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~ÜNAKASALAR 
~ 
~Tamirat-Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

Menemen Helvacı Köyü Muhtarlığından: 

~1 ı~h lira 89. kur~t ketifnameli Menemen kazasının Hel· 
'it d oyu mevcud kunk su yolunun demir boruya tebdili ve 
~Uetpo inıaaı için 28.l0.39 tarihinden itibaren 21 gün müd· 

Q &.çık eksiltmeye konulmuştur. 
•~ \' ll .itlerden anlıyan yaptığma dair elinde ehliyetname 
t ıı~ taıkası ' olan isteklilerin ihale günü olan 17.11.939 cuma 
'dtt •a.at 14 de Menemen kaymakamlık salonunda teşekkül 

lbtk Komisyonda hazır bulunm a.ları . 
~ ~leye ittirak etmeden 1 saat evvel muhammen keıif 
~~en yüzde 7,5 pey akçası olan 471 lira 45 kurut veya 
~,ili muteber banka mektubunu makbuz mukabilindP. 

p 11 bulunacaklardır· 
t~t "0 iestni ve keıifname ve ıar tnamelerini görmek isti· 
~tin__ her zaman Menemen kaymakamlığı köycülük büro· 

llıuraca.atları il.in olunur. 

t Kayseri Nafıa Müdürlüğünden : 

~~Cesu hükümet konağının 682 lira 86 kuruşluk ikmali 
Se 1 1~.10 .939 gününden itibaren 15 gün müddetle eksilt

'a. konulmu§tUr· Talip olanların 6. ll.~39 pazartesi gü
llt 14 te Naha müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. " , .. "~' Yonca deneme istasyonunun 2065 lira 67 kuruıluk in· 

lb~ksiltmeye konmuıtur. 
\kille 8.11.939 çarıamba günü saat 14 tedir- Keıif ve 
~~ 1 ~üteterrikasını Nahada görebilirler. Talip olanların 

~l.ltıü Nafıaya müracaatları ilan olunur. 

~ tıbul Arkeoloji Müzeleri Arttırma ve Eksiltme Komisyonu 
Riyasetinden : 

,;Yllıofya Müzesi dıt kapısı ittisalindeki odanın tamiri, met
\lj J{ de~oıunun yıkılması, ahşap çatı yapılwası veıaire. .l\.efif be· 
~Qı 44 lıra 00 kuruttur. Muvakkat teminatı 2.-,8 lira 38 kurulftur 
\~I ~llio neretle ve hanıi tarih ve saatte yapılacai• : Eksiltme 
,: tarihinde pazartesi a-ünü saat 15 de Yü:tsek Mektepler 

.\ tciliiinde. 
\ ~:'•ofya Müzesinde bermucibi keş.f yaptırılacak olan inşaat 
~'tl~r.''at işleri yukarıda yazılı ırün ve saatte açık eksiltuıeye . kon· 
' A.tk Olbaptaki keşif ve tartnamelerı ifÖrmek isteyenlerin lstan· 
\ılt toloji Müzeleri Umum Müdürlüğüne tamir ve intaat yerin• 
~t tı iÖrmek arzusunda bulunanların Ayuofya Mü1.esine, talip 

\ı_l~ 'tı da V iliyet Nafı~ İdaresiııden almış oldukları müteahhitlik 
\"'- ~~l Odası veıikalarile muvakkat teminat makbuzlarını ha. 
~ 11kaek M.aktepler Muhuebecili1ii11deki komisyona müracaat-

~ KocaeliP.T.T. Müdürlüiünden: 

}ı b~&zarda yapıla.cak telefon müşeddide merkezi binası 
ı~t~ ır ay müddetle pazarlıkla eksiltmeye konulduiundan 
\ t "itı~ evvelki ilanda yazılı tartlar dairesinde Kocaeli 
~Udürlüğüne müracaat etmeleri ve pazarlığın 27.1 ı. 

rteıi 1rünü saat onda yapılacağı ilan olunur. 

~ M. M. Vekaleti Satıoalma Komisyonundan: 
\, ~:~•rada üç malzeme deposu puarlıkla infa ettirilecektir. 
\'lıl. ~~ bedeli 59,b6ti lira 6.i kuru~tur. Kati teminat miktarı 848b 
~ .... tleıi l l. , 1.39 cumarteai aünü saat 11 de Vekalet Satıual

\. tt, ''Yonu binasında yapılacaktır. Şartname, plan ve reıimleri 
·~•tıı:tı~kabilinde alınabılir. lsteklilcrın ihaleden evvel Hava mÜŞ· 
' 6 ıncı ~ubeye müracaatle vesika almaları muayyen ırün 

kati teminat ve kanuni helgelerile Ko. da bulunmaları. 

\ Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

\ ~G '~ed cephanelik pazarlıkla inşa edilecektir. İhalesi 10. 1 1, \9 
\ 'l~j) ıtı.ı ıaat 11 dedir. Beherinin ketif bedelı 4438 lira ö8 ku. 
~'ltl~~Vak~al teminatı 27 !6 •lira 2ü kurutlur. Şartname, .keı;if 
~ ~it trı Çorluda Kor Satınalma Komisyenunda gorülür. istek
~ , 11Unun 2 ve 3 üncü maddelerintleki bclıelerile birlikte bd 

t llatte Çorluda Kor Satınalma Komiıyonuna gelmeleri. 

~ı.._ Ankara Belediyesinden : 
~~-~tydanı ve Keçiören Tepebatı mevkilerine iki adet oto
~~ Qıahalli puarlıkla yaptırılacaktır. 
~~"'-Qıeıı bedeli 3942 lira 30 kuru,tur. 
~" t 591 lira 35 kuruıtur. 
~,~eve krokiıini ırörmek iıtiyenlerin her pn eucümen ka

\.ı ııtelalilerin de 7.11.939 salı jÜnÜ saat 10,30 da Belediye 
11

' QıClracaatluı. 

• * • Temizlik hanının ilivei intaatı bir ay içinde pazarlıkla yap· 
tırılacaktır. 

Muhammen bedeli 29973 lira 50 kuruştur. 
Teminat bedeli 4496 lira 3 kuruttur. 
Şartname ve keşif ve krokisini görmek istiyenlerin her rün en

cümen kalemine ve isteklilerin de 17.11.939 cuma g-ünü saat 10,30 
da Belediye encümenine müracaatları , 

Elektrik, Ha va gazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
-- -.. 

Mardin üelediyesinden : 

Belediyenin mevcud elektrik santralına 1 ~0 ili 130 beygir ve 
110 kilovat takatte bir dizel elektrik ırrupunun tesis ve i.lavesi ~490 
sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanuu·ı mucibince 12061 lira .-ı0 

kurut bedeli ketifle ve kapalı zarf usulile ikinci dda olarak ek· 
ıiltweye konulmuştur. 

Ekı;iltme 25.U.J9 cumartesi iÜnü saat IO da Belediye daireı.inde 
toplanacak Helediye Encümeni taraf ındaıı ya}'ılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 904 lira 6 ı kuruş muvakkat teminat· 
la kanunun tayin ettiti ve tartnawede yazılı vesikaları ayni iÜn 
saat 9 a kadar Belediye reislitine vermeleri lazımdır. 

İsteklıler eksiltme tartnaıoeıoi ve projeleri Mardin Belediyesintle 
görecekleri ıibi parasız olarak :turetlerini de alabilirler. 

İhale ırünü saat 9 dan ı;onra ırelecek teklifler posta iecikmesi 
olsa dahi kabul edilmez. 

Bulancak Belediyesinde~: 
-15 güu müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan 

• 7394 lira 72 kurUf kt..fİf ued.elli l>Uİancak kazasında yapılacak e· 
lektrik tesisat ve santral binası İofB:mıa istekli çıkmadıtıııdau ev
velki ilanlarıwıı.daki şarllar dahı1inde lö. l l . .l9 perşembe günü saat 
14 de ıhalesi yapılwaK üzere bır ay müddetle pazarlıia bırakılmış · 
tır . İsteklilerin liulımcak lieledıy~siue müracaatları ilin olunur. 

Mensucat - t.ID1se - Kundura - ~amaşır v. s. - - -- - .......-...----
M. M. Vekaleti Satınalma Kombyonundan 

10,000 çitt fotin pazarlıkla satın alınacaktır· Muhammen 
bedeli 48 bin lira olup kat'i temınat miktarı 7200 liradır. 
ihalesi 6.11 . 939 pazartesi günü saat l 1 de vekalet satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve enat 240 kuruı 
mukabilinde ahnaoilir· Jsteklılerin muayen gün ve saatte 
kat'i teminat ve kanuni belgelerıvle komisyona gelmeleri-

*** 600 adet battct.niye pazarlıkla ıatın alınacaktır· Mu. 
hammen beaeli 42b0 lıra olup kat'i teminat mıktan 630 b. 
radır· ıhale•ı 'ı · 11 ~.)~ ı.ah günü saat l l de vekalet satm .. d · 
ma komisyonunda yapılacaktır· .:;>artname her gün komııt· 
yonda gorülebilir· hteklilerın muayyen gün ve saatle kat'i 
teminat ve kanunn ~. ~. ncu maaaelerinde yazılı vesaikle 
birlikte komisyona müracaatları· 

*** Beher metresine tahmin edilen fiatı tiOO kuruş olan 
7500 adet battaniye pazarlıkla münakasaya konmuştur. Iha· 
leıi 9.11.939 perıembe günü ıaat 11 dedir· Kat'i teminatı 
8500 liradır Evsaf ve ıartnamesi 300 kuruı mukabilinde M. 
M· v. Satınalma Komisyonundan alınabilir · İsteklilerin 
kanunun emreltiii belgelerle ihale saatinde Ankarada M. 
M . V. Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

' Askeri Fabrikalar Umum Mi\dürlütünden: 

Tahmin edilen bedeli 36.040 lira olan 8 ton sarı sabunlu köse 
le ve 8,5 ton siyah yatlı kösele Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Merkez Satınalma Komisyoııunca 9.11.939 per9embe günü ıaat 
14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 81 kurut muka
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2703 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarma da;r 
Ticaret Odası vesikasile me2kür ırün ve saatte Komisyona müra· 
caatları. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalrna Komisyonundan : 

66 metre aancaklık atlas kumaş alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme· 
11 10.11.939 cuma pnü saat 15 le Tophanede Lv Amirliği Satınal
ma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bedeli beher ınetresi be ~ lira ve 
kat'i teminatı 4!) buçuk liradır. Nümunesi Ko. da görülebilir. İstek· 
lilerin belli saatte Ko. na ıelmeleri. 

Çanakkale Möıtahkem Mevki Satınalma Komiıyonundan : 

llirlikle~ için 9.11 · 939 günü 2 ~,50() metre A merikaıı bezi satın 
alınacaktır. isteklilerin Çanakkalede Müstahkem Mevki Satınalma 
Komiıyouuna gelmeleri. 

----------~------.... ..,_ ...... .,..... ______ _ 
Kereste, tahta ve saire 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umum Merkezinden : 

Mamak ta aaz maske f afrikaıı için aıaiıda ebadı yaz ıh 

255 metre mikabı çırah çam tahtası kapalı zarf uıultte .. tan 
alınacaktır · 

40 metre mikabı 1 ,5 X 20 X 400 
55 " ,, ı,5 x 22 x 400 

125 " ,, 1,5 x 25 x 400 
25 ,, ,, 2 x 25 x 400 
1 o ,, " 3 x 22 x 400 
Tahtaların evsafını havi ıartname umumi merkezindedir· 
Talipler teklif mektupluını to .11.939 tarihine miiaadif 

cuma günü saat 11 re kadar Yeniıehirde umumi merkezi· 
mize vermelidirler. 

Nakliyat - Yükletme - Boşaltma 

Kırklareli Askeri Satınalma Komiıyonullclan : 
Dereköyünden Kırklareline nakledilecek olan 50 bin metre 

mikabı ağacın nakli müteahhide verilecektir. Bu İfe talib olanların 

7. 11.39 gününe kadar her gün Kırklareli Askeri Sahnalma koaıiı· 

yonuna müracaat etmeleri. 

-----------....:..---...--.--- -- ------
Mahrukat, Benzirı, Maki na yağları v. s. 

Yayakırıldık Köyü Muhtarlıtından: 

Köyümüzü şahsiyeti maneviyeıine ait lO bin kılo kömGr Ak· 
hisarda Haşim hanında ihalesi yapılacağından ihale ıhii 6.11.139 
pa7artesi günü olduğu ilan olunur. 

Kayseri Askeri Satınalma Komiayonundan : 

46~ ton kriple kömürü kapalı z~rfla eksiltmeye koamuftur. 
Muhammen bedeli 9660 liradır . ilk teminat 72.ı lira 50 :ku

ruştur. 

ihalesi ı.· .11.39 çarşamba günü saat 16 da yapılac•kttr. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye girebilecekler ilk teminat ile Q490 ,aayılı kanuaun 

2, 3 maddelerinde yazılı vesaik n teklif mektuplarını ihale Ha· 
tinden en az bir saat evveline kadar komisyon b~a11lıtına ver· 
miş bulunmaları lazımdır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı:Merkeı:. Satınalma 

Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 2385 lira olan 100 ten kok lc.ömGril 81• 

keri Fabrikalar Umum Mildürlüğü Merkez Satınalma Ko.niayooua
ca 18-1 ı -939 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale eCliJecek· 
tir. Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin mu
vaklrnt teminat olau 173 lira 88 kuruş ve 2~90 numaralı ı.kau.uoua 
2 ve 3 üncü maddeleriııdeki vesaikle komisyon~u olmadıklarına ve 
bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası v.,ika· 
siyle mezkur gün ve saatte Korniıyona müracaatları. 

• * • 
40 ton benzin alınacaktır. Bak : İnhisarlar IJ. MQd. iliuluıua. 

••• 
285 ton odun alınacaktır: Bak erzak ıütunanda Edirne Maarif 

Müd. ilanına 

Müteferrik 

Tapu ve Kadastro Umum MüdilrlGtGn.len : 

Açık eksiltme ile : 
Oıı beş gün müddetle eksiltmeye konulan Sanı• tak.ometre· 

leriı. e ta lıb çıkmamasından na<j İ arttırma ve ekıiltme QQuounuo 
43 maddesi ınucibinl.!e 26.10.939 tar ilıinden itibaren on gün daha u 
zatılmasına, 

Makiı•eler Fransız mamulatından Veritable tip mira ve f!!!mıiye· 
sine ve mira desteklerile beraber 10 ad , d Sanife takeometreıi alı· 

nacaktır. 
Beherinin teferrüatile beraber muhammen bedali 500 lil'atlw. 
Ek~illme 7 ikinciteşrin 939 tarihine müaadif 1Alı ~oü ... t üçte 

yapılacaktır 
İsteklilerin şartnrmesini görmek tbere her ifÜn Ye vermete ta

lip olaııların da tamamının ° 0 7,5 nisltetindeki pey akçeıiyle veya 
bir banka mektubile birlikte ikiacite,rinin 1 inci jÜnÜ saat üçte 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü~ü Levazım Daireıi nde Satuıalma 
Komiıyonuna müracaatları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İtletme U . ldarftlnden: 

Muhammen bedeli 4100 lira olan 20000 adat büyi1k 
10000 adet küçük hasır ıüpürge 11.11.1939 Cuma ailn<l sa
at 10 .30 on buçukta Haydarpaıada Gar binası dahilindeki 
Komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır· 

Bu ite girmek istiyenlerln 615 liralık kat' i teminat ve 
kanunun tayin ettiii vesaikle barllkte pazarlık gününden saati
ne kadar Komisyona müracaatları lazımdır· 

Bu ite ait ıartnameler Komisyondan parasız olarak 
datıtılmaktadır. 



Mtnakua Gazetui 

Bu gün ilan olun n 

Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
-----------------------------------~ 

Cinli Şekli Muhm· bed. T emlnat Müracaat yeri Gün Saa 

A) Munakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafta işler~, Mal!eme, Har:_~~~ 

KGnk su yolunun demir boruya tebdili ve 
bir depo in.ası 

İncesu hükumet konatı ikmali inş. 

aç. eks. 

paz. 

6286 89 

682 86 
2()6.) 61 Yonca deneme istasyonunda yap. inş. 

Telefon mü,eddide Mrk. binası inş. (temd.) 
Cephanelik in,.: 5 ad. 
Ank. üç malzeme deposu inş. {şart. 3 L.) 
Ayaaofya Müzesinde oda tamiri, su depo· 

,, 
,, 

aç. eks. 

Beb 4438 88 
59868 63 

3444 90 
sunun yıkılması, ah,ap çatı yapılması v .s . 

Zincirlikuyu mezarlı~ı cephe dJVarı tamiratı 
ve ilzerine kafHli tel parmaklık konul· 
ma11 

Silivri sıfat istasyonu tamiri 
Temizlik hanının ilivei inş. 
Otobüs durak yeri inf. 

,, 

" paz. 
,, 

1438 27 

3996 87 
29973 :->0 
3942 30 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer(teslsat ve malzeme~ 

120· 130 beygir ve 11 O kilovatlık bir Dizel kapalı z. 12061 50 
elektrik grupunun elektrik santralına 
t~sis ve ilavesi 

Bulancakta elektrik tesisatı ve santral bi- paz. 27394 72 
nası intası (temd.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Sabunlu kösele: 8 t.-yağlı kösele: 8,5 t 
(fart. 181 kr.) 

Battaniye: 7500 ai. (şart. 3 L.) 
Amerikan bezi: 2:?500 m. 

paz. 

" 

36040 

beh. 8 -

Sancaklık atlas kumaf: 66 m. paz. m. 5 -
Fotin: 10000 çift (şart. 24 l kr.) ,, 48000 -
Battaniye: 600 ad. ,, 4260 -

Matbaa işleri -Kırtasiye Yazıhane Levazımı ----------------
Kırtasiye levazıını: 58 kalem aç. eks. 

Kereste, tahta ve saire 

Çıralı çam tahtası: 255 m3 kapalı z. 

Nakliyat, Boşaltma - Yükletme 

Alpullu deposunda kömür tahmil ve tab- aç eks. 
liye: 1200 t. 

Kabakça alimantasyonunda kömür tahmil 
ve tabliyesi: 75 t. 

Edirne depoauada kömür tahmil ve tabii· 
yesi: 1900 t. · 

Uzunköprü alimantaayonunda kömür tah
mil tabliye işi: 40 t, 

Ataç nakli: 500 O m3 

" 

" 

" 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Kömür: 10000 k. 
Odun: 285 t. (temd.) 
Kriple kömürü: 460 t. 
Benzin: 40 t. 
Kok klSmürü: 100 t. 
Gaz yatı: 13 t. 

" " 20 t. 

" 
,, 20 t. 

,, ,, 20 t. 
20 t. ,, ,, 

Odun: 65 t. 
,, 830 t. 

Müteferrik 

Evrak çantası diktirilmesi (tomd.) 
Siyah aaç: 8 kalem 
Büyük hasır süpürge: 20000 ad.-küçük ha-

zır süpürie: 10000 ad. 
Nihayetsiz ıerit: 9750 ad. 
Nitan fişeti: 500000 ad, 
Motörbot tamiri ; No. lu 
Bakır büyük kazan: 34 ad,-küçük kazan: 

i"!2 ad. -kapaklı bakraç: 145 ad.-kevgir: 
50 ati.·kepç• orta boy: 30 ad.·süzgeç: 
50ad.-yattavut: 40ad.· saplı taş: 50ad. 

paz. 
kapalı z. 
paz. 

" 
aç . eks. 

,, 
,, 

" 
" kapalı z. 
,, 

aç. eks. 
paz. 

,, 

kapalı z. 
paz. 
aç. eks. 
paz. 

755 53 

9660 -
8000 -
2.385 -
247,1 -
3800 -
3800 -
3800 -
4100 -
5850 -
7470 -

1000 -
8200 -
4100 -

14512 50 

780 -
60'l1 -

"Sanj'e,, takeometreleri: lU ad. (temd.) 
Kamyon ve teferruatı 

aç. eks. beb. 500 -

Bilya n ditli otobüa idaresi için (temd.) 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Koyun eti (tashih) 
Koyun eti: 18,:'i t. (temd.) 
Satır eti: l 1 ,3 t. (temd.) 
Makarna ve tebriye: 2350 k. (temd.) 
Un: 7,8 t. (temd.) 
Patates: 15,5 t. (temd.) 

" paz. 

paz. 
,, 
,, 
,, 
" 

2700 -
3215 -

k o :J5 
k o 25 
k o 30 
k o 18 
k o 07 

471 45 

2716 25 
8488 -

2:l8 38 

78 70 

299 77 
4496 03 

591 35 

904 6t 

2703 -

8500 -

49 50 
7200 -
639 -

22 3~ 

o 84 

36 09 

1 05 

385 -
724 50 
600-
178 8::! 
185 25 
285-
285-
285-
307 50 
438 -
560 25 

75 -
615 -
615 -

1088 43 

Menemen Helvacı k8yü Muhtarlıtı 17-11 ·39 14 -

Kay.seri Naha Mnd. 6-11-89 14 -
8-1 l-39 14 -" ,, 

Kocaeli p.T.T. Müd. ~7-t 1·39 10 -
Çorlu Kor SA~. 1' · l 1-39 l 1 -
M. M. V. SAK. 11-L 1-39 11 -
ist. Arkeoloji Mdzeleri Reiıliği 20-11-39 15 

Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde 
İst. Belediyesi 20· l 1 39 ı 4 

" .. 
Ank. ,, 

" " 

Mardin Bele.liyeai 

Bulancak 
" 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

M. M. V. SAK. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 
Tophane Lvz. SAK. 
M. M. V. SAK. 

" " 

İst. Beled. 

. . 

20-11-39 14 -
17-11-39 10 30 
7-ı 1-39 ıo 30 

25-11-39 10 -

Jf>.11-39 14 -

9-11·39 14 -

9- . t-89 it -
9 . 11-39 

10-11-39 15 -
6-11-39 t 1 
7.1 t .39 1 l -

20-11-39 14 -

Türkiye Kızılay Cem. U,Mrk. Ank. 10-l 1-39 11 -

D. D. Y. 9 cu lşletme Sirkeci 

,, 
" 

" • 

,, 
" 

Kırklareli Ask. SAK 

Yayakırıldık k~yü Mubtarlıtı 
Edirne Maarif Mi1d. 
Ka.rseri Aak. SAK. 
İnhisarlar U. Müd. 
Ask. Fabrik. U. Müd. SAK. Aok. 
Vize Ask. SAK. 

,, 
" 

" " 
" n 

,, ,, 
" " 
" 

,, 

ist. P. T. T. Müd. 
Ask. Fabr. SAK. lst. 
D.D.Y. H. pafa 

inhisarlar U. Miid. 

" " 

20-l -39 15 -

20-11-39 15 -

20-11-39 15 -

20-11-39 15 -

7-l 1-H9 a kadar 

6-11-39 
7-11-39 14 -

15-11-39 16 -
20-11-39 16 30 
18-11-39 11 -
24-11-39 ı o -
24-1 ı.3g 11 -
24-11-39 15 -
24-11-39 16 -
24-11-39 17 -

5-11-39 10 -
5-11-39 11 -

8-11-39 16 -
6-11-39 14 -

17-11-39 lO 30 

58 50 lst. P. T. T. Müd. 

20.11.39 15 -
22 11-39 14 -
22.11.39 15 30 

90:> - lzmir Lvz. SAK 

:?02 50 
482 .:?5 

Tapu ve Kadastro U. MOd. 
lst. Belediyeıi 
Ank. ,, 

9-11 H9 15 -

7-11-39 13 -
20-11-39 14 -
7.11-39 10 30 

-----------.. ---
İzmir Emrazı Sariye Hast. Ba,tab. 

Edirne Maarif Müd. 

., 
.> 

,, 

" 
" ,, 
" 

l l-11-39 

Ekmek: 155 t. (temd.) 
" k o 08 25 

486 -
310 -
78 -

106 -
82 -

860 - " ,, 

7-1139 14-
7-11-39 14 -
7-11 39 14 -
7-11-39 14 -
7-11-39 14 -
7-11-39 14 -
9-11-39 14 -Kızıl karaman: 3 t. 

Yeşil mercimek: 65 t . 
Ekmek pİfirmesi: 225 t. 
K. üzüm, üryani erik v.ı. 
Ekmek pifirmeıi: 255958 k. 

paz. 
kapalı z. 
aç . eka 

" aç. eks. 

1200 -
10562 50 
3937 50 
3117 -
2559 38 

90 -
792 19 
293 31 
233 78 
191 86 

ist. Belediyesi 
Tophane Lvz. SAK 

,, ,, 
İıt. Belediyesi 
Ka71eri Alk. SAK. 

20-11-39 l5 -
20- tı -39 14 -
20-11-39 14 -
17·11·39 15 -

İstanbul Askeri Fabrikalar Müdiirlüğündeo: 

Ten Ebdı Ton Ebdı 
2 1 mm. l 1,5 mm• 
9 2 mm. 15 ~.5 mm· 
9,5 3 mm. 1,5 '4 mm. 
2 6 mm. 1 10 ınm . h ıt' 

Tahmin edilen bedeli 8200 lira olan miktarı yukarııla 1•'~,ııı 
kiz kalem ıiyab saç 6. 11.939 pazartesi pnü saat 14 te Salıp•c' pr 
da Askeri Fabrikakalar yollamaaındaki Satmalma komisyon~ll lir•f 
:zarlık.la ihale edilecektir. İsteklilerin ilk teminatı olan 6~ ••~ 
laerıangi bir mal müdürlüğüne yatırarak makbuzu ye 2-t "0oıil 
kanunun 2,3 Üncii maddelerindeki vesaikle o ırün ve saatte 
yonda buluamaları. 

Ankara Belediyeıindeo : A' 
.~il" 

Otobüı idareıi için alınacak olan bilya ve di,liye taliP ç 
maaına binaen pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3:?15 liradır. 

Teminat 482,25 liradır. . e ,e 
Ş rt · · .. k · ti 1 · b - kalaıı:t•P · ı a namesını gorme 11 yen erm er gun encümen eıı'' 

isteklilerin de 7 il 939 sair ırünü ıaat 10,30 da Belediye enciiıJI 
mürHaatları. 

• • • ~ . b.,.,ı•r 
Nihayetsiz terit ile nişan fiteti alınacaktır. Bak : in 1 

ilinlarına. Müd . 

--·_______/ 
Erzak, Zahire, et ve Sebze 

Edirne Maarif Müdürlütilnden : 

Cinsi 

Koyun eti 
Odun 
Satır eti 
Makarna ve şehriye 
Un 

Azı 

kilo 

12800 

Ço~ 
kilo 

Mubam. 
bedeli 

33 -
1 80 

25 -· 
30 -
18-
7-

't" 1 t 
teıı:ıiıı• 

486 ..... 
3S5 ..... 
310 ..... 

18 ..... 
ıo6 ..... 
sı ..... 

860 ..... ~( 
ıııı• ,.f 

Edirne yatılı orta okullarının 1940 yılı mayıs ayı '°"ı~tJfl' 
dar ihtiyaçları olan erzak ve aaireden azı çonu teminat ıı:ı ,,, ,d' 

18500 
285000 

16500 
3450 
7800 

15500 
155000 

210000 
11300 
2350 
5700 

11000 
112000 

Patatea 
Ekmek 8 25 

• , . f" lı' 

ve muhammen bedelleri yukarıda yazılı ekmek, koyun •.hı 1~; ~ 
nun 26. I0.939 tarihindeki kapalı zarflı münakuaaına taliP Ç ııJI 
tından 2490 ı.ayılı kanunun 40 ncı maddesi mucibince P"~dol~ 
'/.7. I0.9.39 tarihindeki açık münakasaıına talıp bulunaıadı~tıı ~ ~ 
münakasa müddeti on ırün temdit edilen ıığır eti makat~ de~ 
riye, un ve patate.sin münakaaaaı 7.11.939 salı pnü saat 14 ~· 
arif Müdürlüj'ünde yapılacaktır. Taliplerin belli gün vesaatt• ~ 
Müdürlütündo toplanacaL. olan komisyona müracaatları iliJJ 

İzmir Emrazı Sariye Hastabaneıi BattabibliA-ind•11 : ,/ 

Haıtabanemizin koyun eti ekıiltmesi 13.11,939 taribİ b~:t '# 
b;rinci gününe tesadüf etmekte oldutundan eksiltmenİJI I 
tarihinde yapılacağı tasbihen ilan olunur. 

Safranbolu .Asker~ .Satınalma Komisyonundan : ,flJ ~/ 
Saf.ranbolu garnı:ı.onu ıçın 96 ton 11tır eti kapalı ı• 1~1' 

caktır. ihalesi 17.11.939 cuma ırünü saat 15 te yapılacaktı~~ fP I 
bedeli beher kilosu 22 kunaıtur. Muvakkat teminatı I~ ~~!}' 
Şartnamesi Komisyonda i'Örülür. İstekliler Ticaret Odal111' ~~ 
olduklarına dair vesikalarını göstermek mecburiyetindedirl~'d• f''J 
miye j'irecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddele''" bİ'I 
vesikalarla ve teminat ve teklif mektublarını ihale ıaatİJJde"ıııı' 
evveline kadar Safranbeluda Askeri Sahnalma Kooıi•t0ıı 
meleri. 

Kayıeri Aıkeri Satınalma Komiıyondan : ti ,f ..,,e 
Gedikli okulun 255959 kilo ekmeğin pifirıne &J iP' 

ekıiltmeye konulmuıtur. ıeıı1 
Muhammen bedeli 2559 lira. 38 kuruıtur. Jile 

191 lira 86 kuruıtur. ~ 
Ekıiltmesi 17.11.939 cuma günü ıa.at 15 dedir· 1oıııl 
Şartnameıl her gün aıkeri satınalma l(oJ111' r 

aörüleblllr. ııı~' 
lıtekliler tik teminat ile kanunun 2,3 maddel~~el'~ 

zıh vesaik ile belli aün ve ıaatında Komiıyona 11 

İıtanbul Belediyeıtnden: el~ 
Konıervatuar yatı kıımı yıllık ihtiyacı için alııı'ııııııt' ~ 

kilo birinci kızıl Karaman eti 2490 numaralı k•" ııltıı" 
üncü maddesinin son fıkraıma göre Pazarlıta ~;,ol" 1 
İhale 9.11.939 perıembe günü ıaat 14 te Dalın• 111ııı'

1 

yapılacaktır. Muhammen bedeli ? 200 lira ve il~ t~ 1''lt-ı 
lira.dır. Şartnameıi zabıt ve muamelat müdürlul0 

J11e J 
de görülebilir· T ailblerin ilk teminat makbuz vefa de b 
larile ihale günü muayyen saatte Da.imi EncüıııeJl 
maları. . 

- d,ıı· 

ıl" Çanakkale Müıt. Mevki Satınalma. Koıni•Y00 ıçP' 
c• 

Çanakkale müıtahkem mevki birlikleri ihtiY' 1 
ton kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konuınuıtuÇr~"""~ıf' 

lhaleıi 17.11.939 cuma günü saat 11 de 18ca~\ müıtahkem mevki ıatınalma komisyonunda Y~ ıırıı ~ııt' 
Kuru otun beher kilosu üç kur uf tan 165 50 1'ıJf' ~· 

takdir edilmittir. Muvakkat teminatı 1237 Ura ib11Je e 
Taliplerin belli günde teminat akçel-'ri ye 

1 6ıt't 
nunda yazılı veıaikle birlikte ihale saatmdan b r 
komiıyo na müracaatları. 

~-" ıJ1' A 

ı ~ • f0(1 )J'L 
ıtanbul Levazım Amirliği Satınalma l(onıı5 .z0.ı ...,,r 

·ıt01e•1 ,I" ~ \ 65 ton yefil mercimek alınacaktır. Kapalı zarfla eksı . 511t•" ~, 
zartesi günü saat 15 te Tophanede Levazım AwirJi~ı lı"rııf~41 
misyonunda yapalıtcaktır. Tahmin bedeli 10.562 lir•. ~0111111" 
minab 792 lira 19 kuruttur. Şartname ve niimcıı 



~karna: 28 t. 
• 38 t . 
,, 38 t . 
.. 38 t. 

N ,, 38 t. 
ohud: 28 t. 

" 38 t . 
" 38 t . 
,, 38 t. 

a .. 38 t. 
111aı.ar: 70 t. 

,, 100 t. 
il 100 t . 
11 ıoo t. 

1( ,, lOO t. 
• 0 t: 382 t. 
il 55 t. 
... 44 t. 

y'' 44 t . 
lllaf: 730 t. 
,, 88 t. 
,, 88 t. 
.. 75 t. 

~,, 142 t. 
'-ulye: 99 t. 

,, 54 t. 
,, 54 t. 

s. 11 54 t. 
deyat: 37 t . 
,, 22 t. 
,, 22 t. 

s- 11 22 t. 
~n: 30 t. 

~. 11 18 t. 
"'hun: 18 t. 
s, ,, ı ~ ,, 
tır eli: 90 t. 
11 

,, 60 t. 
11 

,. 60 t. 
~~ •• 70 t 

Qç: n t . 
•• 44 t. 
11 44 t . 

~ 1 44 t 

' ot: 550 t. 
~yedeler 

kapalı z. 

" 
" 
" 
" aç. eks. 

" 
" 
" 
" 

kapalı z. .. 
" 
" 
" ,, 

aç. eks. 

" 
" kapalı z. 

aç. elu. 

" kapalı z. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 
,, 
,, 

" ,. 

'~ -~'-i•lti da ev anl<azı aç. art. 
~ 0ttıobil Şevrole marka·radyo philips uıarka paz. 
~ loırıruğu: 429, 102 m2 aç. art. 

~\L 
~ Qqzlan: 2 ad. paz. 
&gQ •n kazı ,, 

"'ilt fırın köınürü: 1,2 t.-ekmek kırın· aç. art. 
~ 1'•ı: 259 k..fıran kazıntısı: 580 k. 
•• ~ toırırutu: 762,443 m3 ,. 

,, : 738 ad. > 

5880 -
7980 -
79 o -
7980 -
8550 -
2360 -
4560 -
4560 -
4560 -
5130 -
9800 -

14000 -
14000 -
14000 -
15000 -
15280 -

:.'200 -
1760 -
1760 --

40150 -
4840 -
4840 -
4125 -
9230 -

14850 -
8100 -
8100 -
8910 -

35520 -
21120 -
21120 -
21450 -
9900 -
5940 -
5940 -
6210 -

24300 -
16200 -
16200 -
19600 -
23100 -
1320> -
13200 -
13860 -
16500 -

450 -
500 -

4-tl-
598 50 
598 50 
598 50 
641 25 
177 -
342 -
342 -
342 -
384 75 
735 -

1050 -
105 ' -
1050 -
1125 -
1146 -

165 -
132 -
132 -

30 11 25 
363 -
3~- . 

309 40 
692 25 

l ıJ 3 75 
607 50 
607 50 
668 25 

2464 -
1584 -
1584 -
1608 75 
742 50 
445 50 

445 50 
465 75 

1822 50 
1215 -
1215 -
1470 -
1735 50 
990 -
990 -

1039 50 
1237 50 

33 75 
37 50 

Mthıalıtaaa Gauıteıi 

Vize Aık. SAK. 

,, " 
,. ,, 
,, ,, 
:u " 

" " ,, ,, 
" " , ~ ., ' 
,, '' 
,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
, , " 
,, ti 

,, ti 

tt ,, 

,, ,, 
,, ,, 

" " 
,, " 
,, ,, 
t' " 
,, ,, 
,, " 
,, ,, 
" ,, 
,, tt 

,, ,, 
" ., 
,, ,. 

Vize Aık. SAK 

" 
" ,, 
> 

" 
" 
)l 

" Çanakkale Mst. Mvk. SAK 

27-11-39 
27-11-39 
27-11-39 
27-ll-39 
27-11-39 
28-11-39 
28-1139 
28-11-39 
2 -11-39 
28-11-39 
29-11·39 

e 29·11-39 
29-11-39 
29-11 3'.) 
:!9 1J.a9 
4-12 39 
4-12 39 
4-12-39 
4-12-39 
6·11-89 
611·39 
611-39 
6-11-39 
6-11 ·39 
7-12·39 
7-1:!·39 
7-12-39 
7-12-39 

20·11-39 
20-11-39 
20-11-39 
20-11-39 
2011-39 
21 -11-39 

21-11-39 
21-11-39 
22-11 .39 
22·1 \ -39 
22-11-39 
22 . ı 1-39 
23.ı ),39 
23- ı 1·39 
?3-11-39 
2~· l 1-39 
17 11-39 

10 · -
11 -
15 -
16 -
17 -
10 -
11-
15 -
JS-
17 -
10 -
11 -

15 -
16 -
17 -
10 -
11 -
15 -
16 -
10-
11 -
15 -
16 -
17 -
10 -
11 -
15 -
16 -
10 -
11 -
15 -
16 -
17 -
10 -
11 -
15 -
10 -
11 -
15 -
16 -
ı o -
11 -
14 -
16 
11 -

6-11-39 13 -Beyoğlu Vakıflar Müd. 
Kayseri Vilayeti 
Dur .. obey Alaçam Orman İ?letmesi 

Revir Amir. 
4-1139 15 -

İıt. Beled. 

" ,, 
Tophaue Lvz. SAK. 

Dursunbey Alaçam Devlet Orman 
İşletmesı Revir Amir. 

9.11.39 14 -
9-1139 14 -

10 11-39 14 30 

13·11-39 15 
14-11-39 15 

3 

% 7,5 
Mubam.lbed. teminat Eluiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira k. ıünü tekli aaati 

Nihayetsiz şerit 9750 adet 14512 50 1088 43 20.Xl.939 k.z. 15 
Ben7in 40 00 kir· 8000 00 600 00 ,, ,, paz. 16,30 
Ni.şan fite~i 500000 adet - - 22. ,, ,, 14 

l - Şartname ve ndmuneleri mucibince yukarıda yazılı c3> 
kalem malzeme hizalarında rösterilen uıullerle ıatıo alıaacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekailtm• p 
ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Ekıiltme Kabatqta Levazım ve Mubayaat Şubeıintleki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her i'Ön ıödl ıeçen Şubeden paranı ahna
bileceti ıibi nilmuoeler de görilleblllr. 

V Kapalı zarf münakasasına airecekler mlbilrUl teklif mek· 
tuplarını kanuni vesaikle % 1,5 güvenme paraıile malr.baz veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflannı ekailtme 
rüoü ihale saatinden bir saat evveline kaJar mezlr.ür Komiayon 
Başkanlığına mak buı. mukabilinde vermeleri ve difer ekıiltmeye ri· 
receklerin ° 0 7 ,5 güvenme parasile birlikte yukarıda adı sreçen Ko· 
misyena gelmeleri ilin olunur. (9117) 1-4 

Cinsi Miktarı 

Muhtelif hırdavat 39 kalem 
malzemesi 

• •• 
}~ 7,5 

Muh. bed. teminatı 

lira kr. lira kr. 

348 80 • 26 16 

Ek.Ut •• 
fekli aaati 

açık ek. 14,30 

Elektrik malzemesi 22 ,, 960 - 72 - ., ,, 15 
1 - Listeleri mucibince, yukarıda yazılı 2 kalem malzeme açık 

eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il - Tabmini bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltme aaatleri 

hizalarında yazılıdır, 

lII - Eksiltme 16.Xl.939 p•rtembe .(Ünü Kaltatafta Lenzım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılaukhr. 

l V - Listeler paraaız aÖzÜ aeçen fUbeden alınabilir, 
V - İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen ıln ve aaatlude 

% 7,5 pvenme paralarile birlikte mezkur Komiayena ıelmeleri 
ilin olunur. (8955) 2-4 

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan: 
1 - Jandarma Birlikleri elektrik motörloriode kullanılmak ize· 

re (~5.000 ila 30.~ O) kilo mazot açık eluilt111e ile ıatın alı•acak 
ve eksiltmesi 6 lkincitetrio 939 tarihine raatlayan paaarleıi pni 
saat on befte Taksim Ayazpaşada jandarma mıntaka KemutHlıtı 
bioasımlaki Komisyonumuzda yapılacakhr. 

2 - Otuz bin kilosuna tahmin edilen bedel üç bi• lira olup 
lk teminatı iki yüz yirmi bet liradır . 

:ı - Şart kiiıdı ve nümune Komisyona.. ber fÖO iÖriileltll!r 
ve şart kağıdı parasız alınabilir. 

"-----------------·----------------------
3 - İateklilerin İstanbul Levazım Amirliti mubaHbeciliti yez. 

nesine yatıracakları ilk teminat makbuz veya banka kefalet mek· 
iubu da beraberlerinde oldutu halde mezkur rünün rnua11•• saa-

tG!u, . . ı 
~ltd lateklilerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını iha e saa· 

tn bir saat evvel Komisyona vermeleri . 

• 'ai'· • Maltepe piyade atış o1tulu için 2:'5 bin l<ilo ekmek pişir-
~iıı·tı~n 20.ll. :19 pazartesi günü saat 14 te Tophanede levuım a
~ 'tı ıatınalma komisyonunda açık eks'ltmesi yapılaca~tır. Tah · 
~t bedeli 3937 lira 50 kuruş, ilk teminatı 293 lira 31 k urulitur. 
~ , ll•ınesi komisyonda görülür. İstehlilerin kanuni vesikalarile bel· 

,~ ~ komiıyona gelmeleri. 

~llıhuriyet 
l' Merkez Bankası 

'"~kiye Cümhuriyet Merkez 
aı ından: 

f ~k · IO.U3Q aktamı itibarile 
~~~ot emiayonunun vaıiyeti 

l~b~ıa açılı· 
\ ••kaka· 
~ ~\lcibince 
~~~tt edilen 
~~· 158.7 .... 563 lira 
~'"e·kanunu· 
t~. •nci mad-
~~· tevfikan 
~i ~ t~afından 
·' dıyat olup 
'~!ll•ıı aeri 
~ b 14 oldutun-
~1cıı11"ndan ten-
lı..' 11

•
11 17.307.666 n 

L' ~:ı 14 l.440.897 n 

~~tara ban· 
~~,,~11\l muci-
'-)'~J•n aıu~a-

•n emıı· 
1:. .,__ 17. 000. 000 " 
~iji kont mu-
"~._hpıtan e· 
~ 136.0JO.OJO • 
\:~' C)I 294.440.897 ,, 
\\~i llnunca 3 l. l 0.939 tari· 
\ l\i :tdavülün umum yeku-
~ )~'Uı. dokaao dört mılyon 
~ )td· kırk bin Hkiz yÜ z cok
'~ 1 liraya balit olmakta-

~), hkünun 23~. 949.640 li
~,~~i ~arfli banknotlardan, 
~ı.;tfı·61.491.257 liraaı da 
~İt, ı banknotlardan müte-

BOR SA 
ÇEKLER 

2 - 11 1939 
Londra 
Nevyork 
Par is 
Milin o 
Cenevre 
Amıterdan 

Berlin 
Brilkıel 

Atina 
Sofya 
Prağ 

Madrid 
Vartova 
Buda peşte 
Bükreı 

Belgrad 
Yokohama 
Stokbolm 
Moskova 

5.24 
130.1125 

2.96875 
6.675 

29.315 
69.405 

21.7425 
0.97 
1.5875 

13.18'25 

23.2887~ 
0.935 
2.495 

30.745 
31.19 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Eraani 
Merkez Bankası pefin 

19.45 
103.75 

., HALK OPERETİ 

Bu aktam saat 9 da 

KADINLARIN 
BEGENDİGl 

Yazau 

M. Yeaari 

Muhammen bedeli 11648 lira olan 73.:rıkalem lokomotif ateş 
tuğlaları 22: 11.939 çartamba iÜnÜ saat 15 te kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin 873,60 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar Komiıyon Reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara' da Malzeme dairesinden, 
Haydarpa,a'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılacaktır . (9036) 2- 4 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan 

l - İki yüz elli bin adet renkli kemik düime 9 İkinciteırin 939 
bıribine raatlıyan perşenbe günü saat on be,te Taksim Ayazpafada 
jandarma mıntaka KooJutanlığı binasındaki Komiıyonumu:ıda açık 

eksiltme ile aabn alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel dokuz yüz yetmit beş lira ve ilk temi

nat yetmit üç lira on üç kuruıtur. 
3 - Şart kiiıdı ve nümune Komisyonda her iÜn iÖrülebilir. 
4 - lıteklilerin lstanbul Levazım Amirliti vezneı;ine yatırıtcak

arı ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektubunu hamilen 
muayyen vakitte Komiıyona ielmeleri. (8803) 3-4 

-GürTirükte 
Eşya Satılıyor 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
196 kilo mihaoiki makine aksamı, 150 kilo galvanizli demir bo . 

ru, 677 kilo demir ıu tulumbası, 1583 kilo boyalı ıu süzıeci , 54 ki 
lo demir jartier ucu, 1 kilo 780 gram ipek paamanteri etyaaıııdan 
tırtıl, 51 kilo liıtik boru, 20 kilo listik jarlier ucu, 234 kilo 500 
aram boyalı kurflln krem tÜpÜ, 31 kilo 600 iram boş fotograf filmi, 
1602 kilo cam fişe, 5707 kilo zeytin yaj'ı, •54 kilo 50a iram pa 
muk mensucat, 60 kilo adi muknvvadan boı kutu, 14 kil o ağaç 

çerçeveli fotoırafı, 341 kilo 500 gram sade demir çekmece kilidi, 
216 kilo kauçuk solüsyon, 104 kilo wüatahzaratı gıJaiye, 147 kilo 
6tl0 gram pamuk ipliai, 138 kilo pamuklu ipe'.<li mensucat, 68t ki
lo toz zerdeçal, 375 kilo pamuk menıucat, 1025 kilo 500 gram 
merserize pamuk mensucat hakkındaki satıt ilanı ~5.10.939 tarihli 
İkdam gazetesindedir. İsteklilerin bu gazetedeki teraiti okuyarak E
minönü Retadiye caddesinde hah antrepoıundaki satış Müdürlütüne 
relmeleri ilin olunur. (9090) 

tinde Komisyonumuza ielmeleri. (8748) 4-4 

Polis Mektebi Müdürlüğünden · 
Muhammen İlk 

Miktarı fiyatı teminat 
lira kr.Sn. 

Eksiltmenin 
saatı Ye illnü Cinsi kilo gram. L,kr.Sn. 

Birinci Nevi 
Ekmek 

35000 ()()() O 9 50 249 38 00 l\l da 17. 11.939 

---
Beyaz Karaman 

eti 100110 000 

Sadeyağı Urfa 
birinci 

- -
3000 000 

Buraa Pirinci 3000 000 
birinci 

Kuru Fasulye 
Horoz 2000 000 

Nohut Biga I 500 000 
Kuru soran 4000 000 
Patatea A. pazarı 5000 000 

Zeytin 
Zeytin yatı 
Ayvalık 

Beyaz sabun 

Tez feker 
Kesme teker 

Beyaz peynir 
Edirne 

Kafar 
Makarna 
Un (Manitova) 

600 000 
600 000 

600 000 

2000 000 
2•>00 000 

ıooo ooo 

600 uco 
2000 o o 
?000 000 

cuma 

O 45 00 :.137 :o 00 11 de l7.ll.93Q 

1 15 00 25 75 00 14 de 17. l 1.939 

o 30 ou ) 
) 
) 

o 20 00 ) 

cuma 

O 14 00 ) 153 00 00 15 de 17.t 1.9.19 
O 4 50) cuma 
o 7 00 ) 

0 2500 ı 

O 50 00 ) 49 50 00 10 da 21, 1 l.9.19 
) ıalı 

o 35 00 ) 

O 2G 00 ) 84 00 00 11 de 21.11.939 
O :iO 00 ) sah 

o 40 00 ) 
) 

0 70 O() ) 

O 26 00 ) 127 50 00 14 de 21. l t.933 
o ı s 00 ) ıalı 

Yaş ıebı.e (yirmi dokuz kalem) ) 172 28 00 15 de 21.11.939 

1 - Mektabimizin 939 Malt yılı sonuna kadar ihtiyacı olıı.n yu
karıda cins ve miktariyle mubanıınen fiyaıı ve ilk teminatları ve 
münakaaa günleri yazılı yiyeceae müteallik tan~im olunan f8rlna· 
melcrde müfredatı aöslerildifi veçhile bunların ayrı ayrı tarlname· 
lerle satın alınmaları için açık ~ksiltmeye konulmuştur. 

:! - Eksiltme Beyotlunda lstanbul Liıeler Mubaaebeciliti bina· 
aında satıoalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin tewinatı evveliyelerinin mezkur Mubasebecilite 
yatırmaları. 

4 - Bunlara ait şartnameleri iÖrmek ve fiyatlarını ötrenmek 
isteyen taliplerin ihaleden evvel Yıldızda Polis Mektebine milraca• 
atları ilin olunur. (89.16) 2- 4 
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Quatrieme annee No. 1230 VENDREDI 

Quot:idien des Adjudicat:ions 

3 NOVEMBRE 939 
~ 

ADMINISTRATION 

Galata, F ermeneciler Ca.d· 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 ~ 850 

12 ,, 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 
UNAKASA GAZET Si Kenber Han, 2me fü,,g~ 

No 8-1011 · 12 

Boite Postale No. 1261 

Pour la Publicite ı'adresser 
a l' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Telephone: 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui -------------- - - ..-... ~-----------------------------

Objet de / adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu i'aijudicatien et du 

Jourı Heureı d'adjudicat. estimatif proviaoire Cabier deı Charıeı 
~--..,....,-:-~----------~._.~--------------~~~~~--~~~--~----~~--------~-------------A) Adjudications au Rab~ 

de Construction-Cartographie Constructions.Reparations-Trav. Public~s_-_M_a_te_·_r_ie_ı ___________ ....:::.-...;. 

Remplacement des tuyaux en lerre de la con- Publique 
duite d'eau par des tuyaux en fer et coost. 
depôt 

Achev. const. lwnak. gouvernem. a lncesu 
Const. ıtation essai 
Rep. chambre, demolition reservoir a eau et Publique 

const. toit en bois etc: au Musee d'Ayasofya 
Const. poste amplificateur telephone (aj) Gre a gre 

6286 89 

682 86 
206"ı 67 
3-144 90 

,, dcpôt munitions: S p. ,, chacun 4438 88 
,, 3 depôts materiaux a Ank. (c. eh 3 L) ,, 59868 !i3 

Rcp. mur cimetiere Zincirlik.uyu et clôture en Publique 1438 27 
fil de; fer sur ce mur 

471 45 

258 38 

2716 25 
8488 -

78 70 

Rep. station ıelection Silivri ,, 3996 87 299 77 
Const. annexe a Temizlik han Gre a gre 29973 50 4496 03 

.,, lieu d'atıet d' Autobus ,, 3942 30 591 35 
Electriclte-Gaz-Chauffage Central (İnstallation et Materiel) 

lnıtall. d'un iroupe electr. Oiesel -le l~U-130 Pli cach 121161 50 
c. v. et de ııo ldw. a la centrale electr. 

lnıtall. electr. et const. bit. centrale a Bulan- Gre a gre 27394 72 
cak (aj) 

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 
Cuir savonneux: 8 t.-id. frais eux: 8,5 t . 

(cab eh 181 P) • 
BottinH: 10000 paires (cah cb P 240) 
Couvertures en laıne: 600 p. 
Couverture en laine: 7500 p. (c. eh 3 L) 
Toil• amcricaine: 225 o nı. 

Gre i. gre 

> 

,, 
> 

36040 -

48000 ~ 
4260 -

lap 8 -

Etoffe en ıoie "Atlu" pr. drapeau: 66 m· Gre a gre le m. 5 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 
F ourniture de bureau: 58 lots Publique 755 53 
Bois de Construction, Planches, Charpente 
--------~--~----------------------------Planche en bois de sapin resineux: 255 m3 Pli cach 

Tr•naport-chargement ~echargemnt 

Transport boiı: 50.000 m3 
Chargem. et dechariem. charbon au depôt 

d' Alpullu: 1200 t. 
Cbafl'em. et decbargem. cbarbon a l'alimen

tatioa de Kabakça: 75 t. 
Cbargem. et decbargem. charbon au depôt 

d'Edirne: 1900 t. 
Cbariem. et dechargem. charbon a l' Alimen· 

tation d'Uzunk.öprü: 40 t. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Cbarbon: 10000 k. 
Boiı: 285 t. (aj) 
Cbarbon crible: 460 t. 
Benzine: 40 t. 

Divers 

Publique 

,, 

,, 

,, 

Gre a gre 
Pli each 
Gre a gre 

Confeelion sacı pr. do11ierı (aj.) Publique 
Tôle noire: 8 lots Gıe a gre 
Balais en jonc gr.: 20000 p.-id. petits: 10000 p. ,, 
Ruban perpetuel: 9750 p. Pli cach 
Rep. moteurboot Publique 
Chautiron en cuivre 2'r.: 34 p.·id . petits: 32 p. Gre i. gre 

ıeau en cuivre a couvercle: 145 p.- paı

ıoire: 100 p. · cuiller fr. moyen: 30 p. -
pecle i. frire: 40 p.-gobelets a manche: 50 p. 

9660 -
8000 -

1000 -
8200 -
4100 -

14512 50 
780 -

6027 -

Tacbeometreı (Sange): 10 p. (aj) 
Camion avec acceH· 

Publique la p. 500 -
D 2700 -

Coussineb a billeı et dentes pr. 
buı (aj) 

Adm. auto- Gre a gre 3215 

Cartoucbeı de cible: 500000 p. ,, 
tDrovial ons 

Haricetş ıecı: 170 t . Pli cacb 
Avoine: 845 t.-foin: 1440 t.-sel: l 70 t. Gre a ire 
Blc concuse: 160 t.-riz: 80 t.-pois ·chiche: 90 ,, 

t.-baricotı: 120 t.-macaronis: 80 t.-vermi-
celleı: 20 t.·raisin see: 26 t.·ıemoule: 45 
t.-beurre: 35 t.-ıel: 35 t.-ıucre: 20 t.- sa-
von: 21 t.-poivre rouge: 900 k.-the: 250 k. 

Ble conoasıe: 27 t ·-riz: 13 t.- pois·chiche: 14 
t.-haricob: 20 t.-macaronis: 13 t. - vermi
celles: 3 t · -raiıin ıec: 4 l.- ıemoule: 7 t. 
beurre: 6 t.-sel: 6 t.·ıuere: 3 t.·savon: 3,5 
t.·avojne: 275 t.-foin: 456 t.-the: 50 k. -
poivreroure: 150 k.-ıel: 1710 k.·paille: 342 t. 

,, 

23 00 -

904 61 

2703 -

7200 -
639 -

8500 -

49 50 

56 67 

22 32 

o 84 

36 09 

1 05 

385 -
724 50 
600 -

75 -
615 -
615 -

1088 43 
58 50 

905 -

202 50 
482 25 

1785 -

Muhtar du Village Helvacı de Menemen 17-11-39 14 -

Dir. Trav. Pub. Kayseri 6-11-39 14 -
,, ,, 8-11-39 14 -

Pre.,id. Com. Adj. Musees Archeolo- 20-l 1-39 15 -
giques lıt. 

Dir. p:r.T. Kocaeli 27-11-39 10 -
Com. Ach. Corps Armee Çorlu 10-11-39 11 -
C. A. Miıı. Def. Nat. 11-11-39 11-
Com. Perm. Mun. lst. 20-11-39 14 -

> ,, 20-11-39 14 -
Municip. Ank. 17-11·39 10 30 

,, 7-11-39 10 3!1 

Municip, Mardin 25·1 t-39 10 -

,, Bulancak. 16-1 t-39 14 -

C· A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank.. 9-11-39 14 -

c. A. Min. Def Nat. Ank.. 6-t 1-39 il 
,, ,, 7-1 J-39 1 1 

• ,, 9.11 3!1 1 : 
Com. Ach. Place Forte Çanakkale 9-11 -39 
Com. Ach. lnt. Tophane I0,11-39 15 

Com. Perm. Mun · lst. 20-t 1-39 14 -

Comite Central Croissant Rouge Ank. 10..11-39 11 -

Com. Ach. Mil. Kırklareli Jusqu'au 7-11 39 
9 eme J!.xpl. Cb. de fer Etat Sirkeci 20-11-39 15 -

,, 
" 20-11 -39 15 -

,, ,, 20-11-39 15 -

,, ,, 20-11 .39 15 -

Muhtar du Village Yayakırıldık 6-t 1-39 
Dir. Culture Edirne 7-11-39 14 -
Com. Ach. Mil· Kayseri 15·11-39 16 
Com. Aeh. Econ. Monop, Kabatache 20-1 1-39 16 30 

Dir. P.T.T. lst. 8-11-39 16 -
C. A . Dir. rabr. Milit. İst. 6-11·39 14 -
lere Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 17-11-39 10 30 
Com. Ach Econ. Monop. Kabatache 20-11-39 15 -
Dir. P.T.T. lst · 22-11-39 15 30 
Com. Ach. lnt. lzmir 9-11-39 15 -

Dir. Gen. Cadastres 
Com. Perm. Municip. l!t. 
Municip. Ank. 

7-11-39 13 
20-11-39 14 -
7-11-39 10 30 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 22-11-39 14 -

Com. Ach . lnt. Ank.. 
,, Milit. Vize 

" 

,, 

20-11-39 15 -
8-11-39 14 -
ıo . 11-39 14 -

6-11-39 14 -

___ M_ü_t_e_a_h_h_i_t_ı e_r_i_n __ T_a_k_v ~ 

Cumarteıi 4. 1 t.939 

Kuru faaulye (Kırklareli Tümeni) No 1209 
Şeker (Çorlu Kor) No 1209 
Makara iplifi {iıt. Jandr. SAK ) No 1211 
Pirinç (Balıkesir Aık.) No 1216 
Yulaf (Afyon Kor) No 1216 
Potrel demir ve civata (Ankara Elektrik T. A. Ş.) No 1217 
Un (Gaziantep Ask. SAK,) No 1221 
Benzin (Çanak. Mat. Mvk.) No 1221 
• Lokomobil makinesi (Ankara Defterdarlıtı) No 1223 
Pırasa ve lahana (Bolu Alay SAK.) No 1223 
Pirinç (Çorum Ask.) No 1224 
Fincan (PTT. Lvz. Müd.) No 12:..6 
Amerikan videlası kösele ve vaketa (Deniz Lvz.) No 1227 
Sabun (Çanak. Mat. Mvk.) No 1227 
Cami tamiri (Çorum Vakıflar Müd.) No 1228 
Makarna, tuz, bulgur vs. (Kırklareli Ask.) No 1229 ıızz9 
Kok komürü ve lavamarin kömürü (Çanak. Mıt. Mvk.) No / -Memento des Fournisseurs __/ 

Samedi 4, 1 1.939 

Haricots aeca (Div. Kırklareli) No 1209 
Sucre (Corpı Armee Çorlu) No 1209 
Fil en bobine (Com. Ach. Gendr. lst.) No 1211 
Riz (Com. Acb. Milit. Bahkesir) No 1216 
Avoine (Corps Armee Afyon) No 1216 
Poutrelleı et boulon (S.A.T. Electricite Ankara) No 1:?17 
Farine (Com. Acb. Milit. Gaziantep.) No 1221 
Leıumea (Com. Ach. Milit. Bolu) No 1223 
Riz ( ,, ,, ,, Çorum) No 1224 
Vacbette peau de vean et cuir (lnt. Marit.) No 1227 
Iıolateura (Dir · Ecooomat PTT.) No 1226 
Savon (Place Forte Çanıık.) No 1227 
Rep. moaquee (Dir. Vakoufı Çorum) No 12~8 

1 
,etil 

Macaronis, sel, ble concasse ete. (Com. Acb. Milit. Kırk ' ,A 

No ıııg ~0 ~' 
Coke et charbon lavemarin (Com, Ach IPlace Forte Çan:V 

,_MÜZAYEDEL~ 
İstanbul Def terdarlıiından : 11~P' tı•' ,,e Tamir edilmekte olan Deftardarlık binasının ç• ş ~ır~ 

çıkarılan tahminen 39200 adet sağlam yerli alatur" ,ı~ 
midin bin adedi 750 kurut muhammen bed4!1 oıe ..t 
açık attırma ile satılacaktır. nı'j 

İıteklilerin ıeraiti öirenmek üzere her gün v~ ~e 1# 
deye girmek için de muhammen bedel tutarının yii$ 1 ı. ( 
buçuğu niıbetinde teminat akçelerile beraber 2~· Je 1~ 
pazarteıi günü ıaat 14 te Milli Emlak Müdürlüfl.lf1 
lanacak komlıyonuna müracaatları. 

Kayıerl VilAyetinden : ~ 

Vilayet hizmet otomobiline ait (Şevrole ıh"rrld' ~ 
marka ve Vilavet meclisi umuma ait (filips) ~ıı ııı'r 
adet Radyonun istimaline lüzum kalmamıt olduiU tı~~ 
tetekkil komisyonu marifetile ve pazarlık ıureUle_ ,_ cıJt 
tır· Taliplerin Daimi encümendeki komisyona fllur• 
ilan olunur. 

ilk 
temioat 
33,75 

37,50 

Muhammen 
bedeli 
450 

500 

İıtanbul Belediyeıinden : 

fi f l 
1 biıt' .,,. 

Cerrabpapda Fatih 45 inci Oku 'I ,i~.l 
nanda 1 ve 5 numarala evlerin eı11ıd•. 1" 

• 'o " _ Jİ Bebek - latinye asfalt yolu az.er• tıt•· Jr. 
binalardan tehas.>ül eden enka~ ' 11 t-"'lı 1, 

Tahmin bedellerile ilk temiaat miktarları yukarıcl• ,. ;6~~ 
2490 numaralı kanun~n 43 üncG maddeHinin son fıkr•5~4 te ~CJ: 
zarlata kooulmuttur. ihale 9. t ı.:I9 perteaıbe günü saat. ~4od0 
Encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve Mualll~Iat ı1'ıs'_ııl", ~ 
kaleminde ıörülebilir. 45 inci Okul y.ınmdaki evler• yd•İ' ~ 
yenlerin buna benzer en az 400 liralık it yaptıkların• rııi"'tif' 
MüdGrlütönien veıilu• almalara lbımdır. l'nliplerin ilk ~~aiO'i 
hu: veya mektuplarile ibele fÜnil muayyen saatte 
mende bulunmaları. 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : lı111"tl 
Baııldıiı yeri : Akın Baıımevi, İstanbul 


