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Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 
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............... - , .--~ . ..-~ ~._...... 

Kütahya Askeri Garnizon Satınalma Komisyonu 
Baıkanlığından : 

' Kiitalıya tayyare rarnizonunda 36599 lira 5 ı kuruş muham. 
~il bedelli malzeme deposu ve 1998:~ lira 25 kuru' muhammen 

tUi bir raraj yapbrılacaktır. 
Ekıiltme kapalı zıırf usulile olacaktır. 

~~ Eksiltmesi 17 11.939 cuma günü, malzeme deposu saat on b:rde 
._~~araj eksiltmesi saat on be ~te Kütahya Merkez Komutanlığın· 

1 Sabnalma Komiayonunda yapılacaktır. 
\' ~alzeme deposunun muvakkat teminatı 2744 liradır. Garajıu 

••klı:at teminatı 1500 liradır. 
--İt Şartname, ke,if ve planlarını görmek istiyenler her gün ~o 

1oııa müracaat edebilirler. 
il:~~ Cltailtmeye ittirak edecek olanlar kanunun icap eltirdiği vesaik 
"-t cut elmak şartile (malzeme deposuna ait teklif mektuplannı 
~-~ 0~~' garaja ait teklif mektuplarını saat on dörtte) makbuz 

lbılınde Komiıyona vereceklerdir. 

• ~ • Kütahya tayyare garnizonunda 61937 lira 62 kuru§ keıif 
'-t lt iki erat pavyonu ve 7814 lira 46 kuruı keıif bedeli 
t~Phanelik yaptırılacaktır. 

~~llviyon eksiltmesi kapalı zarf uıulile ve cephanelik ek
eıı açık eksiltme usuliledir· 

la l:ksiltme 17. ıı .939 cuma günü paviyon eksiltmesi saat 
,, ve cepkanelik eksiltmesi saat 16 da Kütahya merkez 

~la.nlığı satınalma komisyonunda yapılacaktır· 
&.viyonun muvakkat teminatı 4347 liradır. 

Cephaneliklerin muvakkat teminatı 590 liradır . 
l Ş&.rlnameı keıif Ye planları görmek isteyenler her gün 
'4ı1ona müracaat edebilirler. 
~, tkailmeye ittirak edecek olanlar kanunun icap ettirdiği 
\{ lk mevcut olmak ıartile pavlyona ait teklif mektupla-

le.e.t 9 da makbuz mukabilinde komisyona vereceklerdir. 

Kütahya Vilayetinden : 

~~.420 lira 32 kurut bedeli ketifli ayiır deposu ikmali in,aası ve 
\j~tı 17.11.939 cuma günü saat 15 de ihale edilmek Üzere açık 
"t ~ •1• konulmuştur. Şartname ve evrakı ke,fiyosi her iÜn dai
~ l•1tıinde rörillebilir. Talip olanlarııı mezkür güu ve saatte 
\ :~lt•t temioatlarile Viliyet Daimi Encümenine müracaalları i· 

Uııur, 

Kütahya p . T. T. Müdürlüğünden: 

'lllıabeyde 9698 lira 36 kuruş keşif bedelli P T. T. binası in· 
t4, •çık eksiltmeye konulmuştur. 
1 Uvaltkat teminat 7Z7 lira 38 kuruıtur. 

\ 1 h.ıe 18.11 .939 cumartesi ıünii saat 10 da Kütahya P. T. T. bi
~l ınütetekkil komisyonca yapılacaktır. 

\ tL~~tıame ve krokiler her i1in Kütahya P. T. T. MüdürlütGn
~-.aaebilir. 

tnauldak Beden Terbiyesi Bölgesi Baıkanlığından: 
~İt 11tuldak maden okulu önündeki sahada tesis edilecek elan 
1' ~ •~ıdtna ait 23260 metre murabbalık ve 20277 lira 43 kurupuk 

~lfli toprak tesviyesi açık pazarlıkla eksiltoıete koııulmu,tur, 
1 \lvıkkat teminat 1520 lira 80 kuruştur. 

~'ltltliler muvakkat teminat veya banka mektubu ile kanuni ve· 
~ ~Ü~ayede gününden bi! gün evveline kadar bölge bafkanlığma 
~ ttı veya iöndermeleri postadaki gecikmeler nazarı itibara a 

~•iltnıe Zoniuldak vilayet koııatında beden terbiyesi bölge 
ş_11tında 10 ikineiteşrin cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 

ttıtaaıeler bölre batkanhtıadadır. 

~ Bor C.H.P. Baıkanlığından : 

~~' Cümhuriyet Halk partisinde inıa ettirilecek olan 
~ '-'

1 
ltrıl 99 kuru§ bedeli ltetifli Halkevi binasının üsf katı

~' kıı iti ile alt ve üst katlarınm diğer bilumum noksan· 
~l lknıali ı.11.939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
~ ~rf uauliyle eksiltmeye konulmuıtur. İhale 20.11.939 
t~ ~•l aünü saat 15 te Bor C.H.p. binasında icra kılmaca· 
~ le.liplerin oJ0 yedi buçuk muvakkat teminat ve ehliyet 
' ' &.tiyle birlikte ihaleden üç saat evvel Komisyona 
~"-t etmeleri bu husustaki proje ve keıtfnameleri Niğde 

t lie.lk partisinden &'Örebilirler · 

~ ~ Ankara Valiliğinden : 
~ ~ltıra - K. Hamam - Gerede yolunun 103+ 800-126+800 

•11aet.releri araaında yapılacak olan ıoıe İafa&b ve ıınaf 

imalit itleri mukaddema 3 defa eksiltmeye konulmut iken talip 
zuhur etmemiş olmasmdan dolayı her türlü ihtimal nazarı itibara 
alınmak suretiyle bu kerre şartnamede esaslı tadilat yapılmış Ye 
yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eeksiltme '.23. l l.!!9 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 de 

Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacakhr. 
Keşif bedeli 162054 lira 44 kuruştur ve muvakkat teminat 9352 

lira 72 kuruştur . 
İsteklilerin teklif mektuplarını ticaret odası vesikası, teminat 

mektup veya makbuzu ile ihale gününden en az beı gün evvel vi
layete istida ile müracaat ederek alacakları fenni ehliyet vesikala
riyle birlikte yukarıda zikrolunan günde saat 14 de kadar encümen 
riyasetine vermeleri la.ıımdır. 

Bu işe ait keşif ve şartname ve diğer evrıtk Ankara, İstanbul 
ve İzmir Nafıa Müdürlüklerinde görülebilir. Veydhud Ankara Naft
asmdan ..ı lira 06 kuruş bedel mukabilinde alıııa bı lır. 

Edirne Maarif Müdürlüğünden : 
Edirne orta okul binasında yaptırılacak olan ve keşif bedeli 

1042 lira 46 kuruştan ibaret olan inşaat ve tadilat işi münakasasma 
talip çıkmadıtmdan münakasa 16 1 1.39 perşembe gününe kadar 
temdit edilmiştir. 

Talıplerin o gün saat 15 de Maarif Miidürlü&üne teminatlarile 
beraber gelmeleri ilan olunur. 

• •• 
Bakırköy itfaiye binası tamiri. Bak : müteferik sütununda İıt. 

Beled. ilanına. 

haçlar, Klinik va lspençiyarı 4lat, Hastane lvz. 

İstanbul Bölge San'at Okulu Arttırma Eksiltme ve İhale 
Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Mub. fi. Eksiltmenin İlle te . Şekli 
kalem L. K. T. G. Saatı 

Kimya ~ezası 43 6'.29 75 13.11.39 14 47 23 açık 
,, aletleri 41 1433 85 lU7 54 ,, 

Orta okullar için yukarıda yazılı kimya, ecza ve aletleri 3.1 J .39 
rüoü eksiltmeye kooulmuf, istekli relmediğinden müddet 13.11.39 
pazartesi iÜnüne kadar ULatılwt,tır. 

Eksiltme Cağalotlunda Yüksek Mektebler Muhasebeciliği bina· 
ımda toplanan komisyonda yapılacakhr . 

Eksiltmenin tekli, ırün, saati, muhammen fiatı ve muvakkat 
tewiuat miktarları yukarıda a-österilmiştir. 

İstekliler her iki kısma birden veya ayrı ayrı da talip olurlar 
YalnıL her iki kısmuı teminatları ayrı ayrı verilecektır · 

lıtekliler Tıcaret Ocilllının ı~J9 yıl belgesini ibraza mecbur
dur. 

Şartnameleri görmt:.k istiyenler okula müracaat edecektir . 

Jandarma Genel Komutanlıiı Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

Cinı ve miktarları şartnamede yazılı 79 ceıit veteriner 
ecza ve malzeme ıo.ı ı.~39 cuma günü saat 10 da pazarlık· 
la satın alınncaktır· 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek bu 
pazarlıia girmek isteyenlerin muayyen gün ve ıaatte 120 
liralık teminat vezne makbuzu ve banka mektub ve ,artna
mede yazılı belgelerle bırlikte komisyona müracaatları · 

l:.lektrık, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz. 2 
Devlet Limanları İıletme Umum Müdürlüğünden: 

Yeni yapılan Galata rıhtım1ndaki yolcu salonu mutfağı için: 
Mevcut izahnamesine göre fırın ve ocak tesiaatı yaptırılacak ve 

müteaddit sıcak dolap ve su 1S1tıcı cihazlar konulacakbr. 
Bir ad.et soiuk hava odası tesisatı yaptırılacak ve müteaddit so

ğuk bava dolapları, dondurma imaline mahsus cihaz ve saire satın 
alınacaktır, 

Bu bapta tanzim kılınan izahnameyi almak. ve ona ~öre tek
lifte bulunmak üzere alakadarların umum müdürlük binasındaki Le
vazım Müdürlüğe müracc1.atleri, teklifleriııi de uami 17.11.939 tari
hine kadar tevdi etmeleri ilan olunur. 

M . M . Vekaleti Satınalma Komiayonundan : 

Kefİf bedeli 2475 lira 66 kuruş elan ienel Kurmay kalorifer te . 
sisatındaki tadilat ve ilaveler işi pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarhiı 
20.U.939 pazartesi a-ünü saat 11 dedir. Kati temiaatı 371 lira 4U 
kurut olup f&rlnamesi Komisyonda ıörülür. Taliplerin muayyen za
manda M. M. V. Sa. Al. Ko. da b111lunmaları. 

p. T. J. Umum Müdörlüfünden : 

İdare ihtiyacı için 250 adeti mata telefonu kapalı zarfla ekıil 
tme7e çıkarılmıtbr. 

Muhammen bedel 7500, muvakkat teminat 582,5 lira olup ---;k
siltmesi 21 ikincite;jrin 939 salı ıünil saat 16 da Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasındaki Satınalma Komisyonun.la 7apılaoakhr. 

İstekliler muvak'<at teminat makbuz veya banka temiaat mek· 
tubile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını e ftl• ıaat 
13 e kadar mezkur Komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, lıtanbulda P.T.T. Le
vazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden bedelsia elarak Yerilec:ek
tir. 

Muğla Vilayetine bağlı Ula Kasabası Belediyeıtnden: 
Nafıa vekaletince musaddak fenni proje, şartname Ye ketif

namesine tevHkan belediyece yaphrıla.cak bir aded dizel motör Ye 
alteroetör ile teferruatı ; tevzı ceryan tablobrı, irtibat ve saatral 
çıkış kabloları, çıplak bakır teller, izolatörler ve aair teferruatı ile 
bunların temel ve montajlarından mürekkep elektrik tesisatı kapa. 
lı zarf usulile münakasaya konulmu~tur. 

Eksiltmeye ait fenni şartname, şartname ve ketifnameler iki li· 
ra mukabilinde isteklilere veya adreslerine röntlerilir. 

Eksiltme l.lı.939 cuma iÜnÜ ıaat l5 de Ula belediye daireıin· 
de encümen huzurunda yapılacaktır. 

Tesisatın muhammen bedeli 12765 lira ve muYakkat te•iaatı 
957 lira 38 kuru.tur. 

İsteklilerin şartnamede yazılı belgeleri haiz olmaları lbımdır. 
Eksiltme teklif mektupları eksiltme aaatıadan ltir •at nveliae 

kadar kabul edilir. 

Ankara Belediyesinden : 

Otobüs idaresi için lüzumu olan 100 adet akimlitör ile 
:.\O ArtPt Q"Ö7. kutnı1n ve 2000 adet m,.nfi VI'! miiabet olika ve 
2000 adet separatör pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 4020 liradır. 
Teminat 603 liradır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her ıün encümen ka

lemine ve isteklilerin de 10. 11.93~ cuma &'Ünü ıaat 10,30 da 
belediye encümenine müracaatları. 

Mensucat • Elbise • Kundura • Çamaşır v. s. -- . ---'~----
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

lahmiu edilen bedeli 7187 lira 50 kurut olan 1~500 metre 7a· 
t .. klık dokuma bez, 9. 11.39 tarihine rashya.ı perşemlte a-tınii •at 
l L de pazarlıkla alınacakbr. 

Kat'i temioab 107~ lira 13 kurut olup her ıün Kemi17e11daa 
alınabilir. 

isteklilerin belli gün ve saatte Kaıımpaıaia buluoaa Komiıyo-
na müracaatleri-

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden 

Vekalet muıtahdemini için mevcut ıartnameıln• aöre 
36 takım resmi ve 35 takım it elbisesiyle 28 adet kaıket T• 
bir manto ve 36 adet kaput, kumaıı Vekaletten verilmek 
ıartiyle diktirilecektir Pazarhk 9.11.939 perıembe 11ünü 1aat 
15 tedir· Taliplerin ıartnameyi görmek üzere leTazıma mOra· 
caatları ilan olunur· 

Edirne Maarif Müdürlüfünden : 
Cinsi Aı.ı Çoğ~ Mub. be. İlk te. Kmlımanı T. S. 

m. m. Krş. Lira 
Lacivert 45 ' 6uo 265 111 11.ı ı ,3g 15 
kumaş 

İ~k arpin 170 175 355 46 ,, ,, 
E irne kıL öğretmen okulu talebesinin ibtiyaeı olan cinı ve 

miktarları yukarıda yazılı iki kalem (kumaş ve iskarpin) .. ya 
1. 1 ı.39 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
mu~tur . 

Bunları vermete istekli olanların ıartnameleriui iÖrmek il:aere 
her giin mektep idaresine ve kırdırmaya girmek için de belli filo 
ve saatte teminat makbuz veya me tuplarile komiayona ırelmeleri 

ilan olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
İtfaiye amir ve efradile şoförler için ırerekli otuz takım elbi.e 

açık eksiltme suretiyle yaptmlacaktır. 
Beher takım elbisenin muhammen bedeli 14,40 liradır. 
Muvakkat teminah 33 liradır. 
İhalesi ikiociteşrin 17 nci cuma rünü saat 15 de belediye enc:I· 

meninde yapılacaktır. 
Şartnames i belediye yazı işlerinde.lir. İsti yenler orada 1r4rebilirler. 
İsteklilerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 

belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Kereste, tahta va saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletmeaf Umum 
Müdürlüfünden : 

Şartnameainde yapılan taıhihat dolayııile ı.ıt.939 tul· 



2 Mlaak.ua Gazeteai 

Bu gün ilan olunan 

u akasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Mu hm. bed. T emfnat 

A) Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Bakırk~y itfaiye binası tamiri 
Erat pavyenu inş. 
Cephanelik in9. 
Malzeme deposu inş. 
Garaj inş. 
Aygır deposu ikmali inşaaı ve tamiratı 
Ulubey P.T.T. binası inşası 
Bor Halkevi bi11asınıu üst katının inşası 

v.s noksanlarının ikmali 

aç. eka. 
kapalı z. 
aç. elu. 
kapalı z. 

,, 
aç. ek.. 

,, 
kapalı z. 

Kırşebir·Ank. yolu üzerinde muhtelif 'ose paz. 
tamiratı 

Zonguldak stadı toprak tesviyesi: 23260. m2 aç. ekı. 
Edirne orta okul binası tamiri (temd.) 
Ank. - K. Hamam - Gerede yolunun ara· kapalı z. 

sında şose inş . ve sinsi imalat işleri 
(şart. 406 kr,.) 

655 53 
61937 62 

7814 46 
36599 -
19983 25 

420 32 
9698 36 

12499 99 

18126 87 

20277 43 
1042 46 

162054 44 

ilaçlar, Klınik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
:..a-... ...,-..--.. 

Kimya eczası: 43 kalem (temd.) 
Kimya aletleri: 4l kalem (temd.) 
Veteriner ecza ve malzeme: 79 çeşit 

aç. eks. 
n 

paz. 

629 75 
1433 85 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) _ _.._._. -
Fırın ve ocak tesisatı ile soğuk bava oda

sı teıiıah 

Elektrik tesisatı için dizel motörü alterna- kapalı z. 
tör ve teferruatı, tevzi ceryan tabloları, 
irtibat ve santral çıkış kabloları i.ıola-
tör v.ı. (şart, 2 L.) 

Akimülatör: 100 ad .·göz kutuıu: 30 ad.- paz. 
menfi ve müsbet plaka: 2000 ad.-sepa-
ratör: 2000 ad. 

Maşa telefonu: 250 ad. kapalı :r.. 
Genel kurmay kalorifer tesisatındaki yap. paz. 

tadilat ve ilaveler 

1:?7fö -

4020 -

7500 -
2475 66 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Resmi elbise: 36 tak,-iş elbisesi: 35 tak.- paz. 
kasket: 28 ad·-maDLo: l ad·-kaput: 
36 ad. diktirilmeıi 

L--:. -· L ......... <&,, 000 w. 

İskarpin: 175 çift 
Yataklık dokuma bez: 12500 m. 
Kı,lık elbiıe: 30 tak. 

Kereste, tahta ve saire 

Çam telvaf direti: 5000 ad. (temd.) 

Nakliyat, Boşaltma - Yükletme 

Bitlis Diyarbakır araaı posta sürücülütü 
(temd.) 

.tç. eıu. 
,, 

paz, 
aç. ekı. 

kapalı z. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. a. 
Sömikok: 50 t. (temd.) 
Kayın veya ırürgen odunu: 550 t. 
Karabük kömürii: 283 t 
:s-11 39 alınacağı ilan edilen 100 t.-kok kö

mürü ahamasından ıarfınazar edildi 

Müteferrik 

Soba malzemesi 
Demir malzeme 
Beynelmilel itaret levhasının imal ve ta

liki: 47 ad. 
Makaralı vinç, demir araba, iki maaa ye 

1 dolap İmali 
Hortum: 105 ad. 
Amele çadırı: 35 ad. 
liıuğu aandığı: 200 ad. 
Ahşap malzeme (temd.) 
Çimento Yunuı marka: 500 torba 
Hamule motörü tamiri 
Paldum tokası: 8000 ad,-yanlı toka: 28000 

ad.-yuvarlak 3 ve 4 köte halka: 94000 
ad. ·yanlı toka: 20000 ad.-balur çivi: 
197 k.-pul: 85 k. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v .s. 

K. ot: 400 t. 
Nohud: 140 t. 
Koyun eti: 21 t. 
Pilavlık pirine: 144 t. 
Ekmek: 18 t. 

B. MU~ ay edeler 

Otomobil mal:r.emeıi: 899 kalem (temd.) 
Hurda demir 
Boş benzin te.ekeıi: 4645 ad. 
Kuru çam atacı: 4( 8 m3 
Çam tomruiu: 1734 ad. 
Tene:&zilb otomobili 

aç. eks. 
kapalı z. 

" 

paz. 
,, 
" 

n 

n 
aç. ekı. 

paz. 

paz. 

" ,, 

pu. 
kapalı z. 

,, 

" aç. elu. 

aç. art. 
,, 

aç. art. 
,, 
n 

n 

m. ı:: oa 
çifti 3 55 

7187 50 
beb. 14 40 

beb. 3 95 

2700 -

1200 -
gsıs -
t. 24 -

721 05 
876 ~ 
326 50 

sso -

349 50 
beh. 33 -
bela . 14 -

1651 -
685 -
160 -

3200 -
ve 651 61 

20000 -
15400 -
6930 -
k. o 26 
1710 -

619 42 

Beb. O 08 

300-

49 16 
4347 -

590 -
2744 -
1500 -

727 38 

1520 80 

9352 72 

47 23 
107 54 
120 -

957 38 

603-

562 50 
371 40 

lll -

46 -
1078 13 

38 -

1481 25 

90-
721 88 
509 50 

54 08 
65 72 
9g 40 

~8 50 

26 27 
86 62 

1050 -
123 83 
100 75 
24 -

240 -
ve 48 87 

1500 -
1155 -
520-

2808 -
121 ~ 

28 87 
141 08 

~-------------------------------
Müracaat yeri Gün Saat __ ._., ....... ____________ _. _______________ ~~ 

iıt. Beled. 17-11-39 14 -
Kiltahya Aık. SAK. 17-11-39 10 -

> " 
17-11-39 10 -

n " 
17-11-39 11 -

,, " 
17-11-39 11 -

Kütahya Vil. IT-11-39 15 -
P. T. T. Mild. 18-11-39 10 -• 

Bor C.H. P. la,kanlıtı 20-11-30 15 -

Kırtehir Nafıa MOd. ~3.10-39 dan ·itib. 1 ay 

Zonl'uldak Beden Terbiyeıi Ba,kanl. 
Edirne Maarif Müd. 
Aak. Valilifi ile iat. ve lı:mir 

Nafıa Mild. 

İst. Bölge San' at Okulu SAK. 
,, ,, 

Jud. Gea. Komut. Anlı. SAK. 

Devlet Limanları İşletme U. Mild. 

Mufla Vil. Ula KHab. Beled. 

Ank. Beled. 

P.T.T. U. Mld. Ank. ve İıt. 
M. M. V. SAK. 

10-11-39 15 -
16-11-39 15 -
23-11-J9 15 -

13-11-39 14 -
13-11-39 14 -
10-11-39 10 -

17-11-39 

1-12-39 15 -

10-ı t-39 10 30 

21-tı-39 16 -
20-l 1-39 11 -

Sıhhat ve lçtimalMuaveDet Vek.ADk. 9-' 1-39 1.:i -

.t.dirne Maarif Mild. 

,, " 
Deniz Lvz. SAK. Kaıımpafa 
Adana Beled. 

17-11-39 15 -
17-11-39 15 -
9-11-39 11 -

17-11·39 15 -

D.D.Y. Ank. ve H.pqa Sevk Ş.f- 2·~-11-39 15 -
liti ile Eakişebir ve lı:mir Matauları 

Bltliı P. T. T. MGd. 

lıt. Arkeoleji Müzeıi SAK. 
L6lelturraz Ask. SAK. 
Jandr. Gen. Komat. Ank. SAK. 
Aık. Fabr. U. MGcl. SAK. Aok. 

iıt. Belediyeai 
,, ,, 
" ,, 

,, n 

,. ,, 
Sivaı Nafıa Mad. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mtld. Ank. 
Ank. Beled. 

., ,, 
Tophane Lvz. SAK. 

n n 

Ullebura-aa: Aık. SAK. 
Tephane Lvz. SAK. 
Edirne Aık. SAK. 
İıt. Komut. SAK. Fındıkh 
İat. leled. 

17-11-38 l'l -

16-11-39 15 -
22-11-39 11 -
21-11-39 10 -

17-11-39 14 -
17-11-39 14' -
17-11-39 14 -

17-11-38 14 -

17-11-39 14 -
10-11-89 15 -
6-11-39 15 -

10.11.39 ıo ao 
10-11-39 10 30 
8-11-39 ıı -

11-11-39 10 -

9-11-39 10 -
22-11-39 15 -
20-11-39 15 -
23-11-39 il 30 
17-11-39 14 -

lıt. Defterclarlıtı 16-11-39 14 -
lst. 4 el İcra Galata Kalafat Yeri g. 1 1-39 13 -
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 20-11-39 14 -
K.Otalaya Orman Çnlrge Mücl . 23-11-39 15 -
Ouraunbe1 Alaçam Revir Amirliti 16-11-39 15 -
Edirne icra Mem. 15,29-11-39 10 -

hinde mukarrer olan eksiltmesi tehir edilen ve behcır11:r 
muhammen bedeli 395 kuruı olan 5000 adet çam t• ır &J" 

direğ'i 23.11 939 perıembe günü saat 15 te kapalı zarf u• 
itle Ankarada idare binasında satın alınacaktır· te 

Bu ite girmek isteyenlerin 1481,25 liralık mu.-akkat 
11 

mlnat ile kanunun tayin ettiği .-esikaları ve teklifle~lni 1'r. 
gün ıaat 14 e kadar komilyon reisliğine vermeleri lazıın e 

T a1hihli ıartnameler paraıız olarak Ankara da ınalze~l· 
dairesinden, Haydarpaıada teıellüm sevk Şefliğinden• Et 
ıehtr ve lzmirde idare mağazalarından dajıtılacaktır· ,,,,,,,,,. ----
Mahrukat, Benzin. Makina yağları v. s. 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonu Riyasetinden : 

Muhammen Muvakkat 
Ciaıi Evaafı Miktarı bedeli temin. Ekıiltmenia ,O• 

Simikok 
lira 

Birinci nevi 50 ton 1200 
lira ve ıaati f' 
90 ve nerede yapıl•;:,;. 

Eksiltme 16.11.939 ~ 
binde aaat 1~ te yak~i· 
Mektebler mubaıobeC 
ginde yapılacaktır. rb 

lıtanbul Arkeoloji Müzelerinin ıömikok ihtiyacı, biç bir t• (,. 
zuhur etmemeıine binaen yeniden açık eksiltmeye konm11fl&1': ti· 
teklilerin 9artoameyi göru:ıek üzere her j'Ün Arkeoloji Milıele:,0a 
mum MüdGrlilfilne, ekıiltaıeye rirecek olanların da miloakatı »-;ı,. 
Ticaret Oda1mdan aldıkları vesika ve muvakkat teminat 111•~.bıı~tn· 
rile Yüksek Mektebler MulıaHbecilij'inde toplanan ArkeolOJ1 

zeleri arttırma ve ekıiltme komisyona müracaat etmeleri. 

Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan : 
• ~O' 

550 ton kayın veya gürıen odunu kapalı zarfla eksiltmı1• ııf" 
aulmu,tur. Tahmin bedeli 96a5 lira, ilk teminatı 721 lira 88 k~'bet 
tur. Ekıiltmesi 22.11,939 çartamba ıünü saat 11 dedir. ŞarnaıJJeıı bit 
ıQn komisyenda görülür. Teklif mektubları belli gün Ye aaatteP 

11111 
saat evveline ka.lar Lileburrazda Askeri Satınalma Kouıi•!011 

verilmif olacakbr. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: ~ 

Bir tonuna yirmi dört lira kıymet biçilen vasıflarına uyf&1P 
11

• 

ton Karabük koku kapah zarf uıulü ile 21.11.939 salı günü ı••t 
da Alın alınaeaktır . ~~t· 

Şartnameıi paruız olarak komiıyondan alınabilecek bu • • .,,ı 
meye airmek isteyenlerin bet yüz dokuz buçuk liralık ilk t•ısı',,ç 
ve ıartnamede yazılı veıikaları muhtevi teklıf mektuplarını eo 
belli gOn saat dokuza kadar Komiayona vermit olmaları 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü Merkez 
Satınalma Komisyonundan : e· 

18.11.939 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla fbll1~· 
dilecefi ilin edilen 100 ton kok kömürü açık eksiltıne •~ot 
tiyle ihale edilmek üzüre tekrar ilan edilecefinden ıııeı 
günde bu kömür hakkında çıkan ilan hükümsüzdür· 

-----------------------~ Müteferrik 

İstanbul Belediyeıinden: 

hk teminat Tahmin 
•iktarı bedeli ~· 

·ıe 
Hueki, emrazı zühreviye huta!1el•'~,ı ,-· 54,08 721,05 
yüb diıpanıeri ve Beyoğlu ve 0ık4 ,ıı•'' 
ri hastalıklar mücadele merkuleriPe 

128,25 

~.12 

99,40 

49,11 
ıB,50 

:16,27 

1710,00 

876,25 

1326,50 

cak ıoba malzemesi. j~tif'çı 
Çocukları kurtarma yurdu yıllık 
için alınaeak 18,0UO kile ekmek· . .,/ 
Bahçeler müdilrlütüoe .alınacak deJ01

' 

um~ I' 
Şehrin muhtelif yerlerine kenulac~ ,J t' 
ded beynelmilel i'aret levbaaıuuı iSIJ 
taliki. 

655,53 Bakırköy itfaiye binaıı tamiratı. ;~' 
380,00 Karaatac mi1eııe1atı sıtır pavi1°"~r ,fi' 

bir aded makaralı vinç, bir adeJ ''"'1,,.ııı'' 
ba, iki mua ve bir delab imalit J''~r' fil' 

349,50 Yantıa ıöndürme ekipleri içiıı 9 111' 

lünde 105 adet ala hortum. l Jf'' 
Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda 1••1 '.ı. e~; 

~490 numaralı kanunun 43 üncü maddeıine iöre temtli.1•11 •:, *'' 
ıiltmeye ve pazarlıta konulmuttur. ihale 17.11.939 cuaı• g6 _.,ıııtJ111 
14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler ulıut 'le ıs>'~~~ 
llt müdürlüfü kaleminde iÖrülebilir. Talihlerin ilk teaıi••t i~,Jı'r 
veya mektubları ve icabına ıöre alacakları fenni ehliyet '1•'

1
• 

le ihale ~•Ü muayyen ıaatte Daimi Encümende b•lun .. • 1•' 

el•": 
latanbul LeTazım Amirlifi Satınalma Komtsyonuıı 
8000 adet 3,5 aantimlik paldum toka11. 

28000 ,, 2,5 ,, çift yanlı toka. 
8000 ,, demir yarım yuvarlak halka. 
8000 ,, demir davme dört koşe halka. 
8000 ,, ,, ,, üç kö'e halka. 
4000 ,, ,, ., iki santimlik çift yaalı tek•· 

16000 ,, " " üç " " " ,, 
8000 ,, ,, ,, dört köte yataklı balkı1, 

197 kilo 650 V· ltakır çivi. ri,I 
85 ,. 450 ,, ,, pul. ""''·",(. 

Yukarıda cinı ve miktarları yazılı malzeme 11.11.939 ~oıı'1 j.I 

1'11ni1 ıaat 10 da Tophanede Levazım Awirliti Satıoaloı• IJ tılP"V' 
nunda pazarlık.la eksiltmeıi yapılacaktır. Toka ve balk•~~jo "',-• 
bedeli 3200 lira, ilk teminatı 240 l'ra, çivi ve pulların t Ş•''' 
li 651 lira 65 kıaruıtur, ilk temiDatı 48 lira 87 kuruıtur. 
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•t• •6t1ıuneai komiıyonda görülür. iıteklilerin belli saatte Kemiıyoaa 
•lııııeı. · rı. 

ct "\, .42 numarala hamule motörünün ilave~ k_eıfi mucibin· 
l le:rnırinin pazarlığı 8.11.939 çarıamba gunu saat 11 de 
} Clph•nede İstanbul Lv. amirliği satınalma komisyonunda 
~'Pılaca.ktır . Keıif bedeli 160 lira, kat'i teminatı 24 liradır. 
ltklllerin belli ıaatte komisyona gelmeleri . 

Ankara Belediyesinden : 
llıt Otobü.s idareıi için alınacak olan ahşap malzemeye talip çık· 

dıtııadan ekıiltmesi on ıün uzatılmıştır . 
Pt1ubammen bedeli 1651 liradır. 
Muvakkat ıeminat 123,83 liradır. 

~ . Ş•rtname ve saireaini ıörmek isti yenlerin her ifllo encümen ka
"ı ltııne Ye isteklilerin de 10.II 939 cuma günü ıaat 10,30 belediye 
C(jllıeniae müracaatları. 
~ • • • Su itleri için lüzumu olan 500 torba yunus marka çime11to 

•tlılda alınacaktır. 
t.!uhammen bedeli 685 liradır. 
l•ıninat 102,75 liradır. 

•, , Ş.rtoamesini ıörmek istiyenlerin her gün encümen kalemine 
-~ 1lteklilerin de 10.11,939 cuma günü sut 10,30 belediye encüme

t tı:ıüracaatları. 

Sıvas Nafıa Müdürlüğünden : 
~ili E:kailtıneye kenulan iş: Adana bezinden mamul astarlı ve ko· 
ttı 1 Y•rıın tenef ve dairede nümuneıine uygun 35 adet amele ça· 

~erinin mu bam men bedeli 33 liradır. 
' P.tiinakaaa I0.11.39 cumarteai günü saat 15 de vilayet encüme
~, de açık eksiltme as•lile yapılmak üzere 28.10.39 dan itibaren 

11
•ltaaaya konulmuttur. 

\ l'•lipl~rin münakasaya iştirak edebilmeleri için 86 lira 62 ku· 
ltıllvakkat teminat vermeleri lazımdır . 

\~~~da malumat isteyenlerin nafıa müdürlüğüne müracaat eyle· 

~-----~·- -------
~Zahire, et ve Sebze 

Balıkesir Askeri Satınalma Kom isyonundan: 

~Ilı A.ıkeri ihtiyaçları olan aşağıda cins ve miktarları yazılı iki ka
lrlak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

)'-t llb-in edilen bedel ve muvakkat teminatlarile ihale günleri 
~fıltıcla gösterilmiştir. Evsaf ve şartları her ıün Komisyonda 

~bilir. 
l\lj kıiltnıe Balıkesir Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
~itti• hizalarında ırosterilen gün ve saatten bir saat evveline kaclar 
1 

1 '
11n 2, 3 maddesinde ıösterilen vesaiki ve muvakkat teminatla· 

~vi teklif mektuplarnı komisyona makbuz mukabili teslim et
tL~' lüzumu ilan olunur. (Postada vaki iecikmeler mutelııer de"·) 
lit. v Kr " "r Lira . 
,~deli. Muvakkat İhalesi Saatı Miktarı 

Ton Cinsi ?~~ıneıı 
b'ııo 

teminat 
528 

50:t25 
=.ı2 Sabun 21.11.939 salı 16 da 
30,;> Şehriye 21.11.939 .. ıı 11 de · 

makarna 

Siirt Askeri Satınalma Komisyonundan : 

\ij~lttteki birliklerin ihtiyacı için 280000 kilo un kapalı zarfla 
ş_ 'Ye konulmuttur. 

' 'lnameai Siirt Askeri Satınalma Komisyonundadır. İstekliler 
~•1i her gün it saatlarında ıörebilirler. 
lı~ il 280.000 kilo 110 muhammen tutarı 39:!00 liradır. 
~ ~eı:ninatı 29411 liradır. 

\ lt.'.~lme 20.1 j .939 tarihi ille tesadüf eden pazartesi iÜnÜ saat 
l I Sıırt Aıkerl Satınaloıa Komiıyonunda yapılacaktır. 
'\~"1ilerin banka temiuat mektubu veya vezne makbuzları ile 

l'otıa müracaatları. 

Edirne Aıkeri Satınalma Komiıyonundan : 

~~•iıda ya~alı maddeler bi~alan11daki fÜn ve aaatlerde .pazar• 
~ 11acaktır. lıteklilerin temıoat makbu& veya mektublarıle ka· 

>tt htılı nsikalarile beraber belli ırün ve saatte Edirnede Mü-
Üaireıindeki Satınalma Kowisyeauna gelllleleri. 

~, Muhammen 
-ııı,i 

Miktarı Tutarı Teminatı İhale j'ÜD ıaati 
\ Lira Lira 

'~~"- Ton lOO 15,000 
11•ltır kazan ~O aded 560 

2250 7.11 .939 g,30 
,, 11,30 84 

~ liileburaıaz Askeri Satınalma Komisyonundan : 

~ ton kuru ot pazarıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
~ hra, ilk teminatı 1500 liradır· Pazarlığı 9.11.939 per
~ .. lllinü saat 10 da Lüleburgazda Askeri Satınalma 

1~)0tıunda yapılacaktır· Şartnamesi hereün Komisyonda 
t. 

l 
~()'l'nbul Komutanlıiı Satmalma Komiıyonundan : 

~l\ ~Ul-.ıılıta batlı birlikler için 144000 kilo plavlık pi
'ı~t'P•lı zarfla münakasası yapılacaktır. 
\~ larkomisyona 23.11.939 perşembe günü saat ll,30da 
~' 0lacaktır. Beher kilosunun muhamen falı 26 kuruı
~t teminatı 2808 liradır. İhalesi ayni aıünde yapılacak 
~klilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 

' komisyonuna gelmeleri. ' -l~ buı Levazım Amirliii Satınalma Komiıyonundan : 
'~on nohud alınacaktır· kapalı zarfla eksiltmesi 22. 11. 

l\: tllba ınnü saat 15 te Tophanede Lv. Amirliii Satın· 
!\t~' da. yapılacaktır· Tahmin bedeli 15400 lira ve ilk 
~ 1155 liradır· Şartname ve nümunesi Ko. da a-ölülür. 'il\ lcanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını 

tinden bir saat evvel Ko. na. vermeleri· 

Mlnakaaa Gaw..i 

Edirne Aıkert Satınalma Komlıyonundan : 

Hastane için ıerait ve evsafı dahilinde 21000 kilo ko
yun eti satın alınacaktır· Kapalı zarfla ihalesi 20 · 2 . teırin 
939 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 6930 liradır . İlk teminatı 520 liradır· Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile kanunda yazılı vesikalarile ihale günü i
hale ıaatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını 
Edirnede Müıiriyet dairesindeki ıatınalma komisyonuna 
vermeleri. 

• • • 
18 ton ekmek alınacaktır. Bak : müteferi1'. dtununda İıt. Bele

diye.i ilanına. 

-- .. -- ,,__ _________ ... __.._. -.,.,.._. ... 

MÜZAYEDELER 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 

Satınalma Komisyonundan: 

Seherine 8 kurut fiyat tahmin edilen 4645 adet boş benzin te
nekesi askeri fabrikalar umum müdürlüiü merkez. Satınalma Komiı;
yenunca 20 11.9:-39 pazartesi günü saat 14 te arttırma ile satılacaktır. 

Şartname paraaız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
nkkat teminat olan ::28 lira 87 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur iÜn ve saatte kom isyona mü
racaatları. 

Dursunbey Alaçam Revir Amirliğinden : 

Dursunbey Devlet Orman İşletmesi istasyon depo&unda 
istifle mevcut 17::S4 adede muadil 1225 metremikap 289 
deslmetremikap çam tomruğu açık artırma ile satıhla çıka
rılmııtır. 

Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut ve ka
bukları soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden 
h esaplanmııtır. 

Tomruklara ait ıartnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesir or
man çevirgeo müdürlüklerinde ve Dursunbey revir amirliğinde 
görülebilir. 

Tomrukların beher metremikabının muhammen bedeli 
11 lira 70 kuruıtur 

İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçeleri 16.~ 1.939 per· 
ıembe günü saat 15 te Dursunbey revir amirliğir.e müra 
caatları ilan olunur. 

İstanbul Dördüncü İcra ·Memurluğundan: 
Vaııil Demirciotluna borcundan dolayı mahcuz olan ve paraya 

çevrilmeaine karar verilen İaak Anjele ait Galata Kalııfat yerim.le!..• 

hurda demirleri açık arttırma ve pefin para ile satılacağından ta. 
liblerin yüzde 7 ,5 pey akçesile 9 11.39 raslıyan perşembe a-ünü saat 
rn den itibaren yukarıda adresi yazılı yerde 9;19 4447 numaralı ha. 
zır bulunacak memurumuza müracaatları ilan olunur. 

Yozgat Orman Bölge Şefliiinden : 
Y ozaıada bağlı Sarıfatma köyü hududu içinde Alaa-ö:ı: 

ormanının bir numaralı bölmesinden kesilecek olan 2647 
kental mefe odunu 28 10.939 gününden itibaren 17 gün 
müddetle serbest arttırmaya konulmuıtur· 

Arttırma 11·11-939 cumartesi günü saat 11 de Yozgat 
orman bölge ıefliği binaı;ında müteıekkil komisyon huzu
runda yapılacak&.ır· 

2647 kental odunun muhammen bedeli 397 lira 5 kuruı 
ve yüzde 7,5 dan muvakkat teminat 29 lira 78 kuruıtur. 

Şartname mukavele projeleri Yoza-at orman bölge ıef
liğinde görülebilir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Açık arttırma yolile satılığa çıkarılan Harbiye ayniyat 

ambarında mevcud 619 lira 42 kuruı muhammen bedelli 899 
kalem otomobil malzemesinin art hrması on gün uzalılmııtır. 
ihale 16.11 .939 per§embe günü saat 14 de Milli Emlak
Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. Talib· 
lerin 46 lira 50 kurut muhammen teminatile ve muayyen 
ıün ve saatte Komıiyona müracaatları. 

BOR SA 
ÇEKLER 

4 - l 1 1939 
Londra 5.24 
Nevyork 130.ı 25 
Paris 2.96875 
Milano 6.675 
Cenevre ~9.315 

Amstenlan 69.7725 
8erlin 
Brilkı~l 21.7425 
Ati na 0.f.'7 
Sof ya l.5b75 
Prağ 

Madrid 13.1825 
Vartova 
Buda peşte 23.28875 
Biikret ll.935 
Belırad 2.-195 
Yokebama 30.745 
Stokholm 31.19 
Moıkova 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Merkez Bankası pefİn 106.50 

Fıtralarmızı Hava 
Kurumuna veriniz 

İstanbul Milftülütünden: Yur• 
dumuzun bava müdafaası esbabını 
temin hususunda pek kıymetli 
meaaiai görülmekte olan ve aldıtı 
teberrüatı Kızılay ve Çocuk Esir
ıeme Kurumu gibi hayırlı teşek · 
küller ile paylatan Türk Hava 
Kurumuna her veçhile yardımda 
bulunmak mühim bir vazifedir' 
Biaaeaaleyh bu bapta Diyanet İş· 

l leri Rcisl'ti tarafından verilmiş 
ı olan fe~va. mucibince sadakai fitir 
ı ve zekat ıle mökellef oln nların 

1 
weı.kiır Türk Hava Kurumuna 
yardımda ve bu vesile ile de mem
leketimize hizmette bulunmaları 

f üzuwu aadakai fit arın nevi ve 
miktarile beraber ilan olunur. 

Buğdaydan 

Arpadan 
Üzümden 
Hurmadan 

En iyi İyi 
K P K P 
l:.? 20 IO O 
16 30 15 o 
83 20 66 30 
00 00 133 20 

Son 
KP 
9 IO 
o 00 

50 00 
00 00 

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

Salı 7.11.8 

Kuru ot (Lllleburgai Tdmeai) No 1229 
Eter takımı (M. M. V.) No 1228 
Kanaviçe ve kolan feridi (Tophane Ln.) No 1227 
Kok kömürü (Niğde Ask.) No 1224 
Saman (Nij"de Ask ) No 1224 
Gazyağı, keyun eti, sabun, sebze konMrveıi, aeytin, peynir, k.r• 

ü2üm (İzmir Gümrük Muhafa taburu) 12M 
Sıtır eli (Edirne Aık.) No 1226 
Hasta terliti (M. M. V.) No 1226 
Sadeyat (Edirne Ask. SAK.) No 1216 
Malzeme nakli (Ank. Lvz.) No 1221 
Benzin sarnıçları birleştirilmeai (Ank. Beleli.) Ne 1226 
Sarı vaketa (Topbaae Lvz.) No 1224 
İdrofıl pamuk (M. M. V.) No 122.3 
Bakır ve porselen tabak (TophHe Ln.) No. 1123 
Sedye (Tobane Lv:ı.) No 1!23 
Yol iofaah (Nafıa V eklloti) No 1221 
* Bo' yat tenekesi (Ask. Fabrikalar) ltıg 
Pavyen in,aatı (Ank. Beleci.) No 1219 
Möble (D. D. Y.) No 1219 
Elbiselik kumaf (Deniz Ln.) No 1217 
Odun (Edirne Ask.) No l:ll7 
Su deposu inşaatı (Ank. Beled.) Ne 1217 
Dahiliye anfisi poliklinik kısmı iaşaatı (İıt. Nafıa Mctcl.) No 1213 
Koyun eli (Tekirdat Tümeni) No 1213 
Kuru faaulye (Bayramıç Aık.) No 1213 
Kurşunlu kablo (P. T. T. U. Müd ) No 1189 
Erzak ve odun (Edirne Maarif Müd.) No 1230 
Sanıe takeometreleri l Tapu ve Kadastro U. Müd.) No 1230 
Ataç nakli (Kırklareli Ask.) No l ~30 
Battaniye (M. M. V .) No 1230 
Otobüs durak yeri in,aatı (Ank. Beled.) No 1230 
Bilya ve diıli (Ank. Belce.) No 1230 
Küçük bakır kazan (Edirne Aak. SAK.) 1231 
Mercimek (Edirne Aık. SAK.) No 1231 

Tüccar ve Gümrük Komisyoncularma 
Bundan böyle her hanıi bir etyauın fiimrik ithalat tarifemiz· 

deki tatbik yerini anlamak makaadile eşhas ve ticaret erbat.ın111 
Gümrükler Umum Müdürlüğüne yapacakları müracaatlar için Bq· 
müdürlükte, ıüwrüklerde ve ko111isyoncular birlitiude mncacl Ye 

bedelsiz olarak tedarik edilecek formüller kullanılacaktır. Bunları• 
kullanma tarzı, ÜLerlerinde göıterilmittir. Başka .. retle yapılacak 
müracaatların nazarı itibare alınmıya.caj'ı ilin olu11ur. (91.W) 

Kıymeti 

Lira Kr. 

700 00 

Pey parası 
Lira Kr. 

52 05 
Aksaray Gurena Hüseyin ata maballeıi Tekke sokatında 6-No. 

lu ve bet odaıa bulunan evin tamamı. 
1278 00 95 09 

Gedikpaşa Mimar Hayrettin mahallesinin Tatlı kuyu ıokaj'ı11da 
'14-No. lu ve bermucibi çap 71-metre murabbaındaki arsanın tamamı 

36ö ~4 27 52 . 
Beyuit çarıı mahallesi Parçacılar ıokatında eıki ve yeni 8-Ne.·l• 

kiıir dükkanın tamamı 

Yukarıda yazılı mah!lller 15 aün müddetle satılmak. üzere açık 
arttırmaya çıkarılmışlar. ihalesi 17.11.939 Cuma pnü aaat 15 ele 
icra edileceğinden taliblerin Çenberlitatla Vakıflar BatıuüdlrlGtil 
Mahlülat kalemine müracaatları. (908i) 

1 - Şartname ve müfredat listeıi mucibince 21 kalea yanrın 
IÖndilrme levazımı pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık n.Xl.939 cuma günü saat 14 de Kalııatqta Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler her gün ıözü ~eçen Şubadea paraaız. alınabilir. 
iV - isteklilerin J>aLarlık için tayin edilen ıün ve saatte o , 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri ilia ela• 
11ur. (9048) ı-4 

istanbul Jandarma S•tınalma 
Komisyonundan 

1 - İki yüz elli bin adet renkli kemik dütme 9 İkincitetria a 
t.dibine rastlıyan per~enbe günü saat on beşte Taluim Aya:ıpqaila 
jandarma mıntaka Komutanlı~ı binasındaki Komiıyonumuada açık 
elu:ltmt: ile satın alınacaktır. 

:! - Muhammen bedel dokuz yüz yetmit beş lira ve ilk tem i 
nat yetmiş üç lira on üç kuruıtur. 

3 Şart kiıiıdı ve nümune Komisyonda her pn ıirlleltilir. 
4 - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliti ve:ıneaine yatıracak· 

arı ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu11u ltamilea 
muayyen vakitte Komiıyona gelmeleri. (880.3) 4-4 

Muhammen bedeli 11648 lira olan 73 kalem lokemetif atet 
tuğlaları 22. 11 .939 çarpmba ıünü aaat 15 te kapalı zarf usull ile 
Ankara'da İdare binaamda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 873,60 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı l'fln ıaat 14 tie 
kadar Komisyon Reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme uirMindea, 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şeflitinde datıtılacaktır. (9036) 3-.f 
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Quatrieme annee No. 1233 LUNDI 
= 

Quot:idien des AdJudlcat:ıons 

6 NOVEMBRE 939 

-~ 

ADMINISTRATION 
Galata, F ermenecller Cad· 

-
ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 moiı Ptrs 450 
6 ~ 850 

12 " 1500 
Etranger : 12 moiı Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 
UNAKASA GAZETESi Kenber Han, 2me Etag~ 

No 8-10 11-12 

Bolte Poltale Ne. 1261 

Pour la Publicite ı'adre11er 
a l' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat T elepbone: 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de !' adjudicatton 
Mode --p;i;- C~tion. -u;u-.ı';'df;tlic;li;;" eCd_u _______ _ 

eh Joura Heureı d'adjudicat. eatimatif provi.-oire Calaier dea arıea 
-o-~.,_.,,..,_..,.,..~~--~---,,,.-,.._,. ____________ ~ 

A) Adjudications au Rab~ 
Constructions -Repa rations-Trav. Publics-Materiel 

Rep. bat· sapeur-pompier a Bakırköy Gre i. gre 655 53 
C onst. pavillon Pli cacb 61937 62 

,., depôt Publique 7814 46 

" 
,, de munition Pli cach 36599 -

" garage " 
Aehev. const. et rep. depôt chevaux d'etalon Publique 
Com.t· bit. P.T.T. Ulubey ,, 

,, etage superieur ete. bat. Maison du Pli cach 
Peuple a Bor 

19983 25 
420 32 

9698 36 
12499 99 

de Construction-Cartographie 

49 16 
4347 -

590 -
2744 -
1500 -

727 38 

Com. Peı-m . Mun. lst. 
Com. Aeb. Mil. Kütahya 

,, 
> 

,, 
Vil. Kütahya 

" 
" 
" 

Oir. P.T.T. Kütahya 
Presid. P.R.P. Bor 

17-11-!S9 
17-ll-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
18-11-39 
20-l l-39 

14 -
14 -
10 -
11 -
11 -
15 -
10-
15 -

Rep · dıff. cbaussees s route Kırşehir-Anlc. Gre a ıre 18 126 87 Dir. Trav. Pub. Kırşehir 1 moisapartirdu 23-10·39 
Trav. terrassement Stade Zonruldak: 23260 m2 Publique 20277 43 1520 80 Presid. Club Sport Zong-ulcalc 10-11-39 15 _ 
Rep. bat. ecole second. Edirne (aj) 1042 46 Dir· Culture Edirne 16-11-~9 15 _ 
Const. chaussees et trav. d'arts s routeAnk. Pli cach 162054 44 9352 72 ViJ. Ank. et Dir. Trav. Pub. Ist. et 23-11-39 15 _ 

K. Hamam-Gerede (cah eh 406 P) lzmir 

Produits Chimiq~ et Ph!!:..~!!!tiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitau x 

Produits cbimiques: 43 lots (aj) Publique 629 75 47 23 Com. Ach Ecole Metien lst· 13-11-39 14 -
lnstruments de ehimie: 41 lots {aj) " 1433 85 107 54 " " ı3. ı 1-39 14 _ 
Produits et articles de veterinaire: 79 lota Gre a gre 120 - C. A. Comm. Gen. Gendr. Ank. 10.11.39 10 

~~tricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstall. chambre frigor., foyer et four 
Modific. et rep. chauffa2e central bat. Etat Gre a gre 2475 66 

Major general 
Accumulateur: 100 p.-boites: 30 p.-plaques po

ıit. et negat.: L000 p.-separaceurs: .lOOQ J.1• 
,, 4020 -

Moteur Diesel, alternateur avec access ., tab- Pli cach 
leauıı: de distrib. de courants, cibles de 

12765 -

jonction et de sortie, isolateurs ete . pr. 
inıtall. electr. (Cah eh. 2 L.) 

T elephone de table: 250 p. , 7500 -

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

Toile pr. matelas: 12500 m. 
Confection d'uniformes: 36 compl.-habits de 

travail: 35 compl.-casquettes: 28 p.-man
teau: 1 p. •capote: 36 p. 

Grc a gre 7187 50 
~ 

Etoffe bleue: 600 m. Publique le m. 2 65 
Escarpinı: 175 paircs > la paire 3 55 
Habits d'hivers: 30 compl. ,, le cıost. 14 40 

Bois de Construction, Planches, Charpente 
~....;. ______ ~------~........:~--~~~-=-~---

Poteaux telegraph. en sapin: 5000 p. (aj) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Semi-eoke: 50 t. (ai) 
Bois de h~tre ou d'orme: 550 t, 
Cbarbon de Karabük: 283 t. 
L'adjudication qui dcvait avoir lieu le 8.11.39 

pr. ı' .. hat de ıuo t . de coke a eteannulee 

D ive rs 

Matcriel pr . poeleı 
Articles en fer 
Fabr· et suspension deı signes lnternat: 47 p. 
Grue a bobine, voiture en fer, armoire et table 
T rompe: l 05 p. 
Tente pr. ouvriers: 35 p. 
Faltrication caiıses pr. vapeur: 200 p. 
Matiriel en boiı (ai) 
Ciment marque Yunus: 501> sacı 
Rcp. moteur No 2 
Boucles tie harnais: 8000 p.-boucles pr. les 

eôteı des aarnais: 28000 p.-anneaux ronds, 
trianrulaircs et carreı: 24000 p.-boucles 
simples: 20000 p.· clous en cuivre; 197 
k.-rondelles: 85 k. 

Provisi ons 

Viande de moutons: 18,5 t. (aj.) 
> > bocuf 11,3 t. (aj.) 

Macaronis et vermicelles: 2350 k.. (aj.) 
Farine: 7,8 t. (aj .) 
Pomme de terre: 15,5 t . {aj.) 
Pain: 155 t. (aj.) 
Pois·chicbc: 94,5 t . 
Bli concaıse: 700 t. 
F arine: 280 t. 
Viande de moutoa: 21 t. 
Lcntilleı: 100 t. 
Poiı-chi he: 100 t. 

Pli cac .. la p . 3 95 

Publique 
Pli cacb 

" 

Publique 
Gre a gri 

" .. 
> 

1200 -
9625 -

la t . 24 -

721 05 
876 25 

1326 50 
380 -
349 50 

Publique la p. 33 -
Grc a rre la p. 14 -

1151 -

> 

" 

685 -
160 -

3200 -

Gre a gre le k. O 35 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

le k.. O 25 
le it. O 30 
le k. O 18 
le k. O 07 
le k. O 08,25 

11340 -
" 36400 -

Pli cacb. 39200 -

" Gre a gre 
Pli cach. 

,930 -
15000 -
10000 -

Dir. Gen. Expl. Port Etat 17-11-39 
371 40 C . A. Minis. Def. Nat. Ank. 20-11-39 il -

603 - Munioip, Ank. 10-11-39 10 30 

957 38 .. Ula .iu Vil. Mutia 1-12-39 15 -

562 50 Dir Gen. P .r:r. Ank. et l•t. 21-11-39 16 -

1078 13 Com. Ach. lnt. Marit. Kaıımpaşa 9-11-19 11 -
Min. Hyg. et Assist. Soc. Aalt. 9-11-39 15 -

111 - Dir. Culture Edirne 17-11-39 15 -
46 - > ,, 17·11-39 15 -
33 - Munioip. Adana 17-11-39 15 -

1481 25 Adm. Gen. Ch. fer Etat Ank. Bur. 23-1 t-39 15 -

90 -
721 88 
509 50 

54 08 
65 72 
99 40 
28 50 
26 27 
86 62 

1050 -
123 83 
102 75 
24 

651 65 

486 -
310 -

78 -
106 -
82 -

860 -
850 50 

2730 -
2940 -

520 -
2250 -

750 -

Exped. H. paşa et Marasinı Eslti-
ıellir et lzmir 

Com. Ach. Musees Arcbeol. lıt · 16-11-39 15 -
" Mil. Llleburgaı: 22-lt-39 11 -
,, Comm. Gen.Gendr. Ank. 21-11-39 10 -

C · A. Dir. Gen. Pab. Mil. Ank. 

Com. Perm. Municip. ı.t. 

" ,, 
> 
J) 

" 
" 
" 
" Dir. Trav. Pub. Sivas 

Minis. Hyg. et Assist. Soc. Ank. 
Municip. Ank. 

> 

Com. Acb. Int. T opbane 

" ,, 

Oir. Culture ~dime 

" 
" ,, 
" 

" 
" 
> 

,, 
" " C. A. Comm. Mil. Liileburraz 
> 

Com. Acı.. Mıl. Siird 
Com. Acb. Mil. Edirne 

,, " 
Com. Aeb. Jnt. Ankara 

" 

17- 11-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
17-11-39 
10-11-39 
6-11-39 

10-11-39 
10-tı-39 

8-11-39 
11-11-39 

7-11-39 
7-11-39 
7-11-39 
7-11-39 
7-11-39 
7-11-39 
8-11-39 
8-11-39 

20-11-39 
20-11-39 

7-11-39 
21-11-39 

1'4 -
14 -
14 -· 
14 -
14-
15 -
15 -
10 30 
10 30 
il -
lO-

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
il -
10 -
10 -
15 -
9 30 

15 -

AVIS OfflCIELS _ .. __ 
De l'Administration G~nerale desChef'T'11'1

6 

de Fer et des Ports de l'Ete.t Turc . 
Les travenes eıı boiı dont les vaJeurs eıtimatives, garant;.I ~:r 

viıoirH, eapeces, quaatiteı, date et heure de l'adjudication ,.,.t f 
quecs ci·baı en regard de elaaque liıte ıeront achetees ıepar~~eıır 
voie ti' alijudication sous pli c:achcte au lecal de l 'AdminiıtratiOfl 
rale i Ankara. ;deste' 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre ala p,.e. of' 
da la Commission le jour de l'adjudication jusqu'i. 14 h. 30 ıeurt ~ 
reı, les garHties provisoireı indiquees en regard doı liıteı et Jet 
tificats exips par la loi. pır 

Les calaiers doı charıe• ıont distribues gratuitement a Ank•" ~e
le Service deı Approvisionnements, a Haydarpaşa par le 811rcau dtıı· 
ception, a b:mir et a Eskişehir par les magasinı de l' Administrııt!O 

No.de Quaotite 
Valeur el 

E s p e c es estimative Garantie Date 
liste Pceı. par piece 

Ptrı. 
t 36.260 Travcrses en hctre 185 

pour voie norD'lale. 

provisoire 

Ltqs. 
4604,05 ) 

heure _,,.....,,.,. 

2 33.250 idem 175 
3 8'4.350 210 

4159,38 ) eıJi 
1O106. 75 ) Le Meret 111ııre " -4 ,1.900 

5 55.265 
6 111.700 

" 
" 
" 

190 
190 
180 

7130,50 ) 22 No.\''P',.tit 
6500,18) 1939 • ,o 

11303,00 ) de 15 h· 

7 32.700 T ravenes en 320 6482,00) 
sapin pour ) 

8 
9 

voie normale. 
idem 320 3312,00 : Le JO'ldi ı~ 

) Novt~~e 15 
) a partıt 

Traverseı en 
cbhe pour 
ohanrement 
ele voie. 550 

) h. 30 
1237,50) 

Traverseı en 500 
cla~ne pour 

3750,00) 
) 

10 10.000 

pont, ) 
idem 660 495,00 ) ı.-J 

--~~--------------------------(~ 
il l.000 

Memento des Fournisseur~ 

Martli 7.11.BU 

Foi• (DiY. Lüleburıaz) Ne 1~21 
Harnaiı (Min. Def. Nat.) No 1228 
Canavaa et nabao pr. aanrle (Int. Tophane No 1227 
Coke (Cem. Aab. Mil. Nitele) No 1224 I 
Paille ,, ,, ,, ,, No 1~24 011 

Petrele, viantle de mouton, ••Yon, conMrYH de leıuo>elJJ' 
fromaıe, raiain 1ecı (Bataillen Surv. Douan. lzmir) N° 

Viantle de boeuf (Com • Acb. Mil. Edirne) No 1226 
PantouflH pr. maladeı (Min. Def. Nat.) No 12'ı6 
a.urra (Com. Ada• Mil. Edirne) No 1226 
Tranıport materiel (lot. A•kara) No 1228 
Jonction citernH benzine (Municip. Ankara) 1226 
Vacbette jaune (lnt. Tophane) No 1224 
Cot~n bydropb~e {Min. Def. Nat.) No 1223 . 2Z3 
Auıetteı en cuıvre et en porcelaine (lnt. Tophane) No 12ıJ 
Brancardı No 1 

" " Conıtr. route (Mini.tere Trav. Pub.) No 1221 
Coo.tr. pavillon (Muncip. Ankara) No 1219 
Meultle (Cb. Fer Etat) Ne 1219 
itoffe pr. laabits (lat. Marit.) 1217 
Boiı (C.m. Ach. Mil. Edirne) No 1217 
Con.tr. re..rvoir a eau {Municip. Ankara) No 1217 

,. polyclinique (Dir. Trav. Pub. lıt. ı No 1213 
Viaacle de mouton (Div. Tekirdat) No 1213 
Harieota HCI (Com. Acıb. Mil. Bayramiç) No 1213 
C&ble plembe (Dir. Ge.. PTT.) No 1189 
Proviıionı et boia (Dir. Culture Edirne) 12.~0 
Tacbeom~lr•• «Sanre> (Dir. Gea. Cadaatrea) No 1230 
Tranıport boia (Com. Ach. Mil. Kırklarel i) No 1230 
Couverture •• laine (Min. Def. Nat.) No 1230 z.30 
Conıtr. lieu tl'arret pr. autobuı (Municip. Ankara) N• ~ı'J 
Couıineta a billeı et dentea ,, " No 
Chaudrona •• cuiV'e (Com. Acb. Mil. Edirne) No I~ 
Lantille1 > > :ıı :u No 1231 

ti ~ı 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı lılerl Direktörü : İı~• 

Buıldıiı y•rl ı Akın Ba11mevl, lıtanb11 


