kapalı zarf usulile eluiltmeye ko0•11!oı~ 
tur. Tutar! 5407 lira 50 kurut olup muvakkat teminatı 405 l~r sııtı' 
kuruştur. ihalesi 5.12.39 ulı ıüoü saat 15 de Samsun Aıkerı. ,tl•' 
nalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin vesika ve teıııııt ,e
riyle birlikte zarflarını ihale ıaatından bir ıaat evvel koaıi•1°11 0ıı· 
islitiae vermit olacaklardır. Şartnamesini parasız olarak koıı>l•f 
dan alabilirler. 

,.. • ııı 170 bın kilo kuru ot kapalı :r:arfla eksiltmeye konulı:ıııı~'. 
Tutarı 6375 lira olup muvakkat teminatı 478 lira 15 kuruftur· iJf. 
lesi 6. 12.39 çarşamba günil uat 10 da askeri 1atıualma Koıll ~ 
nunda yapılacaktır. İstekliler vesika ve teminatlarile birlikte ı O'~ 
larını ihale saatından bir uat evvel komisyon reisliğine "el 
olacaktır. Şartnamesini paraıız olarak komisyondan alabilirler· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundal1 ~.,. 
20 ton ıabun alınacaktır. Pazarlıkla eluiltmeıi 4.12.939 .r:,11ıı· 

tesi pnü saat 15 te Tophanede Lv. amirliti satınalma koıni•Y~ dır· 
da yepılac~ktır. Tah~i~ ~ed~li ~00 .. lira, ilk teminatı ~ ~~ Jf 
Sartname11 Ko. da ıorulur. Iste~lılerın kanuni veaikalarıle b 
atte komisyona ıelmeleri. ,,ıı 

• • • 140 ton nohud alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeıi 5. l2·g39 ilf' 
günü saat 14 te Tophanede Levazım amirliti Satıaalma JıoOl a~ 
nunda yapılu:aktır. Tahmin bedeli on be' bin dört yüz lİ'''aıaı· 
!eminah 1155 liradır. Şartname ve nümuneıi komiıyooda '°' l 
lıteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komiıyoıı• 
meleri. 

lıtanbul Aıkeri Fabrikalar Müdürlüğünden: Jf.ı 
Tahmin edilen bedeli 135 lira 80 kuruı olao qağıda y•ıılı !fl· 

~elem ı~bze Bakırköy barut f~brika~ı muhafız bölük kaleıni0~~ 
lım şartıle Salıpazarında aakerı fabrıkalar yollamasınciaki S•t e4İ 
Komiıyo~unca 5.1 S.939 salı günü saat 14.30 da pazarlıkla ib•

1
' fi'' 

lecektir. isteklilerin muvakkat teminatı olan 10 lira 19 k"rıı!~~t' 
hanıi bir mal müclürlüpne yatırarak alacakları makbuzla b• ıf 
mezkur ıün ve ıaalte komisyonda bulunmaları. Şartname be' 
komiıyonda iÖrülebilir. 

Kile Cinıi 

480 ıoj'an 
640 lahana· 
640 pırasa 

Kilo 
960 
800 
160 

Cinsi 
patat .. 
I.panak 
ta&e bakla 

• • • Kilo Cinıi Kilo Cinıi 
1600 pirinç: 3200 bula-ur. 

~1200 ;._ udeyatı 480 ı:eytiD yatı . , 
1200 kuru faaulye 800 nohut 
U60 yeıil mercimek 400 kuru kaym ~ 
640 kuru üzüm~. 1360 toz tekerJ ~ 
800 tuz.. 560 _ .,._ zeytin tan eti, ~ 
560 . 1&ltua . . E.11 _..... :...;; I•-

' Tahmin edilen bedeli 3916 lira4olau.yukarıda yu:ıh t3 ~Jıf f. 
erzak Bakırköy barut fabrika11 muhafız bölük kilerinde teılı~0/ 
tile Salıpazarında askeri fabrikalar yollamasındaki Satıoalın8 ~ ~ 
yonuoca 14.!2.939 pertembe günü 1aat 14 te açık ekıiltdle ue_~ 
edilecektir. l.steklilerin muvakkat teminatı olan 293 lira 70 Jı; 'f 
her hanıi bir mal müdürlüj'iiııe yatırarak alacakları makbuı.1~.-' 
likte mezkur gün ve 1aatte komisyonda bulunmaları. Ş. 
her ıün komiıyonda ıörülebilir. V 

f t 

• • • Tahmin eiilen bedeli 3150 lira olan 9000 kilo 11~~ 5' 
Bakırköy Barut Fabrikaıı . Muh:.fız bölük kilerinde teıliın şs'1 ~01. 
lı Pazarında Aıkerl Fabrıkalar Y ollamasındaki Satınalın• ~ 
yonunca 14. ~2.939 perıewbe günü saat 15 te açık ekıiltoıe i~e ~~ 
eiilecektir. isteklilerin muvakkat temiı.:atı olan 236 lıra ı:> 1' b 
~er banii ~ir ~al müdürlüj'üne yatırarak alacakları makb11~ı
lıkte mezkur ıun ve ıaatte komisyonda bulunmaları . Ş 
her ıün komisyenda ıörilebilir. i. 

• • • Tahmin edilen bedeli 3705 lira olan 39000 kil0 ~ 
Bakırköy üarut Fabrikası Muhafız bölük kilerinde tesliıJ' ııl 
Salıpaaarında Askeri Fabrikalar Yollama1ındaki Satınaldl~tıll'' 
yon unca 14. 12.939 .perıembe günü saat 15,30 da açık ek61 ~r' ,t 
ihale edilecektir. isteklilerin muvakkat teminatı olan 211 ~~ı 
kurnıu her hanıi bir mal müdürlüpne yatırarak alacaklar• ııJ~ıı' 
la birlikte mezkur ıüo ve .. atte komiıyonda bulunmaları; f' 
her fÜD kemisyonda ıörülebilir. 

f' 
• • • Tahmin edilen bedeli 256 lira 50 kuruş olan af1li1d~el'1 

altı kalem Hbze Bakırköy barut fabrikası Muhafız b61ii1' ~ 5' 
teılim tartile Snlıpazarında &1keri fabl'.ikalar yoll ma1ınd•"~ 1'1V) 
alma Komiayo?unca 5.12.939 sala pnü saat 14,30 da paı.8' 1 1'/':.ı 
le edilecektir. isteklilerin muvakkat teminatı olaaı 19 )ira ıt pi~~; 
herhanıi bir malmüdürlüğüne yatırarak alacakları makbuıla b'' r 
mezkur ıiln ve ıaatte komisyonda bulunmaları. Şartnadle 
lıomiıyonda g(Srfilebilir. 

kilo 
900 ıoğan 

1200 labana 
lıQO ptraH 

kilo 
1800 
1500 
300 

patates 
ispanak 
tan bakla 
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~ ~~z~ YEDELER 
o· İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: •. e· 

'tıiJ ır alacağın temini için haczedilip paraya çevrilm~sine karar 
~ tıı. 35 beygir kuv!etinde a-azojen motörü, LGalatada Mahmudiye 
~ıi' Alaca Mesçit ide sokak No. 18.20. Macar tirketi depoıunda 
~.939 pertembe aünü saat 16 da birinci arttırma yüzde yetmiş 
~ hulmadıtı takdirde ikinci arttırma günz 19.12.939 salı, ıaat 

•ynı makalde satılacatı ilin olunur. 

G~ . 
lltnrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Levazım 

Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
~'tutulan nümuneliklerden toplanmıf olan yün, pamuk ve bir 
~ ltabili istifade kundura olmak üzere deriden ibaret bir lmım 

••tılata çıkarılmıştır. 
~\lnlann mubammen bedeli 50 ve ilk teminat 4 liradır. 

\ lıtcklilerin 12.12.39 gün ve saat 14 de teminat makbuzlarile 
' ~her Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki ko· 

Qııa sıelmeleri. 

b\lrıunbey Devlet Orman İıletmeıi Revir Amirliğinden: 
l>urıunbey Devlet Orman İşletmesi istasyon deposunda 62 No. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

------....... -~--...-~~~__...-: ~.-~-------........ 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

~•nraltı Merkezimiz kışlık kömür ihtiyacı olarak 35 ton yerli 
ne kok kömürü alımı açık eksiltmeye konulmuıtur. 
~kailtme 13. 12.939 çarıamba günü saat 15 de B. Postahane bi

./ birinci katta P.T.T. Müdürlü2ü odasında toplanacak Alım Sa-
1\onıisyonunda yapılacaktır. 

' \ &cher tonunun mubamwen bedeli 22 lira. Hepsinin 770 lira. 
' ~'kkat teminat 57 lira 75 kuruştur. 

lıtcklileıin olbapdaki fenni ve eksiltme şartnamelerini görmek 
ltııı\'akkat teminatlarını yatırmak.üzere çalı~ma günlerinde mezkür 
~ l{tlük idari kalem ı...evazıu.ı kısmına eksiltme gün ve ı.aatinde de 
,,~llcai için muteber ·ı icarct Odası vesikası ve muvakkat t~ıniı. ... t 

lltile birlikte Kowiııyooa müracaatları. (9676) 2-4 
...._ -
lstanbui Sıhhi ~ıuesseseıer Artırına ve 

Eksiltme Kon1isyonundan: 
~ tlazıt cüzam hastanesi için 21 kalem madeni eşya kapalı zarfla 

ltıeye konulmuıtur. 
\t tkıiltme t>. ı~.U.ll:I çartamba günü saat 15 de Cağalotiunda Sıh· 
l \>c içtimai Muaveuel lVlüdürlügü binasında kurulu komisyonda 
ıl.caktır. 
ltıuhammen fiat: 9989 liradır. 
~\lvakkat teminat: 749 lira lh kuruştur. 
lıtckliler şartnameyi her giın Komısyonda görebilirler. 

~lıtekliler HJ.j~ yılı 1 icaret Odası vesikasile 2-190 sayılı kanunda 
\L \'esikalar ve bu işe yeter muvakkat temiaıat makbuz veya 
\t ~ mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir 
~el makbuz mukabili komisyuna ver~ele:i. \OOO'l) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum .Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli 120000 lira olan Silibtar fabrikasının 
~ nakil tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muvakkat teminat 7250 liradır. 
3 - Eksiltme 15.1.1940 paz.arleıi günü saat 15 de Metro han 
.lnın beşinci katında toplauacak olao arttırma ve eksiltme 
1'Yonunda yapılacaktır. 
1 - Bu işe aid plan ve şartnameler idare veznesinden 6 lira 
sbilinde tedarik edilebilir. 
~ - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat daireıinde 

11lnarak kanuni vesaikle birlikte 15.1.940 pazartesi rünü saat 
\u~ .kadar yedinci kattaki komisyon katipliiine imza mukabilinde 

tl:ıış bulunması lazımdır. (9902),:: 

~icn , mikdar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatİ~~
,, Ya:ıılı 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 14.12.939 perşem· 

\ ~tıü saat 15 den itibaren sıra ile kapalı zarf usulü ile Ankarada 
~ binuıoda satın alınacaktır. 
it._ il işe gir~ek is~e~e.ıl~rin hizalarınd~ ya.zı!ı muvakk~t teminat 
~ tıunun tayın ettığı vesıkaları ve teklıflerını aynı guo aaat 14 
'-dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

l Ş.tnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
ı.ı,ktadır. (9804) 1-4 

Mikdarı Muham. bed. Muvak. tem. 
No. ton İsmi lira lira -- - ---- - - -

l 400 Mazot 28,000 2,100 
2 400 (Petrol 69,500 4,725 

150 (Pis gaz. 
3 200 Ben:ıin 41,600 3,120 

• • • 
l'> TASHİ~ iLANI 

~. tvlct Demiryolları 9 uncu işletmesine aid ve gazetemizin ıs, 
~ ~. 24 tkinciteırin 939 tarihli nüshalarında intişar eden iki gu· 

1
\ ~llıalı.eme ilanının boya malzemesi muhammen Ledeli 830 lira 
\ı '-\takkat teminatı 62 lira 25 kuruı iken sehven muhammea 
~'-~,O()o ve muvakkat teminat da 6225 lira olarak yazılmııtır, 

~taa ilisı olunur. 

~a .. Os·doei 

---~ .. ....-- .... - - - 11 

BORSA 
ÇEKLER 

j9 - 11 1939 

Leodra 
NC9york 
Par is 
Miline 
Cenevre 
Amsterdan 
Berliıı 

Bnikıel 

Ati na 
Sofya 
Prağ 

Madrid 
Vartova 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokobama 
Stokbelm 
Moıkova 

5.2125 
130.36 

2.9525 
6.11 

29.16 
69.04 

21.5625 
0.965 
ı.595 

13.54 

23.564 
0.915 
2.5175 

31.1925 
~l.O'l75 

ESHAM VE TAHVILA T 

Errani 19.70 

TEMAŞA ALEMi 

ŞEHİR TIY A TR OSU 

Tepebaşı Dram 
kısmı 

Gece saat 20,30 da 

ŞEYTAN 

lstiklil Caddesi Komedi 

kısmında 

Gündüz saat 14 de 

VAN KARDEŞLERi 

Gece saat ~.30 da 

--tSTAN•UL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası - ----==-
- 29.11.939 -

Fİ ATLAR 

C t N S 1 Yukarı 

Kr. Pa. Kr. Pa, 
Butday yum11ıalı: 

• Sert 
• kııılca 

8ulgur 
Çavdar 
Mıur aan ç111all ı 

Yulaf 
Kuşyemi 
Keten tohumu 
Suaam 
iç fındık · 
Keçi kılı 
Tiftik mal 

5 so s 85 
5 10 5 20 
5 16 5 27 
10 27,5 - -
4 10 4 12,5 

5 85 
ı s 20 
17 so 
S8 20 

18 -
40 -

Yapak Orlak 117 20 

Buğday 
Arpa 
Yapalı: 
FHulye 
Tiftilı: 

B. Peynir 
Kuşyemi 
Buli1Jr 
Kaşır • 
Ua 
SuHm 
Çavdar 

GELEN 

Keten tohumu 

315 Ton 
15 
17 • 
76 • 
2 " 
5 

79 : 

• 
43 
30 • 
- . - . 

G l DEN 
Suaam 
Tiftik 
BuQ-day 
Arpa 
Yapak 
Ku~yemi 
Beya:r. peyair 
Çavdar 
Un 
Fuulye 
Badem 

20 Ton 
10 • 
- . - . - . - . 

• ,, 
" - .. 

1 • 

DIŞ FİATLAR 
Bu}day 

• • 
Arpa 
Mıaır 
Keten T. 
Fındık G. 

" L . 

Llverpul 
Şilı:ago 
Vinipek 
Anvera 
Loodra 

: . 
: Haınlıurg 

4 25 
3 47 

2 85 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedelleri 31000 ve 720 lira tutan 200,000 litre 
adi ve 4000 litre oktanlı benzin kapalı zarf usulile satın alınacatır. 

2 - Muvakkat teminat (2379) liradır. 

M ... a •• aed. 0/ , 7,5 te•. Ekıiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. teldi Hatİ 

Telefon makinesi 105 adet 2572 iO 112 74 açık ek. 11 
Fıçı tapası bezi 105,000 ,, 1837 50 137 81 ,, 18,30 

1 - Şartname ve mevcut fıçı tapası numuatıi aaueibiaee y•ka
rıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme açık ekıiltaıe •111lile 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, •uvakkat teminatları, ekılltıae 1&• 

atleri hi:ı.alarıoda yuılıdır. 
111 - Eksiltme 15.Xll.939 cuma fÖnil Kabataıda Levuı• H 

Mubayaat Şubeıindeki Alam Kemisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler lıor filo s<Jzü reçeo Şubeden parası• alı•a· 

bileceği ıibi fıçı tapası bezi numunesi de a-liriilebilir. 
V - Telefon makinesi münakasaıına rirecelder fiyatıız •"fa .. 

sal tekliflerini veya cihaz numunelerini ihaleden en az hir laafta 
evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün fabrikalar Şube1i MüdOrUi· 
tüne vermeleri ve tekliflerioin kabulünü mutasam111ıo veıika alma· 
ları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen p ve aaatte U/07 ,i 
güvenme paralarile birlikte mezkQr Komiıyena ıelmeleri ilb e-
lunur. (fi04) 1-4 

Cinıi 

Demir boru v.s. 
Üzüm kesme ma-

ki nesi 

"'*• 
Miktarı Muh. Bedeli Y. 7,5te•i. ekıilt•eniıa 

lira krt. lira krı. teldi ıuti 

16 Kalem 400 
12 adet ) 2075 

30 30 O~ Atık ekıilme 14 
155 63 ,, " 15 

Yivli iÖmleği bıçatı 25 ,, ) 
1 - Şartaame müfretlat listeıi ve mevcut l:uçak o••UDCIİ ••· 

cibioce yukarda cinı vo miktarı yazılı iki kalem malae•e aflk 
eksiltme usulile 1atın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eluilt•• sa. 
atleri hizalarında yazılıdır. 

lil - Eksiltme 15.Xll.939 cu•a rünü Kabatqda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyenunda yapılacalr.br. 

iV - Şartname ve müfredat listeleri her l'ÜD lizü reçea Ş11-
beden par~sız alınabileceti fibi bıçak numunesi .le a-irillebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen ,.On ve ıaatlertle 
0/u 7,5 rüvenme paralarile ltirlikte mHkQr Kemiıyena ,.ı • .ıwi. 

Cinsi Miktarı 

(gS86) 1-4 

• •• 
Muham. 1. •10 7,5 Ekıiltme 

teminat 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

3 - Eksiltme 15.12.939 cuma günü saat 15 de Metro han bi- Muhtelif banda 
nasının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme Ko· Perd.e imali ve 

16 kalem 
19 adet 415 00 

- pazarlık 15 
31 12 ,, 15,30 

misyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait şartnameler idare veznesinden 159 kuruş mu· 

kabilinde tedarik edilebilir. 
5 - Teklif mektuplarının f&rtnamedeki tarifat dairesinde ha

zırlanarak saat 14 e kadar 7 nci kattaki Komisyon kitiplitine imza 
mukabilinde verilmit bulunması lazımdır. (9907) 

ivas - Erzurum demir
yolu istikraza tahvilleri 

Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

28.5 ve 15.12.1934 tarih ve 2463-2614 numara· 
lı kanunlar mucibince ihracına selahiyet verilen ve 
geliri tamamen Sivas-Erzurum demiryolunun inıa· 
ama tahsis olunan % 7 gelirli Sivas-Erzurum istik· 
razmın 20 senede itfası meırut 4,5 milyon liralık 
altıncı tertibinin kuyıt muamelesi 5.12. 1939 ak§a
mı n ihayet bulmak üzere 25.11 .19::S9 sabahından 
itibaren baılamııtır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 
500 lira itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki 
kupüre ayrılmııtır. Bu tahviller umumi ve mülhak 
bütçelerle idare olunan daire ve müesseselerce, Vi
layet hususi idareleri ve Belediyelerce yapılacak 
müzayede ve münakasa ve mukavelelerde teminat 
olarak ve Hazinece satılmıı ve satılacak olan Milli 
emlak bedellerinin tediyesinde baıabaı kabul olu· 
nacakları gibi a-erek tahvil ve gerek kupon bedel
leri de tahvillerin tamamen itfasına kadar her türlü 
vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı ~~ 95 olarak teıbit edil
mittir, yani 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 
500 liralık 25 lik tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye İf, Emlak ve 
Eytam, Halk, Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları 
ile Sümer, Ettbanklar tarafından icra edilmektedir· 
Diier Bankalar vasıtasiyle de bu husus temin olu· 
nabilir. Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en 
çok relir getiren sahalarda itletmek isteyenlere 
keyfiyet arz ve bu kııa suıkripsiyon müddeti zar
fında Bankalara müracaatlarının kendi menfaatleri 
iktizasından bulundufu iıaret olunur· 

Vaziyye işi 
Muşamba döteme 

işi mukava ile 
birlikte 

160M2 220 00 16 50 
" 

16 

l - Numune ve ebat listeıi mucibince yukarda ciaı ve •İktarı 

yazılı, üç kalem malzeme pazarlık usulile satın ahnacaktar. 
11 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, pazarlık 1&atle· 

ri hizaları o da yazıhdır. 
111 - Pazarlık 5.XII. sah günü Kab~tafta Levaı:ı• ve Multayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 
iV - Nümuneler her pn sözü ıeçen Şu9ede ıörülebileceti ıi

bi banda ebat liıteleri de alınabilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen ıGn ve uatler.le u/ 

7 ,5 iÜvenme paralarile birlikte meskur Komisyona ıelaıeleri. 
(9867) 1-4 

lstanbul Nafıa MüdUrlUgUnden : 
7. 12.939 perıembe günü saat 15 de İıtanbulda Nafıa Müiürlü 

ğünde eksiltme komisyonu odasında (9438.32) liralak ketif bedeli: 
Gureba hastahanesi hariciye anfisi bitirme itleri açık ekıiltmoye ko 
nulmuştur 

Mukavele, eksiltme, Bayandırlık İşleri Genel, busud ve Fen•i 
'arlnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diter evrak dai· 
resinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (707) lira (87) kuruıtur. 
isteklilerin en az bir tenhhütte ( 10.000) liralık bu ite benzer 

iş yaptığına dair idarelerinden almış olduj'u vesikalara istinaden lı
tanbul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden (8) rün evvel a· 
lınmıt ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ıelme. 

leri (9498) 

lstanbul Erkek Muallim Mektebi Satmalmı 
Komisyonu Başkanhgındın : 

Cinıi Miktarı Muham. be. Tutara İlk tea. 

Elbiıelik lacivert kumaı 432 metre 450 ISM-4 l.c6 
Siyah vidala iskarpin 160 çift 500 800 60 

Okulumuz talebesinin ihtiyacı için alın•a11 lbım ıelea kumaı 
ve iskarpin açık eksiltmeye konmuıtur. Ekıiltme 19.Xll.g3g 1alı a-1 • 
nü saat 14 de Beyoğlunda lıtiklil caiıleainie Liseler M11baHltecili. 
ğiııde yapılacaktır. Taliplerin tartnameyi ıörmek ü:ıere •ektelte ve 
eksiltmeye a-irme'4 için de ilk teminat makb"z veya mekt.ltlarile 
ve bu ~ibi işleri yaptıklarına dair vesikalarla ltirlikte Koaisyeaa 
müracaatları . (gj88) 1- 4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lılerl Direktörü : lımall Cirit 
Buıldıtı y•rt : Akm Baıımevi, lıtaabul 
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QUATRIEME ANNEE No. 1255 JEUDI 

Quotidien d•• Adjudlcatıons 
ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 .. 850 

12 .. 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 UrtAKASA GAZETESi 
ADMINISTRATION 

Galata, Fermeneciler Cad· 

Kenber Han, 2me Etaaı~ 

No. 8-9·11-12 

Boite Po.tale No. 1261 

Pour la Publicite s' adresser 
iı l'Administration 1ournal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat T elephone: 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujour.d'hui 

Objet de ı'adjudication 

A) Adjudications au Rab~ 

Mode 
d'adjudicat. 

Pri:a:: 
eatimatif 

Caution. 
provİloire 

Lieu d'i"djudication et du 
CabJer de. Char~ea Jours Heures 

Constructions-Reparatloris-Trav. Publics-Materiel de Construct1on-Cartogra_phie 

Constr. bit. nettoyai'e de raisins Publique 
Constr. konak gouvememental dans kaza 

Pazarcık 

6623 69 
23743 42 

496 72 
1710 -

Dir. Agricole Manisa 15-12-39 15 -
Oir. Fisc Kaza Pazarcık Vil Gaziantep 25-12-39 IS -

Repar. bitine Academie Guerrc Publique 130 - 9 75 Command. Academie Guerre 18-12-39 11 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiq~es-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
Macbine·etuve: 1 P· 1400 - Municip. Mustafa-Kemalpaşa Vil. luua 5-12-39 14 -

llectricite·Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Machine telephonique: 105 p. Publique 
lnıtal. pour transport de charbon a la fahri· Pli cacb. 

que de Silahtar (cab. eh . L. 6) 

2572 so 
120000 -

192 74 Com. Ach. Ecom. Monop. Kabatache 15-12-39 16 -
7250 - Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. lst· lS-l-40 ıs -

l•ı;tal. un amplificateur avec 11 haut parleurs 
a la Maiıon du Peuple a Bursa 

Presid. Maison du Peuple de Bursa dans 1S jourı 

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

l.toffe bleue pour eostume: 432 m. Publique 1944 - 146 -
Esoarpins: l 60 paires ,, 800 - 60 -
Etoffe pour habits ,, 4104 - 307 80 
Cenfcction palctot: 2?. p. Gre a gre 220 - 16 SO 
Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lit tioYDle: lSO p. 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

et Eminönü 

Com. Ach. Ecole Normale lst. 

.. . " 
Dir. Gen. Exploit. Voies Marit. Etat 
Ministore Commerce Ank. 

Comm. Reaiment lnfanterie Samsun 

19-12-39 
19-12-39 

15-1·40 
1·12-39 

14 -
14 -
ıs -
H-

lmprimeı: 6.3 lots Gre a g-re 1000 - 75 - Com. Ach. Com. Gen. Surveil. Douan. lst. 4-12-.39 11 -
Divers instruments techniques, mires, parasol, 

reile en acier ete. (aj.) 

Tr•naport-chargement - dechargment 

Transport de troncs d'arbres: 4000 m3 

Gombuatible - Carburant-Huiles 

Benzine: 204.000 litres (cah. eh. P. 159) 
Petrole: 900.1000 k. 
Huile Mobiloil: 120 k.-benzine: 1,8 t. 

Divers 

Gourde: lSO p.-assiettes: lSO p. 
Caıqae: 2000 p. 
Artioles de pcinture 
S.au a HU pour extinction d'incendie: 200 P· 
Objets en cuivre: 8 lota 
Ploab en lingot: 8 lots 
Toile peur bouclıaon de barils: 105000 p. 

P'rovial ons 

Pain pour peniteacicu 
Bl6 coacasses: 61,S t. 
Viande lie boeuf: 108 t. 
Farine: SOO t. (aj.) 
Pois-chiche: 94,5 t. 
Olinı: 24 l. (aj.) 
L6ı11meı: 4 lota (aj.) 
i.i:ı pour pilav: 190 t. 
Ri~ caue: 106 t. 
Snon noir: 25 t. 
Viande do ba:uf ou de chevre S6 t. 
Viande de boeuf: 45 t. (aj.) 
Or,.e monde: .14 t.·mac:aronis: 32 t. 
f arizıe: 166 t. 

> 145 t . 
> ıo5 t . 

Oiınons: 900 k.-choux: 1,2 t.-poireau: 1,2 t. 
pomme de terre: 1,8 t.-epinards: 1,5 t. 
fbe fraiche: 300 k. 

Savon: !O t. 
Poiı·cbiehe: 140 t. 
Olinı: 76 t . 
Huile d'elives: 4 t.-savon: 9 t . 
Oiınonı: 480 k.·ehoux: 640 k.·poireau: 640 

k.• epinardı: 800 k.-pomme de terrc: 960 
k.·finı: 160 k. 

Viandeı dı ba:uf: 9 t. 
Pain: 39 t. 
Ri:ı: 1,6 t.-bcurre: 1,2 t.-haricob ıeeı: 1,2 t. 

lentillca nrtes: 960 k.•raisin ıeo: 640 k. 
ael: 800 k.·savon: 560 k.-ble concaue: 
3,1 t.·huile d' olives: 480 k.-poiı·chicıbes: 
SOO k.·abricota ıccı: 400 k.-sucrc: 1360 
k.·olives: S60 k. 

Publique le m3 1 70 

Pli cach. 
Publique 
Gre a gre 

Pli uch. 
Publiquc 
Gre a gre 

" Publique 

" 

Publique 
Pli cach. 
Gre a gre 

" 
" Publique 

Gre i. gre 
Pli cach. 

" 
" 
" 
" 

Gre a ıre 
Pli caeh. 

" 
" Gre i. rre 

• ,, 
Pli cacb. 
Publi'tuo 
Gre iı. 2're 

Publique 

" 
" 

31720 -
160 -

lap. 8 -
3498 -

2880 -
1837 50 

7995 -
27000 -
65000 -
11340 -

le k. O 18 
6005 70 

47500 -
9010 -
S2SO -

12600 -

24960 -
23200 -
178SO -

~56 50 

6400 -
1S400 -
13680 -
5620 -

13S 80 

3150 -
l706 -
8916 -

Oir. Cadaatre Groupe lst. 11·12·89 15 -

Chef Revire Aband·Kerenli de l'Ex· 
ploit For&ta Etat 

2379 - Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. lst. 
12 - Oir. Ecole Normale Trakya 

C. A. Min. Del. Nat. Ank. 

- . - Cemm. Regiment lnfanterie Samsun 
1200 - Dir. Gea. SOrete Ank. 
262 3S Municip. Ank. 

Cem. Acb. Comm. Mil. lıt. Fınclıklı 

" " 216 - Dir. Fabr. P.T.T. Lıt. 
137 81 Com. Acıh. füıon. Menop. Kabataehe 

599 -
2025 -
4500 -

8SO so 
324 -
4SO 43 

356% so 
675 -
39.3 75 

945 -

1872 -
1740 -
1339 -

19 24 

480 -
J15S -
1026 -
421 50 

10 19 

216 25 
277 88 
293 70 

Dir. Prison Bolu 
Com. Ach. Regiment Belu 
Com. Acb. Mil. Edime 

,, > Erzcrum 
,, ,, Lüburgaz 

Com. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Com. Ach. Mil· Selimi ye 
Com. Ach. lnt. Tophane 
Com. Ach. Econ. Monop. Kaltataelııe 
1 ere Expl. Cb. de fer Etat H. paıa 
Com. Ach. Mil. Aydın 
Comm. Gen. Prot. Forets Ank. 
Com. Ach. Comm. Mil. lat. J"ındıkh 
Com Ach. Mil. Sarıkamıı 

" 
.. 

" " C. A. Dir· Gen. P'ab. Mil. lst. 
a Salıpazar 

Com. Aeh. lnt. Tophane 

" 
,, 

" . 
Com. Perm. Municip. lst. 
C. A. Fabr. Mil. lst. i. Salıpazar 

) > 

> ) 

" " 

9-12·'9 12 -

15-12-39 IS -
8-12-39 14 -
2-l2·i9 ll -

18-12-39 15 -
1-12-39 10 30 

12-12-l' 10 -
12-12-19 11 -
18-12-39 16 -
15-12-39 16 30 

1-12-3, 10 -
30-11·39 14 -
4-12-fl' 15 -

30-11-39 10 -
1-12-39 10 -
9-12-39 10 30 
2-12-39 11 -

H-12·39 15 -
14-12-39 15 -
14-1l-39 15 -
14-12-39 15 -
14-12-39 11 -
13-12-.39 1 () -
18-12-39 10 -
18-12-39 10 -
18-11-J9 10 -

5-12-39 14 30 

4-12-39 ıs -
5-12-39 14 -

11-12.39 ıs -
13-1!-39 14 -
s-12-:~9 14.30 

14-12-39 15 -
14-12-39 15 IO 
14-12·39 14 -

-----·----------------------

M ü t e a h h i t 1 er i n Ta k v i ,,, .Y 
Cuma 1 .12.9.ll 

ı,.ıtl' 
Lokomotif kazan ve kazan borularını kaldırmak için ıapaıı ,e 

lar (O. O. Y.) No 1228 
Elektrik teıisatı (Muğla Vil. Ula Kasabaaı) No 1233 
Pamuk çorap ipliği (İıt. Jandr. SAK.) No 1237 
Çifteban kaplıcaıında yap. inşaat ~itde Valiliği) No 1237 ıZ37 
Aak. bira fabrikasında yap. inşaat (inhisarlar U. Müd.) No 
Klor barium (Ask· Fabrikalar) No 1240 
Salmastra ( ,, ) No 1240 
Boranda bezi ( ,, ) No l 240 
Sıju eti (Çanak. Mıt. Mvk.) No 1242 
Meşe azmanı (O. O. Y.) No 1242 
Mutabiye (İıt. Komut,) No 1244 
Demirhane binaıı tamiri ve tadili (Kittahya Vil.) No 124~ fıf t~ 
Zonguldak tipi kömür ıobuı (Konya Doğumevi battabiblifi) 

0 
1bll1 

Acide ıulfirique, acet!'te de soude, ıoude caustique çivit ,,e ' 
(Malatya Bez ve iplik Fabrikası T. A. Ş.) No 1246 d.) ~o 

Paket koluı, ıüpürge kamyon ve kereste (lnhiaarlar U. ft!O 
1~6 

Aleminyum (Ask. Fabr.) Mo 1248 
Nohut ve maJ:arna (Çanak. Mat. Mvk.) No 1249 
Zonpldak tipi kömür ıebası (Konya köy Ebe 

No 1249 
Telefon kabloları (İzmir Telefon Müd.) No 1250 
Komutanlık anbarında yap. 11kara (İıt. Komut.) No 
Sıhhiye arka çantuı (M. M. W.) No 1250 
Ekmek (Bolu Hapiabane Müd.) No ııs2 
Un (İaparta Tümeni) No 1252 
Nobud (Lüleburıu Tümeni) No 1253 
Yatak kılıfı bH (İst. Komut.) No 1253 
Okur kunduraıı (Tophane Lv:a·) No 1253 
Çimento (Ank. Beled) No 1253 
Cephane aemari (Eıkitebir Kor) No lıfU 

1250 

Memento des Fournisseurs~ 

Vendredi 1. l~.IH 
et ıe• 

Plielıea et baodH pr. elever leı cbaudicre de locomotİ\fe• 
ıtubea de clıaudicre (Cbeminı d.e fer Etat) No l.228 

loıtall. clectrique (Municip. Boarı Ula Vil. Mutia) No ızJ.11 Fil en coton pr. cbau.uellu (Com. Adı. Geudr. Iat.) No ı23 1j3f 
Conıtr. aux bains tbermaux Çiftebamamı (Vilayet Nitde) No it•~ 
Conıtr. annexe a la fabrique de \tiere Ankara (Dir. Gen• /\0 

Ne 1237 
Cblore bari11m (Fabriqu11 Milit.) Ne 1240 
Bourre ,, ,, Ne 1 :ı40 
Teile branda ,, ,, No 1240 
Viande ile boeuf (Com. Acb. · Place Forte Çanak.) Ne ı24Z 
BoİI de sapin (Cb. Fer Etat) No 1242 
Artieleı ile ıellerie (Command. lıt.) No 1244 ~~ 
Jtep. bat ferre (Vilayet Kutahya) Ne 1245 ~ ı'f 
Peele type Zonıuldak (Dir. Hôpital Accoucbement Kony•) {sJ· 
Acide sulfurique, acetate de soude, ıoude cauıtiquc,aavon ete· ) 

Fabrique de fil et teile a Malatya) No 1246 / 
Celle pr. paquet, balaia cıamİGn et cbarpente (Dir. Gen • .C•• 

No 12'6 
Alumioium (Fabriqueı Milit.) No 1248 
Peiı-cıhicbe et macaroniı (Com. Acb. Place Ferte Çanak.) 
Pocle type Zonruldak (Dir. Crecbe Konya) No 1249 
Cible telepbonique (Dir. Telephoneı lzmir) No 1250 
lnıtal. grille au depôt milit. (Command. lıt.) No 1250 
Havreaac ıanltaire (Minist. Def. Nat.) No 1250 
Pain (Procureur Gen. Bolu) No 1252 
Farine (Div. Isparta) No 1252 
Peis-chicbe (Div. Isparta) No 1253 
Teile pr. houase de lib (Command. lıt.) Ne 1253 
Chau11uru (lnt. Tophane) No 1253 
Ciment (Munieip. Ankara) No l253 

1

• , ~ .. ı~ 
Selle pr. transport muaitionı (Corpı Armee Eski~ 

(3 üncü sahifeden devam) 

lı iıtifto mevcud 558 adede muadil 524 metre mikAb 817 
mikilt çam temrutu açık arttırma ile aahlağa çıkarılmııtır• I ti ~ 

Tomrukların ayrıca bat keıme payları mevcud kab11lı • _,.f. 
y1ılmuı olup hacim kabukıuz orta kutur üzerinden heııbl;:ıı~e~ 

Tomruklara aid aatıı prtnameıi ADkara, latanbul, ·rlili" 
Orman Çevirı• Mildilrlükleriade ve Dursunbey Revir }.roı it' 
ıGrllebilir. il ı1 1 

Temruldarıa beher metre mikibının muhammen 1ted• ~ 
70 karllftar. ~ 

Tomnaklarıa mulaamaıen bedeli 6urinde % 7,5 •u•• _,; 
ıa1aat 460 lira 53 karufhlr. _,.,,, 

lıtekliler muvakkat teminatlarını lsimilen 11.12.31 ":.;I 
fflntl aaat 15 ele Duraunbey Revil' imirlitine müraıaatları ili" 


