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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Kan nlar, kararnameler 
ve ticaret muahedeleri 

t rıng Volile Gelen Havalelerin aranmaksızın kendilerine öden· 
enşa Şehadetnamesi B. Tasdikli mesi ve 2 1021 sayılı kararname 

hükümleri dairesinde teahhüt
Shası Aranmaksızın Tüccarlara name nlınmış olduğu takdirde 
enınesi Hakkında Kararname bu teahhüdlerin hükümsüz sa-

No: 12415 yılmosile bundan sonra 2 10785 
~.9. 1937 , 17•4. 1939 ve tarih fsayılı kararnamenin birinci mad
rnr. desinin b fıkrası hükümleriııe "'l 2 10785 sayıla kararname· 
t~ektir: bakılmayarak bir sene zarfında 
ll~arlnrımızın Kliring yolile tasdikli B nüshalarını ibraz. ede
ç ettikleri mallara aid men meyen tacirlerin muabher ihra
fehadetnamelerinin tasdikli cntları için 2 702 · sayılı karar· 

11Gsbalarmı Türkiye Cümhu- namenin hükümleri dairesinde 
tt Merkez Bankasına ibraz. teahhütname vermek hususun· 
~tk hususunun nhvali hazıra daki müracaatlarının Türkiye 
Yısife bir kat daha güçleş· Cümhuriyet Merkez. Bankasınca 
ilden hasıl olan mahzurları kabul edilmesi; Ticaret Vekilli

t: Ve tüccarlarımız.n fazla ko- ğinin 6.11.1939 tarih ve 11271 sa
' clar temin etmek maksadile yılı teklifi ve Maliye Vekilliğinin 

t~ç ettikleri nı lların bedeli, 23.11.1939 tnrıh ve 54254 1 16925 
alt üz.ere işbu kararnameni" sayılı mütaleannmesi üz.erine İcra 
ti tarihine kadar kliring yo· Vekilleri Heyetince 30. l I. 1939 
il gelmiş havaleleri menşe tarihinde kabul olunmuştur. 
detııamesi B tasdikli nüshası 30.11.1939 

k.onomi Haberler 

l&stik fiatlerı da yükseltildi yün ve deri istenilmiştir. Bu se· 
~~ı . . f ne yapak mevcudumuz 85 90 

mallar gıbı kauçuk eşya bin balyadır. Bunun yerli fobri-
:lllzeme fiatlnrında bir yük- knlar tarafından ancak dörtte bi

t ~aşl~mış~ v~ bir. ?Ün z.n~- rinin satın alınacağı tahmin e· 
~ır çıft lastığe ılave edı· diliyor Geriye kalan miktarın 

~ktar 20·25 kur~şu bul?1u_ş- ihracı için tedbir alınması bek
~I anmafıh ellerınde !astık lenınektedir. Sovyetlere yapak 
1 ilrı bulunan toptancılar ye önderilmesine mfisaade edildiği 
~lltlarla da yarı toptancıların :ibi Amerikaya dn ihracata mü

t:rini t_amamen .. lmrşıla~a- s:ıade edilmesi için tüccarlar ta
li ~e. fıatlnrın yukselme ı~- rnfmdan alakadarlara müracaat 
t e~ının fazla olduğunu du- edilecektir. Amerika piyasaların· 

Ilı t ' küçük Farti satışlar da Türkiye yapaklarıııa fazla ih
İ aga başlamıilardır, Bu teref. tiyaç bulunduğu ve fiyatların da 
larıbulda ıuevcud dört bü· 1 • ı· ld ğ b'ld" ·ı · t' 
ı· e verış ı o u u ı ırı wış ır. 

~ ilstik fabrikasından birinin 
trre kapanmış olmasından 

~ ıeımektedir. Dahili istihlaki 
~'ı:.11 hemen tamamen kartıln· 
ta olan bu fabrikalar Holan· 
llıüatemlekelerinden Sumatra 
.\~er ika müstemlekelerinden, 
~inden gelmekte olan kauçu· 
~'tircmiyerek ellerindeki sto
,• kullanmışlar v~ mevsim 
l'taile istihlak faz.la olduğun
t:~tidai maddelerini süratle 
li"'lİşlerdir. 
"'aınafih şehrimizde bu sene-
buYncı fazlas le karşılıyacak 
'kılloş ve yoson bulunduğu ci
~. bu kış için Lir buhran ola-
. Yalnız vaziyetten ellerin
•lok bulunanların istifade 
tte k fiatları yükseltmeleri 
~k\indür. Nitekim bir gün 

e bir çift lastiğe 20 25 ku
'l~lllın:ıedilmesi buna delildir. 
ilıaalatın arkası kesilmiş ol-
" -eraber normal fiatlara 

lt.l~uş mamulatın yüksek fiat
tılınasına sebeb görülmedi· 
~tı, bu vaziyet devam ettiği 
1 de ihtikar komisyonunun le. 
~ ı.,ine de vaziyet edeceği 

llir. 

~erika Piyasamızdan Bol 
~rda Yün ve Deri lsteyor 
~ ttilın ile takas yapılmasına 
~ Vtrilmeıi, bütün Amerika 

larınc!n Türkiye malları 
' hlraretli taleplere yol aç· 
· AIXıerikadan telgraflarla 

Romanyaya klering borcumuz 
kalmıyor 

Romanya ile aramız.da mev
cut klirina- hesaplarındaki borcu· 
muz. 300 bin liradan 66 bin li-
raya inwiştir. Son ou ründe ih
racatın· artması ile bu hesaplar 
tesviye edilmiş oluyor. Gelecek 
haftaya kadar Romanyadun alll
caklı vaziyete girmif bulunaca
ğımız anlaşılmaktadır. 

lzmirde dört gün içinde 935.000 
kilo tütün satıldı 

İz.mirden alman haberlere na· 
z.aran dört iÜn içinde İzmirde 
935000 kilo tütün 5alılmı,tır. Ay-
ni cins tütünler piyaıamn ilk a
çıldıtı gündenberi değerlerini 
aynen muhafaza etmittir. Birinci 
turnede alınmayıp iskarta edilen 
tülün stoklarından pek az bir 
miktar kalu.ıışhr. 

\hraç Mallarımıza Gösterilen 
Rağbet 

Gazeteler ihraç mallarımıza 
gösterilen ratbetin gittikçe arth· 
tını, inğiltere, Mısır, Romanya, 
Macaristan ve Cenubi Amerika· 
dan Jr;mir ihracatçılarile temas 
tesisi için birçok müracaatlar 
vuku buldu[.runu kaydetmek
tedirler. 

ihracı bilhassa arzu edilen 
pamuk ve zeytinyağı fiyatların· 

da görülen ratbet niıbetinde 

tereffü:er beklenmektedir· 

• • 

MUNAKASALAR . ğından isteklilerin muayyen gün ve aaatte muvakkat te•iaatlaruu 

~ -------------~---~--------~---------~ 

yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktlarda şayanı kab•l ltanka l mektultu ve nafıa daireıinien alacakları ehiyet vesikasile birlikte 

inşaat -Tamirat- Nafıa isleri - Malzeme-Harita 
{ daimi encümene miiracaatları ilin olunur. 

_,;--------·~----~~~~·-· ~ 
Mersin Belediye Riyasetinden : 

Belediye emlakinden 2 ve 3 numaralı gaz depolarının çinko 
saçakları pazarlık suretile değiştirilecektir. Keşif bedeli 375 lira 50 
kuruş olan bu tamiratı icraya talip olanların fen işleri müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Teminat 
114 40 

istanbul Belediyesindan : 
Muhammen 

1520,53 Beyazıdde İnkılô.b müze 
nesinin tamiri. 

ve kütübha· 

68,25 910,- itfaiye makinelerine ve hortumlarına 
lüzumu olan 3 kalem erkos lastiği 
ve alahortumu alınması· 

İlk teminat miktarlarile tahmin bedelleri yukarıda yazılı 
i~ler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu§tur. ihale 25.12-939 
pazartesi günü saat 14 daimi Encümende yapılacaktır· Şart· 
nameler Daimi Encümen zabıt ve muamelat müdürlüğü kale
minde görülebilir· Talihlerin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile ihaleden sekiz gün evvel Fen itleri müdürlüğün. 
den alacakları fenni ehliyet vesikalarile ihale günü muay. 
yen saatte Daimi Encümende }>ulunmaları. 

İsparta Vilayetinden : 
Eksiltmeye konulan if: 
Örkenez·Akıehir yolunda yapılacak tamirci barakası· 
Bu ite ait evrak ve fartnameler. 
A - Bayındırlık itleri a-enel ıartnameıf. 
B Yapı itleri U. ve Fenni 
C - Keıif ve plan 
D - Hususi, fenni şartnamesi 
E - Mukavele projesi 
F Açık eksiltme şartnamesi 
isteyenler bu evrakı Daimi Encümende görebilirler. 
Keşif bedeli 1091 .38 lira olan itin muvakkat. temina 

miktarı 81 lira 85 kuruştur. 

1 
i 
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30· l 1 .939 dan itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye• 
konulan bu iş 14 12.939 perşembe günü saat 16 da Isparta 
Daimi Encümeninde ihale olunacaktır. 

Taliplerin yukarıda yazılı muvakkat teminatla beraber 
yukarıda yazılı gün ve saatte Daimi Encümene müracaatlar 
lüzumu ilan olunur. 

Isparta Belediyesinden: 
Belediye binasının 3976,12 lira kevif bedelli tadil ve 

tamiri iti 6.12.939 çarşamba gününden. itibaren onbeı gün 
miıddetle açık eksiltmeye konmuştur· ihale 21·12 939 tarihi
ne müsadif perımebe günü saat on dörtte belediye encüme· 
ni huzurunda yapılacaktır. 

Bu ite ait ıartname ve tafsilatı keıfiyeye görmek iste
yenlerin belediyeye müracaatları ve taliplerin bedeli keıfin 
% 7,5 nisbetindeki 298,21 lira teminatı muvakkatelerini ev
velden yatırmış oldukları halde vakti muayyeninde belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur· 

İsparta Nafıa Müdürlüğünden: 
Ekc;ıltmete konulan iş: İspartada yeniden yapılan Hükumet L.o· 

nağınm ön ve bahçesinin teşkili plana göre tanzim ve tesviyesi. 
Bu işe ait evrak ve şartnameler. 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
B - Yapı işleri Umumi ve fenni şartnamesi. 
C - Keşif ve plan. 
D - Hususi ve fenni şartname. 
E - - Mukavele projesi. 
F -- Açık eksiltme şartnamesi 
İstiJ enler bu evrakı Isparta Nafıa müdürlütünde a-örebilirler. 
Keş'f bedeli 3469 lira 8 kuruş olan bu i'in muvakkat temi•at 

mikdarı 260 lira 18 k•ruıtur. 
6 12.939 dan itibaren 15 gün müdtletle açık akıiltoıeta 

konulan b• iş 21.12.939 perşembe günii aaat 15 ele nafia müdilr. 
lütünde teşekkül edecek komisyon tarafından ihale olunur. 

Taliplerin yukarıda yaz.ılı muvakkat teminatla beraber yukarıda 
yazılı gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Açık ekailtmeye konulan it: Balıkesir - Bandırma yelunu· 

38+090-436 ıncı kilometrelerindeki menfezlerin alıışap tahliyeleri· 
nin betonarmeye talavili işi olup keşif bedeli 780 lira 28 kurut ve 
muvakkat teminatı da 59 liradır. 

Bu ite aid dosya her rüa Nafıa dairesinde görülebilir. 
Eksiltme 25.12.39 tarihine raslay&D par;arteıi gü11ü saat 15 da 

vilayet makamında müteıeld1.il daimi encümen huzurunda yapılaoa· 

* • • Açık ekıiltmeye konulan iş : 1322 lira 55 kurut ketif be
delli Göaen sıfat iıtasyoounun ikmali inıaahna aid 997 liralık luaaı 
olup muvakkat teminatı 75 liradır. 

Bu işe aid dosya her gün nafıa dairesinde görülebilir. 
İhaleıi 25.12.39 tarihine raalayan pazartesi günü ıaat 15 de 

vilayet makamında müteşekkil daimi encümen huzurun.ta yapıla

catından talip olanların tayin edilen gün ve saatte muvakkat te· 
minatlarını yatırdıklarına dair makbuz voya bu miktarda f&yanı 

kahul banka mektubu ve nafıa dairesinden alacakları ehliyet veıi-
kasile birlikte daimi encümene müracaatları ilin olunur. { 

lli,lar, Klinik ve l5pençiyari alit, Hastanı L~ 
Askeri Fabriklar Umum 1\1üdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan : 
Tahmin edılen ltedeli 720 lira olan 4 ton klorltariua mlteabbil 

nam ve hesabına askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez aatınal
ma komisyonunca 21.12.39 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 54 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikaııylc 
mezkur rün ve saatte komiıyena müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 20IO lira olan dört kalem acu 

18. 12.39 pazartesi fÜnÜ aaat 11 de puarlıkla satın alınaeatınd.an 
isteklileriu 315 liralık kati teminatlariyle birlikte pazarlık ıün ve 
aaabnda Ankarada M. M V. aatınalma Ko. da b11l11amaları. 

• • • Hepıiae tahmin edilen fiyatı 11.500 lira olu 5 çefit serum 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Ekailtmeıi 26.1.40 çarp•ba 
rünü saat 11 dedir. İlk teminatı 862 lira 50 kuruş elup ıartname• 
si komisyonda rörülür. Taliplerin zarflarını muayyen saatten lte
hemabal bir saat evveline kadar M. M. V. satınalma ko. na ver· 
meleri. 

Ankara Belediye Reiıliiinden 
Su işleri için alınacak olan 16,000 lira kıymeti muhammeneli 

100 ton sulfat dalomin 15 rün müddetle ve kapalı ıarf uıulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhaleıi 29.12.939 cuma pnü saat il de yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 1200 liradır. 
Şartnameıini rörmek istiyenlerin herpo Eecümen kalemine ve 

isteklilerin de 23. 12.939 cuma fiinü saat ona kadau teklif mektub· 
larını Bele4'iye Encümenine vermeleri ilin olunur. 

Elektrik, Havııazı, Kalırifır (T ısisat ve Malz.) 
Maliye Vekaletinden: 

Yaptırılacak iı: Baıvekalet ve Maliye Vekaleti binası-
nın ıııklı sinyal tesisatı. 

Keıif bedeli: 1574 liradır. 
Yüzde 7,5 muvakkat teminat akçesi: 119 liradır. 
İı pazarlık suretiyle 8 ikincikinun 940 pazartesi ıünü 

saat 15de Maliye Vekaleti Emlak Müdürlüiünde yapılacaktır. 
Fazla izahat almak istiyenlerin Maliye Vekaleti Milli 

Emlak Müdürlüiü9e müracaatları ilan olunur. 

Susurluk Belediyesinden: 
Kasabamız hidrolektrik tesisatından 4539,60 lira ketif ltedelli 

kanal ve teferruatı ile 3170 lira ketif bedelli su kötkü ve talakimatı 
ayrı ayrı pazarlıta konmu9h1r. 

İlaale 21.13.939 perşembe pnü saat 15 te belediye enciimenin
de yapılacaktır. 

Talipler bermucibi kanun yüzde 7,5 pey akçHiyle pazarlıta 
ittirak edebilirler. 

Fazla izahat almak iıtiyenlerin belediye kalemine müraeaat 
edebilirler. 

~------------------

Meıtswcat - Elbise -Kundura -Çamafır v. s. --------=_, ____ .. --~ __ ....,. 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher mclreıine tahmin e4ileu fiatı 315 kuruı olan 47000 metre 
kaputluk kumatın hepsi birden veya onar bin veya daha yukarı 
partilere bölünerek lııir veya ayrı ayrı taliplere ihale edilmek i:aere 
14.12.939 perıembe pRÜ ıaat 14 te Ankarada M. M. V. Satınalma 
Komisyonunda pazarlıkla alınacağından hepsini vermete iııtakli olaa· 
lar 22.207 lira 50 kuruıluk ve diğer talipler de verebil .. ekleri mik
tar üzerinden kanuni teminatlarile ltirlikte pazarlık pn ve saatinde 
Ankarada M. M. V. Satınalma Kominyonunda bul11•maları evsafı 
ve şartnaıneıi 740 kur11ıa Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyo· 
nundan alınır, 
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ün ilan o unan ünakasav 
Cinsi Şekli Muhm. bed. T emlnat 

~) MUn kasalar 

in at, Tamirat,. Nafıa i leri, Melzeme, Harita 

zmir silah fabrika11 sınırı içinde demirhane -
ve dlJkümlıane binalarının İnf (temd.) 

Hükumet konağının önü ve bahçesi tanzimi aç. eks. 
ve tesviyesi 

Örkenez·Akşebir yolunda tamirci barakası inş. ,, 
Belediye binası tamiri ,, 
Kayseri-Ürgüp yolunun arasında parke inş. paz. 
Balıkesir-Bandırma yolun•n araaında betonıır· aç. ekı. 

me menfez inş. 

6000 -

3469 08 

1091 38 
3976 12 
2500 -
780 28 

G6nen sıfat istasyonunun ikmali in,. (1 kıamı) ,, 997 -
Hastane ocakları tamiri paz. 498 82 
H stauc tamiri ,, 998 29 
Hamam tamiri ,, 300 -
Orduevi tevsi int· (şart. 11.02 L.) ,, 220920 11 
Aık. gaz Okulu harici 11u tesisatı (fart. 152 kr.) kapalı z. 30258 O'l 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alfit, Hastahane Lvz. 

Sulfat dolomin: 100 t. kapalı :ı. 16000 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

450 -

260 18 

81 85 
298 21 

59 -

75 -
150 -
750 -

45 -
12261 -
2269 35 

1200 -

Hıdro elektrik tesisatı ile kanal ve teferruatı paz. 
B lıkesir Doğum ve çocuk bakım evi ve 

4539 60 ve 3470 - -
568l 34 426 -

köy mektebi kalorifer teıiaatı 
Nakliye okulunun elektrik tesisatı paz, 
Tenvirat akimülitörü: 22 ad. ,, 
Atır sahra kablo tezkeresi: 33l> ad.-zincirle· kapalı z:, 

rile sarınn tertibatı ve çevirecek kollu: 
1000 ad.-ağır sabra kablo dolabl: 1000 
ad.·kablo a kı tertibatı: 300 çift-direk 
mahmuzu: 37 çift-Emniyet kemeri: 10 
ad ··portatif merdiven: 23 tak, 

1663 36 
440 -

22230 20 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Deri önlüğü: 2.5 ad.-deri eldiven: 25 ad. 
Kaputluk kumaş: 47000 m. (f&rt. 740 kr.) 
Kıtlık elbiselik kumaş: 50000 m. (•art725kr.) 
Kaputluk kumaş: 8000 m, 

paz. 
.. 
,, 
kapalı z. 

m. 3 15 
m. 2 90 
28000 -

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

Atlı ve üstlG dörder kişilik tahta karyola: paz. 20010 -
667 ad, 

~tbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbuanın tab ve teclidi: 26 kalem 
M tb a m iz mesi: 56 kalem 

!5_ reste, tahta ve saire 

paz. 

" 
700 -

Normal hat içia kayın traversi: 1 ll700 ad, kapalı z. Beh. 1 80 
Köprü için me e traversi: 1000[) ad. ,, Beb. 5 -

,, : 1001 ad. ., Beh. 6 60 
Telefon direti: 50 ad. paz. 

hrukat, Benzin, Makine yaölara v. s. 

linyit kömürü: 90 t. 

" 
" ,, 

: 280 t. 
: 60 t. 
: 'n7 t. 

Ku.rabü kok kömürü: 60 t. 
Yerli kok: 4 t.·k. odun: 300 k. 
Odun: 270 t. 
Kok kömürd 
Benzia 
Odun: 100 t. 

" : 100 t. 

~Ut ferrik 

Dıı lastiti otobüs için: 12 ad. 
Teodolit Zeis marka 

aç. ekı. 

" 
" 
" 
" paz. 

aç. ekı. 
pu:. 

" ,, 
" 

aç. eks. 

Demir tırmık, kürek çapa11, çelik kilrok, af\ eks. 
kürek sapı, küçük tırmık v.s. 

990-
3570 -
660 -

2.553 75 
1110 -

k O 01 50 
5000 -
2075 -

2100 -
750 -
1597 -

8500 -Yol silindiri b barlı veya mazotlu alit ve paz. 
yedeklerile beraber: 10 ad. (şart 425 veya8250 
kr.) (temd.) 

Kolonya kabı: 4 ad. aç. elu. 
Deıazör ve kaz nının imali ve mahalline vazı kapalı z. 
Numarataj işi paz. 
Geyim at nalı: 214000 acl.-ıeyim kallr nah ,, 

86000 ad. 
Balast: 5000 m. 3 

" 
: 5003 m. 3 

" : 8000 m. 3 
" : 20000 m. 3 

Ofset çinko levhası: 100 ad.-porselen bilya 
10000 ad.-band. çimeot 5 tüp-ofset kau· 
çuğu 25 m.-ıu fanilasa: 75 m. kadife su 
fanilası: 75 m. 

Çelik: 16 kalem (şart, 275 kr.) 
Al minyum: 15-35 t. (•art. 204 kr.) 
Santrifüj tulumba: 1 ad. 
Büyük alewinyum kapıol: 144000 ad.-kQ

çük lemiayuın kapsül: 576000 ad. 
Al v makineıi: 6 ad.·sis makinesi: 7 ad.

olion tafıma kabı: 20 ad.·alev yat ta· 
ma kabı: 10 ad.-bava tazyik aleti maa 

bomba: 10 ad. 

kapalı z. 

" 

paz. 

,, 
,, 

aç. eks. 

paz. 

2800 -
7000 -

187574 -

7750 -
8000 -

13200 -
24000 -
1636 25 

55000 -
k. 1 45 

1770 -
6249 60 

124 75 
33 -

1668 -

22207 50 
21750 -

2100 -

1500 -

37 50 
I05 -

11303 -
3750 -

495 -
19 13 

74 25 
267 75 

49 59 
191 54 
~25 

304 -
750 -

157 50 
56 25 
l 19 78 

210 -
525 -

21250 40 

581 25 
600-
990 -

1800 -
122 72 

4000 -
3787 50 

132 75 
468 75 

ayedeler Li tesi 
Müracaat yeri Günü Saatı 

Ash. Fabr. İzmir Silah FabrikaS1 SAK 19-12-39 15 -

İspnrta Nafıa Müd. 

İsparta Vilayeti 
İsparta Beled. 
Kayseri Nafıa Müd. 
Balıkesir Vilayeti 

,, 
Edirne Ask. SAK 

,, 
,, 

M.M.V. SAK. 
,, 

Ank. Beled 

Susurluk Beled. 
Balıkesir Vilayeti 

Tophane Lvz. SAK. 

. " 
lzmir Lvz. SAK. 

Tophane Lvz. SAK. 
M.M.V. SAK. 

" 

21-12-39 15 -

14-12-39 16 -
21-12-39 14 -

1 ay zarfında 
'25-12 39 15 -

25-12-39 15 -
15-12-39 15 3 l 
15-12 39 15 -
15-12-39 15 30 
27-12 39 11 
28-12 39 ıı -

29-12·39 11 

21-12 39 15 -
25-12·39 15 -

18-12-39 14 30 
19 12 39 14 30 
27-12-39 15 -

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

13-12-39 14 3° 
14-12-39 14 -
14-12-39 15 -
27-12-39 15 -

Tophane Lvz. SAK. 

Tophane Lvz. SAK. 
Ank. Lvz. SAK. 

15-12-39 15 -

15-12-39 15 3° 
13-12-39 14 -

O.O. Y. Ank-Haydar. İzmir Eıki,ebir 26°12·39 15 -
15 -
15 -
15 -

" " 26-12-39 

" inhisarlar Başmüd, 

İıparta Tümen SAK 

" 
" 
n 

lnhi rlar U. Müd. 
Tophane Lvz. SAK 
İskenderum Ask. SAK 
Edirne Ask. SAK. 

n 
Vize Tiimea SAK 

,, " 

lzmir Beled. 
Sivas Nafıa Müd. 

,, 

izmir Orman Çevirge Müd. 

Nafıa Vek. Malzeme Müd. 

İnhisarlar U. Mud. 
İst. Elek. TramvayTQnel İşlet. 
Kangal Kaymakamlığı 
M.MV. SAK 

O.D.Y. Haydarpaf& 

" ,, 
,, 

M.M. V. Harta Gen. Direk. 

26-12-39 
28-12·39 

11-12-39 20 45 
21-12-39 ıo 30 
21-12 39 1 l 45 
21-12 39 15 -
27-12-39 14 -
13·12-39 14 30 
25-12-39 14 -
1s.12.39 14 30 
15-12-39 15 -
15·12-39 15 -
18-12-39 15 -

25-12-39 16 -
14·12 39 15 -
25-12·39 16 -

20-12-39 l 1 -

27-12-39 14 -
U. Müd. 26-1-40 15 -

15 gün zarfmda 
30-12 39 10 -

29-12-39 11 
29·12-39 11 
29-12·39 il 
29-12-39 11 
15-12 39 15 30 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 19-12-39 14 30 
18-12-39 14 -
29· 2·39 10 30 
18-12.39 15 15 

., " 
Ank. Beled. 
Tophane Lvz. SAK 

" 
13-12·39 1-4 30 

t2 Biriocikanun l~ 
,...,......,,,. 

atbaa işlera:-kırtasiye v yazıh ne Lvz. --= 

İstanbul Levazım'Tm~i~ği Sat::i"ma Komisyonundan: tl 
1 

.,er 
26 kalem evrakı matbuanın kağld ve malzemesi ayneı b' jııcİ 

• mek şartile tab'ı teclid ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 15 Aıııir· 
kanun 939 cuma günü saat 15,30 da Top~anede Leva~ıaı. 5(l 
lifi Sabnalma Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin 37 ~ıra .. ııııı· 
kura11luk kat'f teminatlarile b lli saatte Komisyona gelmeler• 110 

ne ve ıartlari kemisyonda görülür. 

Ankara Levazım Amirli~i Satınalma Komisyonundan ~eSİ 
Aıağıda cins ve miktarı yar;ılı 56 kalem matban oıalıLe j· 

~· 
pazarlıkla alınnc ktır. Pazarlık 13. 12 39 saat 14 de Ankara 
mirliği sabo alma komisyonunda yapılacaktır. • t ıJ· 

Muhammen bedeli 700 lira kati teminab 105 lirııdır. lznha rlı~ 
mak istiyenlerin Genel Kurmay Mntbaa Müdürlütüne ve paı• 
için belli vakitte komisyona müracaatları. 
Cilt evine aid malzeme Cilt evine aid malzeme 
Miktarı Cinsi Miktarı Cins' rJı· 

100 kilo Cilt tutkalı 3 kilo Mavi kapril eJ(tr• 

6 adet Cilt fırçası 

2 " Cilt ·makası 

,, Tel makası 

200 ,, Bıçak tabtaaı 

5 kana-al 21 No. dikiş teli 

6 ,, 
25 ,, 
10 kilo 

23 No. dikis teli 
. 26 No. dikiş teli 

Sicim 
500 metre 

500 ,, 
1000 adet 

100 çift 
50 kilo 

25 ,, 

4 " 

l teneke 

1 " 
1 ,, 
8 adet 

Beyaz kanaviçe nümu· 
nesi gibi 

Denk kanaviçesi 
Denk kurşunu nümu· 

nesi gibi 
Eczalı kağıt 

Siyah illistrasyon mü· 
rekkebi 

Beyaz üstübil 

Parlak koyu mavi tipo 
mürekkebi 

ince vakum yağı 
Gres yağı 
Kalın vakum yağı 
8 x 45 katrat demir 
garnitür 

8 ,, 8x28 katrat demir gar· 
nilür 

3,5 metre 8 santim genişlitinde 
1 ad. makine kayışı 

5 tenelıe 

4 kilo 

benzin 
siyah Lito mürekebi 
siperiör 

4 " 

2 " 

2 " 
2 " 

10 " 
8 ,, 

15 " 
6 " 

4 " 
2 " 

1 ., 
4 ,, 

4 " 

" 
4 " 
4 ,, 

50 metre 
8 ,, 

5 " 

2 kilo 

60 adet 

392 rJo 
Bronz mavi elCtra 
421 . tst'' 
Yeşil Laypı.ıi 

No. 589 ıtr• 
Krom san orta e ~ 
No 447 ...... ~ 

S~katif No~ ~~ f"D' 
Sıpesinl durukÖ 

27422 
Asil ploring 
Asit nitrik pür 
Zamkı arabi 
Kalan bezir 

İnce bezir 
Orta bezir 

Sünger· Büyük 
Neft aA-raboz 

ısı& 
Beyaz transpar•11 

rekkebi ıi~ 
Transfort boyası 

Trobentin 
Bezir mordan! ~ 
S:ılaçpur be:ı: ı ~,8r 
Merdnne fanilası ,11' 

tebek derisi 1 ısı 
genişliğinde 

ıııııl: 
Su tablası için J': r ~ 

fanila 1 metre » 
liğinde 

1 
kahve rengi bcıf 

rJ~· 
pomza taşı 2 • 3 

4 
" 

kırmıza Lito müreke- 20 ,, cila po mza taşı 
bi No. 3851 R· pe' ı 
Milori mavisi extrn 20 metre imiştir. Lithovori11~. 
No 393 pose L. 1. P. par•' 

2 ,, 

2 metre 68 x 100 1,2 ebadında cemir kalem. ./ ~tı 

8i1İ-ukat, B0rlzin, Makina yağları v. s. 
Emniyet Müdürlüğünden : ~ıtt' 41 

Müdiriyet hizmet olomobilile motosikletlerde kulla nalına~ ili 
alınmasına ihtiyac görülen azı 10,000 çoi'u 15.000 litre beoı111

1 5 ti 
eksiltme suretile alınacakbr. Eksiltme 5. 1.940 cuma günü saııt. 

1
4 f 

yapılacaktır. Benzinin tamamının muhammen kıymeti 2550 tıte f 
Muvakkat teminat 191 lira 25 kuruştur. Taliplerin ayni gün t ~t~ 
atte müdüriyetimiz bioaıında kurulu komisyona, şartnameyi g6 
için de Ş. 3 müdürlüğüne muracaaUeri. 

~f J 
Karabük kok kamürü alınacakbr. B k: İnhisarlar uınu!Jl 

i_ıı_n_ı_ar_•_n•_·.-.~------------~----~---------~ 
MUtef errik 

M. M. V. Harta Genel Direktörlüğür:.den: ' 
Harta Genel Direktörlüğü Kartoğrnf Şubesinin ihtiyacı 01'11ıe 

şubesinde mevcud nümuneleri mucibince IOO aded ofset çinlt~ J ~ 5, 
bası, 10,000 aded porselen bilya, 5. tüp band çiment, 25 ıJJe 

11 
~ 

Ht kaaçuğu, 75 metre su fanilası, 75 metre kadife su fı 
pazarlık suretile satın alınacaktır. 

Pazarlık 15 ilkkanun 939 cuma günü saat 15,30 da J\111''11 
Cebecide Genel Direktörlük binasında Satınalma Komisf011 

yapılacaktır. "ıı 
6 kalem malzemenin muhammen tutarı bedeli 1636 lira 25 

tur. Teminatı muvnkkatesi 122 lira 72 kuruftur. jf 

Talihlerin yukarıda yazılı gün ve saatte teminatlorilc k0ııı 
na ıelmeleri. 

Nafıa Vekaletinden . J 
9.12.939 umıırtesi günü saat 11 de yapılucağ'ı ilan edill111! 1~ 

10 d t l ·ı· d. · • l - -ı 1 - - • af'> 1 
a e yo sı ın ırınm pazar ığı goru en ıuzum uzerıne ·~ t' 

ıartlartlar dairesinde 20.12.939 çarşamba günü saat 11 de t•1' 
nıiştir. 1 ~ 

Pazarlık Ankaradıı Nafıa Vekaleti binası içinde mafzeıtl y' 
dürlüfrü odaaınd toplanan malz me eksiltme komisyonundtt f' ~ 
caktır. İıtanbulda gümrüklü ve montajlı olarak tamamen b,ı 

111 yahut tamamen maLotlu ve yahut kısmen buharlı kısoıı0 bet' 
olarak teslim fartile muhammen bedeli alat ve yedeklerile be'' 
buharlı silindirin beheri 8500 ve yine aliil ve yediklerilc 11ıP 
mazotlu ıilirıdirin beheri 8250 lira olup tabii olan aıevk yol1~'1ıı:ı 
labara görülecek lüzum üzerine detiştirilme inden müte-vellit 

1 -



~ Birincikanun 1QJ9 
ı:z::::ec 2 !222E2 

~ak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

~eti 7.5 t. -- -- --

"'•n: 243.5 t. 
~· ve yulaf: 309 t 
lılaf: 210 t. 

~t,Jıa§': 2.6 t. 
~-: 353 t. 
l faıulye: 8 t. 
L-•n 45 t. 
~an: 166.6 t. 
~ eti: 20360 k. 
~tyağ: 3.5 t. 
t -•n: 184 t. 
~İn yağı: 1.6 t. 
~'-t: 4 t· 
t ç: 4 t. 
~ '•aulye 9.5 t. 
L~an 400 t. 
.,.•n: 900 k. lal.ana: 1,2 t. pr-asa, 1,2 t. 
Pıttat~: J ,8 t. ispanak: 1,5 t. taze bak· 

t la: 300 k. 
t•'-k eti: 15420 k.-hindi eti: 19.9 t. 
~fasulye: 70 t. (temd.) 
~: 135 t. 
~)\in eti: 21 t. 
~"n: 21 t. 
., : 16.7 t. 
•• : 3.8 t. 
., : 3 t. 
•• : 3 t. 

L. '' : L8 t. 
~ıt eti: 30 t. 
~ 11'-f: l?O t. arpa 115 t. 
"'': 500 k. 
~tYatı: 50 t. 
L. 0 t·aadeyat: 12 t.-yulaf: 40 t. 
"tır eti: 30 t. koyun eti: 25 t.-kuzu eti: 
\ 2o t. (şart. 131 krt) 

.._: 3 t.-lahana: 3 t.·İspanak: 3 t.-k. 
'°tan: 3 t.-patates: 3 t.-kereviz: l t. 
ltıe bakla: 1 t. 

~MU -r a Y_! de 1 er 

tezgahı 

\ir cürufu: 15000 t. 
to Blaupunk marka 
dülmüt palamut: 6.8 t. 

t~l-rı vekil ete aittir. 

aç. ekı· 
paz. 

" 

" kapalı z. 
aç. e.lu. 

" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

aç. eks. 
paz. 

,, 
,, 
kapalı z. 
paz. 
kapah z. 

,, 
,, 
,, 

" 
" 

paı:. 

" paz. 
kapalı z. 
pa:a. 
kapalı z. 

aç. eks. 

aç. art. 

aç. art. 
,, 

1!75 -
3037 50 

13905 -
' I0500 -

2470 -
38830 -

720 -
900-

2082 50 
3257 60 
2070 -
2368 -
800-
360-

1160 -
1140 -
8000 -

256 50 

k o 08 61 
6930 -
8820 -
7014 -
1710 -
1380 -
1350 -
828-

8550 -

2000 -
49000 -

262.50 -

2000 -

k. o 05 

tksiltme şartnamesi ve teferruatı 425 kurut bedelle malzeme 
rlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat : 
, İateklilerin buharlı veya mazotlu olarak teklif edeceti ı.llindir 

tutar bedeline ııazaren 2490 No. lu lcanunun 16 ncı maddesine 
olacaktır. 

, lıteklilerin muvakkat teminat ve tarlııamesinde yazılı vesaik ile 
kte ayııı gün saat 11 de mezkur komisyonda hazır bulunmaları 

111ııdır, 
••• 

liortum ve Erkos lastiği alınacaktır· Bak : inıaat ıütu
tlda. İstanbul Belediyesi ilanına. 

•• * 

141 -
227 50 

1042 88 
787 50 
185 25 • 

2912 25 
54-
6750 

laf> 18 
244 32 
155 25 
177 60 
60-
ZT -
87-
85 50 

600-
19,24 

871 76 
520 -
661 50 
526 05 
128 25 
1().3 50 
100 25 
61 50 

1282 50 

300-
3675 -

aa.akw. '6ci. 

Bornova Ask. SAK 
İsparta Ask. SAK 

" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
•• .. .. 
,, 

" ,, 
•• ,, 

Sıvas Tümen SAK 
İst. Ask. Fab. SAK Tophane 

T ophaae Lvz. SAK 
,, 

İskenderun Aık. SAK 
Edirne Aık. SAK· 
Erzurum Kor SAK 

,, 

" ,; 
,, 

" Kırklareli Ask. SAK 
Vize Aık SAK 
Kırklareli Ask· SAK 
İzmir Lvz. SAK. 
Vize Ask. SAK. 

25-12-~ 

26-12·39 
28-12-39 
28·12-39 
28-12-39 
25-12-39 
25-12-39 
25-12-39 
25 12-39 
22-12 39 
22 12-39 
22-12-39 
22-12-39 
li-12-39 
18-12-39 
18-12~ 
16-12-39 

15-12-39 

15-12-39 
14-12-31 
25-12 39 
18-12-39 
29-12-39 
29-12-39 
29-12-3g 
29-12-39 
29-12-39 
29-12-39 
14-12·39 
18-12-39 
14-12-39 
22- 12-39 
15·12-39 

1968 75 Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa Ank. İzmit27· 12·39 

1l -
il 
15 30 
il -
16 .-
15 -
16 -
15 30 
15 -
11 30 
it 40 
10 30 
il -
il 30 
IO 30 
10 45 
I0-
14 -

14 30 
15 30 
14 -
14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15-
15 -
15 -
15 -

150 - Ank. Lvz. SAK . 18-12-39 14 -

Halkalı Ziraat Mektebi Mild. 29-12-39 15 -
Konya Defterdarhfı 22-12·39 15 -
İst._Elek.Tamvay Tünel İtlet. U.Mid. 22-12-39 15 -
Sivas Vil. 11-12-39 10 -
Bursa 1 ei İcra 18 25-12-39 14 -

Cam alit, ecza ve alitı fenniye (İnhisarlar U. Müd.) No 1250 
Yazı makineıi (M.M.V.) No 1252 
Nakliye arabası ve koşumu (M.M.V.) No 1252 
Sadeyat, sıtır eti pirinç, saman ve un (İıparta Tümeni) No 1252 
Elbise ve kasket (İst. 8eled.) No 1253 
Kırtasiye malzemeıi (D.D.Y.) No 1253 
Ekople metö

0

r ~upu (Malkara Beled.) No 1253 
Çimenle karo (İıt. Beled.) No 1253 
Saksi ve No plakaları imalı İst. Beled.) No 1254 
Kitıd murekkelt v •· (İst. Beled.) Ne 1254 
Projektôr ( ,, ,, ) No 1254 
Zeytin yatı ve sabun ( ,, ,. ) Mo 1254 
Makarna ve arpa tehriyesi (lıt. Kemut.) No 1255 
Striye camı (fst. Elektrik Tramvay ve Tünel İtlet.) No 1256 
* Çam tomrutu (Dur1Unbey Devlet Orman itletmeıi Revir Amirli-) 

ti) No 1257 
'1 adet kolonya kabı alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. 
larına. 

• • • 
Degazör ve kazanının imali ve ~ahalline vazı. Bak: lat 
~ltik, Tramvay ve Tünel İıletmeleri U. Müd. ilanlarına. 

1 
Metris topçu okulunda yap. İnf· (ist. Komut). Ne 1~9 
• Çam aiCacı ve meşe odunu (Isparta Orman Müd.) No 1260 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum .t\lüdürlügünden: 

1 - Muhammen bedeli 7000 lira tutan deıazör ve kazanının 
İ ~e mahalline vaz'ı kapalı zarf usulile ekıiltme7e konmuştur. 
2 - Muvakkat teminat 525 liradır. 
3 - Eksiltme 26.1.940 cuma güoi 1aat 15 de Metro han bina· 

1\ betinci katında toplanacak olan Arttırma ve Eksiltme Komiı-
11nda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait prtnameler idarenin Levazım Müdürlüğiinden 
•ı tedarik edilebilir. 

5 - Teklif me!:tuplarının şartaamedeki tarifat Dairesinde ha
fltak .aat 14 de kadar 7 nci kattaki Komisyeo kitiplitine imza 
bil.nde verilmit bulunması lizımdır. ( 10060) 

25.12.939 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 
1\ İçiade malzeme Müdürlütü edasında toplanaıı malzem.e eksilt
Oıtıiıyonunda (1644) lira (40) kurut muhammen bedellı 38 ka

fototraf malzemesinin açık ekıiltme usulü ile eksiltmesi yapı
tır. Eksiltme tartnameıi ve teferrüatı bedelıiz olarak malzeme 
lütünden alınabilir. 

~'-\fakkat teminat 123 (yüz yirmi üç) lira 3.l (otuz iç) kuruttur 
teklilerin muvakkat teminat ve prtnamesinde yazılı vesaik ile 

•• aynı gün saat 16 da mezkur Komisyonda hazır b .. lunmalar 
(6231) (10101) 2-4 ____ _.. __ _,,, __ __,..._ __ ,~.-.-~=-~__,--

M ü t e a h h 1 t 1 er i n T a k v i m i 
........ --~------------------,~-===---....... ~--.------------

Çarşamba 13.12.939 

te haı1&1 dana (Bakteryoloji EnstitGd) Ne 1248 
ilok (i.t. P.T T. Mfld.) No 1249 

· • Kundura (Tephane Lvz.) No 1260 
Kompresör vermorel cıhazı ve manometre (Tophane Lvz.) No l~l 
Patates (Orman Koruma Gen. Komut.) Ne 1261 
Köprülü çenıeli memeli toka (Tophane Lvz.) Ne 1263 
Yulaf pirinç (Edirne Tümeni) No 1263 
Kemut. ambarınııla yap. ıskaralar (lıt. Komut). Ne 1263 
Marin live kömürü (İıt. P.T.T. Müd). No 1263 
Kestane telgraf .lireti ( ,, ,, ) No 1263 
Dutu sandıtı (iıhhat ve İçtimai Muavenet Vek.)INe 1264 
Sarım romorköri maki.esi ilivesi (Tophane Lvı:.) No 1264 
Efya nakli (Edirne Aık) No 1264 
Makarna ve .. briye (Çorlu Kor) No 1266 
Meşe kömürü (İzmir İnhisarlar Bqmld.) No 1286 
Yataklı t bez (Kayseri Ask.) Ne 1265 
Arpa ve ıabun (Kırklareli Tümeni) No 1283 

~-----------------------------------------Memento des Fournisseurs r--.---.-rrz.._._.. __ ,__ ______________________________ _ 

Mercredi 13.12.9.19 

Veau iııdiıeme (lnıtitut Bacterioloıique .le Pendik) No 1248 
Coke indiıiene (Dir. PTT. Ist.) No 1249 
lnstruments en verre, produits pharm. et instrumeats teehniques 

(Dir. Gen. Monop.) No 1250 
Voiture de transport et attelage (Min. Def. Nat.) No 1252 
Maclıine a ecrire ,, ,, ,, No 1252 
Beurre, viaade de boeuf, ria, paille et fariae (Div. lıparta) No 1252 
Habits et easquettes (Maaicip. lst.) No 1253 
Fournilure ele bureau (Ch. Fer Etat) No 1253 
Groupe moteur acıcouple (M.uicip. Malkara) No 1253 
Carreaux en ciment ( ,, Iıtanbul) No 1253 
Pots et fabric. plaques de No. ,, " No 1254 
Papier, encre ete. ,, ,, No 1254 
Projecte.r ,, ,, No 1254 
Huile d'olive et aavon ,, ,, No 1254 
Orge monde et macaroniı (Commaad. Mil. (it.) No 1255 

(lire la ıuito en 4 ime pare) 

Mubam. becl. '/0 7,5 temi. E.kliıtmeaia 
Cin1i Miktar lira kr. lira kr. tekli saati 

Kolonya kaltı 4 adet 
Karabük kek kel-

2800 - 210 - atık eka. 14 

mürü 60 ton 1110 - 83 ~ ,, ,, 15 
1 - Şartname ye plan mucilti11ce .18rt adet kolonya kabı ile 

•İktarı yukarıda yaz.ılı k4mlr açık eluiltme uıulile ıaba alnaaeaktır. 
il - Muhammen bedelleri, munkkat teminatları, eklilt•• sa

atleri hizalarında yanlıdır. 
111 - Ekıiltme 27.Xll.939 çarpmba pn6 Kabatafila lAnzıa 

ve Mubayaat Şubesiadeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Kolonya kabı f8rtnameıi her gün lizi 1reçe11 Ş.lMdea 

parasız alınabileceji gibi plin da tetkik edilebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan filo n ıaatler.le 

0 
0 7,5 güvenme paralariyle birlikte m~zk6r Komisyoaa pl•eleri. 

(IO'l56) 1-4 
• • • 

Cinsi Miktarı Muh. Becleli Y. 7,5te•i. ekailt•e•İll 
lira krt. lira k.... fOkli ıaati 

Demir boru v.s. 
Üzüm kesme ma-

kinesi 

16 Kalem 400 
12 adet ) 2075 

Yivli pmlej'i bıçatı 25 ,, ) 

30 30 02 Atak ebil•• 14 
151 Si ,, " 15 

1 - Şartname müfreıılat listeıi ve mevcut lınçak •••••••i •U· 
eiltinee yukarda cinı ve miktan yazılı iki kale• malH•e a91k 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat temiaatları, eksilt•• •· 
atleri hizalarıoda yazılıdır. 

ili - Eksiltme 15.Xll.939 euma rünü Kabatqda Levazı• ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacakbr. 

iV - Şartname ve müfredat listeleri her gün aid ı•• Şu
lteden parasız alınabileceti &'İbi bıçak numunesi ile priUeltilir. 

V - İsteklilerin ekıiltme için tayin eelllen fln ve saatler.le 
°!o 7,5 pvenme paralarile birlikte mezkur Komisyeaa ıelmeleri. 

(u.) 4-4 
• ••• 

Mahaıa. be. 
Cinsi Miktarı lira kr. 

Kırık pirinç 106 ton 9010 00 
Gaz yatı 16.000 kr. 2360 00 
Beyaz brtıllı alu-

Y. 1,5 
teminatı 

lira kr. 

675 00 
177 00 

•1um •• 
~kli ıaati 

kap. aarf 15 
pazarlıkla 16 

minyum kağıdı 40.000 tabaka 394 38 29 56 ,, 18,30 
l - Şartname ve numuneleri mucibince yukarula yazılı iç ka

lem eşya hizalarında göıterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, munkkat teminatları, ekailt•e sa• 

atleri hizalarında yazılıdır. 
lll - Eksiltme 14.Xll.939 pertembe fÜml Kahatatu Levazım 

ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve numune her J'Ün sizü ıeçen ŞMlteelen pa

rasız alınabilir. 

V - Kapalı zarf m6nakaaasına iıtirak edecekler millairll teklif 
mektuplarıoı kanuni vesaikle % 7,5 güvenme paruı maki.uzu veya 
ltanka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarına ihale pai 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkur Komiıyea Baş
kaohğuıa makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Bu it için An
kara Başmüdürlütüne de zarf verilebilir. Diğer ekıiltnıelcre rirecek
leria muayyen ıünele yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka-
rıela adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (U788) 4-4 

• • • 
1 - l)e&"iıtirilea f8rlnamesi mucibince linetip ve iatertype Ja&ı 

tlizme makineıine 27.Xl.939 tarihinde teklif elunan fi7atlar laa.l.li • 
liyık görllmeditia.len it yenillen pazarlıkla eksiltmeye ken•qtur. 

il - Muhammen lteııleli sif 8000 lira, muvakkat te•iaatı (IOO) 
liradır. 

ili - Pazarlık 18.Xll.931 pazartesi ılni ıaat 14 ele Kaltatqtla 
Levazım n Mu\ayaat Şulıtesineleki Alım Kemisyeaunela yapılaeaktır. 

iV - Şartnameler her fi• ıözil ıeçen ıu'H.len paruız alıaa· 
itilir. 

V - Fiataız teklif ve kataleklar ihale flaündH en az !tir 
laafta evvel tetkik e.iil•ek ibere tütün fabrikalar Şubesiae verile
cektir. 

VI - Minakasaya ıirecekler pazarlık için tayin edilea fln n 
saate %7,5 ıüveame paraıile birlikte mezkur Kemisyoaa ıel•eleri. 

(10077) 4-4 
• •• 

) - Şartnamesi mucibince 1 adet elektrik motari ve teferruatı 
açık eksilme u1Ulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 305 muvakkat teminatı 2'l.87 liraelır. 
ili · Eksiltme 15.Xll 939 cuma giinü saat 14 de Kabataf41a Le

vazım ve Mubayaat Şubesinde yapılacaktır. 
iV - Şartname her gGn .CSzü 1r•çen fUbeden parasız alınaltilir. 
V - İıteklilerin tayin edilen gün ve aaatte 8/, 7,5 fÜvea•e 

paralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri. (10186) 3-4 

lstınbul Erkek Muallim Mektebi Satmılmı 
Komisyonu Bışkınlığuıdın : 

Cinsi Miktan Mulaam. ite. Tutarı ilk te•ı 
---- ----- --- ----

ilbiselik lacivert kumq 432 metre 450 UM4 ı• 
Siyah vidala iıkarpin 160 çift 500 800 80 

Okulumuz talebesinin ihtiyacı için alın•aıı lbım ..... k••aı 
ve iıkarpia açık eksiltmeye kenmuıtur. Ekıiltme 19.Xll.NI 1ab rl 
al saat 14 de Beyotlunda lstildil cael.ıesiaele Li..eler M•laa..._1! 
tinde yapılacakbr. Taliplerin prtnameyi ıönaek IHre ••ldelte we 
ekıiltmeye rirmek için de ilk teminat makb.:a veya •ektaltlarll• 
ye bu fibi itleri yaptıklanaa elair vesikalarla ltirlikte Ko•iıy .. a 
mlracıaatları. (8118) 3-4 
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Objet de ı' adjudication Joura Heures d'adjudieat. estimatif provisoire Cahier des Cbarges 
T::0--0:-:0:---::-"--=':-"-------=--;---:-------------
A) Adjudications au Rab~ 
Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. batisscs forge et fonderie iı la fabri-
que d'armes a lzmir (aj.) 

Arrangement jnrdin du konak gouvernemental 
Constr. baraque sur route Ôrltenez-Akşehir 
Repar. batisse Munieip. 
Constr. route en parquets entre Kayseri

Ürgüp 
Constr. dalots en beton·arme sur route Ba

lıkesir Bandırma 

Aehev. eonstr. station selec:tion iı Gönen (1 

Publique 

" 
" Gre a gre 

Publique 

" 

6000 -

3469 08 
1091 38 
3976 12 
2500 -

780 28 

997. -

450 -

260 18 
81 85 

298 21 

59 -

75 --

C. A . Fabr. Armes lzmir 

Dir. Trav. Pub. Isparta 
Vil. Isparta 
Municip. Isparta 
Dir. Trav. Publ. Kayseri 

V ıl. Bıı 1 ıkesir 

> 

19-12-39 15 -

21-12-39 15 -
14-12-39 16 -
21-l 2-S9 14 -
Dans 1 mois 

25-12-39 ı 5 

25-12-39 15 -

partie) 
Repar. foyers hôp. Gre a gre 988 82 150 - Com. Ach. Mil. Edirne 15·12-!19 15 30 
Repar. hôp. Mil. " 4998 29 750 - " > 15-12·39 15 -

Produits Chimigues et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
Sullate d 'alumine: 100 t. Pli cach. 16000 - 1200 - Municip. Ankara 29-12-39 11 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUon et Materiel) 

lnstal. hydro elec:trique avec acces, canal ete. Publique 

lnstal · chauffage eentral a la ereehe Balıkesir 
lasta!. clectr. a l'ecole de transport Gre iı gre 
Aecumulateur pour eelairare: 22 p. " 
Support de ei.ble lourd de eampagne: 336 p, Pli each. 

diıpositif d' enronlement avee ehaine et 
volant pour tourner: 1000 p.-armoire de 
cable lourd de eampagne: 1000 p.-diıpo
sitif de suspension de cible: 300 paires, 
crochcls de poteaux: 37 pairei·ceinture de 
sOrcte: 10 p.·echelle portative: 23 com
plets 

4539 60 
et 3470 -

:681 3:1 
1663 36 
440 -

22230 20 

Habil lement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Etoffe pour c:apotes: 8000 m. Pli caeh. 28000 -
Tnblier en pcau: 25 p.·gants en peau: 25 p. Gre iı gre 
Etoffe pour capotes: 47000 m. (eah.eh. 740 P.) " le m. 3 15 
Eteffe pour habits d'hiver: 50000 m. (cah. " le m. ?. 90 

eh. 725 P.) 

426 -
124 75 
33 -

1668 -

2100 -

22207 50 
21750 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Mun, Suıurluk 

Vil. Balıkesir 

Com Adı. lnt. Tophane 

" " Com. Ach. Int. Izmir 

Com. Acb. Dir. Gen.Fabr. Mil. 
C. A. lnt. Tophane 
C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

,, )) 

21-12-39 15 -

25-12-39 15 -
18-12-39 14 30 
19-12-39 14 RO 
27-12-39 15 -

Ank. 27-12·39 15 -
13-12-39 14 30 
14-12-39 14 -
14-12-39 15 -

Lit en bois a double rangee etpour 4 per· Gre a ~re 20010 - 1500 - Com. Ach. lnt. Tophane 15-12·39 15 -

ıonnes: 667 p. 

Bombustible - Carburant-Huiles 

Chnrbon coke de Karabuk.: 60 t. 
Lignite: 90 t. 

» 280 t. 
> 60 t. 
, 227 t. 

Divers 

Publique 

" ,, 

" ,, 

Recipienl pour eau de eologne: 4 p . Publique 
l"abrieations et instal. de ehaudiere et de Pli caeh. 

gaıeur 

Pneux d'autobuı: 12 p. 
Theociolite marque Zeiss 

Publique 

1110 -
990 -

3570 -
660 -

2553 75 

2800 -
7000 -

2100 -
750 -

Cylindre de route foaetionnant a vapeur ou 
iı mazout y compris les instruments et pie
eeı de rechange 10 p. (eah. eh, 425 P.) 

Gre iı gre 8500 -
ou 8250 -

(aj.) 
ateau, pelle, pioehe ete. 

Acieı: 16 lots (cah. eh. 275 P.) 
Aluminium: 15·35 t. (cah. eh. 204 P.) 
Pompe c:entrifuge: 1 p. 
Capsules rrandes en aluminium: 144000 p.

id. petitcs: 576000 p. 

Publique 
Gre a gre 

" Publique 

Machincs pour flammeı: 6 p.·id. pour brouil- Gre a gre 
lard artificiel, rccipient de transport Olion: 
20 p.·reeipient pour transport d'huilo de 
flamme: 10 p.·c:ompreueur d'air avec 
bombe: 10 P• 

Fer a cheval: 214000 p.- i d. pour mulet: 
86000p. 

Ballnst: 5000 m3 
> 5000 m3 
> 1000 m3 
, 20000 m3 

Z.inc ca plaquc Ofset: 100 p.-billeı en porce· 
laine: 10000 p. - ~ande ciment: 5 tubeı, 
oaoutcbouc Ofset: 25 m. • flanelle pour 
eau: 75 m.·fanellc en veloun pour eau: 
75 oı. 

TJaV. numerotascı 

,, 

Pli each. 
,, 
,, 

" Gre a gre 

" 

1597 
55000 -

le k. 1 45 
1770 -
6249 60 

187574 -

7750 -
8000 -

13200 -
24000 -

1636 25 

• 
83 25 
74 25 

267 75 
49 50 

191 54 

210 
525 -

157 50 
56 25 

119 78 
4000 -
3787 50 

132 75 
468 75 

21250 40 

581 25 
600 -
990 -

1800 -
122 72 

C. A. Econ. Monop. Kabııtache 
Com. Ach. Div. Isparta 

" 
:ıı 

, 
" > 

,, 

27-12-39 
21-12-39 
:.1-12-39 
21-12-39 
21-12-39 

15 -
10 45 
10 30 
11 45 
15 -

Com. Aeh. Econ. Monop. Kabatache 27-12-39 14 -
Dir. Gen. Expl. Elcc. Tr. et T. lst. 26-1·40 15 -

Municip. l.zmir 
Dir. Trav. Pub. Sivas 
Miniı;t. Trav. Pub. Dep. Mater. 

Oir. For~ts Izmir 
C.A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

" " Municip. Ank. 
Com. Aeh. lnt. Tophane 

)1 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

25-12-39 16 -
14-12 39 15 -
20·12-39 11 -

25 12-39 
19-12-39 
18·12-39 
29-12-39 
18 12-39 

16 -
14 30 
14 -
10 30 
15 15 

13·12-39 14 30 

30-12.39 ıo -

1 ere Expl. Ch. Fer Etnt H.paşa 29-12-39 11 
, 29-12-39 11 
,, , 29-12-39 11 
,, > 29-12-39 11 

Min. Def. Nat. Dir· Gen.Cartographie 15-12-39 15 30 

Kaymakamat Kana-al Dans 15 joun 

s 

AVIS OFFICI s 
- ... --

Du Ministere des 
Travaux Pub icS 

L'adjudication, de gre en gre, de 10 cylindres de route, arı11011• 
ece comme devant nvoir lieu le Samedi 9. 12.939 a ı ı h., 8 ete, 1''

1 

suite de la neeessite ressentie, remise a Mercredi 20. 12 939 iı 11 b' 
dans leı conditions suivantes : 

L'adjudication nura lieu par devant la Commission d' Adjudic•: 
tions de Materiaux siegeant dans in ehambre de la Direction de rıf•t 
teriaux au local du Ministere des TravaQX Publics iı Ankara. il es. 
stipule que les eyliodres de route fonctionnant soit a vapeur ıoit • 
mazout, ou bien une partie a vapeur et une partie a mazout, se 

t I' · d 'd • de ron lvreı c ouanes et montes iı Jstanbul. La valeur estimatİ\'e •. 
el.acun des cylindres a vapeur est de 8500 livres y eompris ıes 111

• 

struments et pieceı de reebange et celle de cbacun des cyJi 11dreS ' 
mazout, y compris egalement les instruments et pieces de rechaıııe: 
est de 8250 ırvres. Toutefois, la difference des frais devant ııece5 
· d · · ·oıı ııter u chanıement eventuel des voies naturelles pour l'expedıtı 

des cyliudre~ eıt iı la charge du Ministere • de' 
. On pe.ut se pr,?cu~er le cahier des eharges d'adjudication et 

tadı au prıx de 425 pıastres de la dite Direction de Materiau7'• d 
Le cautionnement provisoire sera etabli d'apres l'artıcle 16 e 

la Loi No. 2490 sur le montaut des prix des eylindres iı vapeıır 00 

a mazout que le soumissiounaire offrira. . 
Leı ıoumiasionnaireı doivent ıe presenler iı Ja dite Coll'~ 

· 1 ~ · · ı ı b · 01
'' ılon, o meme JOUr a eure.s, munis du cautiooneınent pro~•1 

et des certific:ats prescrita dans le eahier des char11es. 
(6341) (10247) ı...-4 

De l'Administration Generaie des ctıtr 
mins de Fer et des Ports de l'Etat ILJ(C 

Les traverses en bois dont les valeurs estimatives garıı1111~ 
• • • ' daP provııoıres, CJ1peces et quantıtes sont indıquees ci-bas en re•. ıı 

de chaque liste seroot achetees separement par voie d' adjudicıı.1'0 
sous pli eachete le Mardi 26 Decembre 193~ iı partir de 15 b. 
au local de l' Administralion Generale iı Ankara 

C ·d·· t d · rıe5" eux quı esırcn y pren re part doivenl remettre a la 'jO 
denc:e de la Commissiou le jour de l'adjudication jusqu'iı 14 h· ır ' 
leurs offreı, leı iaranties provisoires iııdiquees ci.bas et Jes cef 
ficats exi11es par la loi . ~ 

Les <:ahiers des charres sont distribues gratuitement iı J\ı11';ır 1 

par le S rviee des A~proviıionnements, iı Haydarpaşa par le de t 

reau de Reeeption, a lzmir et a Eskişehir par leı Maiasirı5 

l' Administration . 
No. de Quantite Espece 

ti' 
Valeur es· Valcur es· Gar•" !r' 

• • ç-İ.SO liste Pees. tim ati ve 
parpicce 

Ltqs. 

tımatıve pro 
totale 1J41 

Ltq. / .... 
111.700 Tr::::-e-:--hetre -;,80- 20;:-060,0~ ;..3o3 

2 J0.000 
pour voie normale 

Traverse eo ebene 
pour pont 

5,00 150 50.000,00 3. tt 

6.600,00 4ıP ~ 
(10212) 1-~ 

idem 3 1.000 6,60 

(Suite de la troisieme pnge} 

Vitre striee (Dir. Gen. Exploit. Eleetr. T . T. lst,) No 1256 ) 
.., Tronc de sepin (Chef Revire Exploit. Etat Foret Dursunbt1 

No 1257 # 
Constr. a l'ecole d'ar!illerie de Metris (Command. Mil. Ist.) N° 1 

• Bois de sapin et de ebene (Dir. Forets Isparta) No 1260 
* Chau1Jureı (lnt. Tophane) No 1260 el 
Compresseur, appareil vermorel et manometre (lnt. Topb811 

No 1261 
Pomme de terre (Command. Gen. Prot. Forets) No 1261 
Boucles (lnt. Tophane) Ne 1263 
Avoine et riz (Div. Edirne) No 1263 
Orge et savon ( " Kırklareli) No 1263 
Constr. ırllle au hanıar {Command Mil. 1 t ) No 126.3. 
Cbarbon marin lave (Dir. PTT. lst.) No 1263 

1
,t.I 

Poteaux telegraphiques en bois de ebat ignier (Oir. PTT· 
No 1263 

Caisses a vııpeur (Minist. Hygicne) No 1Zü1 
Pose machine ıur remorqueur Sarım (lnt. Tophane) No 1264 
Transport effets (Com, Aeh. Mil. Edirne) No 12ô4 
Macaronis et vermicelles (Corpı Armee Çorlu) No 1266 
Cbarbon de boiı de ebene (Dir. Pr. Monop. b:mir) No 1266 
Toile pr. matelas (Com. Ach. Mil. Kayser') No 1265 / 
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