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Sayısı b r<uruş 

Resmi makbuz muk bili olma· 

yan tediyat makbul değildir. 
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Umum Tüccarların ve rnütea hitlerin mesleki Organıdır 

kononıi < 

Mezbahada lslahat 
rıbul Mezbaha Müdürlüğü 
hada hayvan kesiminin 
l-iyade intizama girme.si 

Yttıiden bazı tedbirler al-
r, 

dUrlük her şeyden evvel 
h da hayvan kesen kasap

kesecekteri hnyvanların 
t tesbit olunmasını iste

Bu suretle mezbahada 
~t.ııı kesilecek hayvanlar 
tıı taayyün etmiş olacak· 

ter t raftan mezbahanın 

't 1.ilündenberi salı ve per 
~ ~unleri mezbahada h y· 
t ilınemekte idi. 

4tibarla etleria bazan buz· 
48 s at kalması ic b et 
İdi Yeni alınan tedbir

~lııda sıılı ve perşembe 
I lı yvan kesimi y sağı 
dıtından bu 48 saatlık 
tde kalı a da lüzum kal 
iik.tır. 

Giriyoruz 
istihsalatının kalite 

dan yükseltilmesi, sürü-
tttırılmosı, müstahsıl ve 
•le oıemleketler arasınd 

1
t!sis ve karşılıklı men· 
llın korunmasını mümkün 
b· tedbirler ittihazı, bağ 

11llayesi, bağcılık ve şa 
'•it beynelmilel eserlerin 
"c tamimi, milletlerarası 
Yılsasısmın islahmı temin 
~nluşmalnr aktini teşvik 
•atlarla Paris'te kuru-

•p ofisine girmemiz hak· 
kanun layihası Meclis 

•'ne alınmıştır. Önümüz
l11ntıda görüşülecektir. 

ahaııııığına Karşı HükO

~Uhim Tedbirler Alıyor 
l \'ekilinin reisliği altın
llu Maliye ve Ticaret 
~e Türki1e Cümhuriyet 

ııkasiyle takas lim tel 
Uınessillerinden mürck
l bu hususta 1 1 ki un 

dan muteber olmak 
Pirimlerinde aşnğıdaki 
Yapılmasına karar ver-

}fltı~ 
~ sayılı l<ararname 

Haberler 

6- Fransa ve İsveç takasların· 
da : balen tatbik edilen fiyatla
rı gerek ithalat ve gerek ihra· 
cıatta aynen muhafazası yani 
Franıada ihracıatın yüzde 56 ve 
ithalatın :J ü:r:de 59, isveçte ihra
catın yüzd 50 ve ithalat pirımi· 
nin yüzde 53 olarak ibkası 

1 Yukarıda zikri geçen ih
racata ait prim fiyatlarının hazır 
t kaslara ait olup alivreler için 
Şketçe yapılmakta olan ekarla
rın muhafazası· 

Bir Buçuk Mil yon Kilo ~ otorir. 
Geldi 

B'r müddettenberi ilk de.fa o· 
larak dün hariçten mühim mik
tarda motorin ielmiştir. Mmr 
bandıralı Menfis vapuruyla gelen 
bu partinin miktara 1,5 milyon 
l<ilodur. Yakmda başka vapur
larla yeni motorin ve petrol par· 
tileri geleceği ve böylelikle pi
yasadaki buhraıı ııı ortadan kal
kncatı tahmin edilmektedir. 

Mnam fih, kumpanyalar Türki· 
ye fiyatlarının dünya piyasasrn· 
daki yükselmeye ıröre tadilini 
istemekte israr etmektedirler. 
Aynı vapurla yağ, gemi leva

zımatı, pamuklu mensucat, deri, 
ve şeker de gelmiştir. 

iSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

- 12.12.939 

Fİ ATLAR 

C 1NS1 

BuQ'da,> yuma ak 
., Sert 

Bulgtır 

Çavdaı 

Su um 

km len 

N but natüre 
Yu af 
Ku~yeml dök e 
Yapak 
Faaulya çalı 
Mıaır 

1 Aşafrı 

Kr. Pa. 
5 24 
5 12,5 
5 10 

4 18 
17 -

Ke i kılı 54 
Darı beyaz 5 5 
iç fı dk 40 
Keten tohu u 14 20 
Arpo Anadol dök e 4 14 
Tiftik oğlak 125 

GELEN 

Yuknrı 

Kr. Pa 

5 35 
5 17,5 

4 25 
17 20 

60 
s ıs 

42 20 
15 

4 20 
136 20 

f.tJaddesine dahil en· 
' 1 takaslarda, ithalat 
h onar puan tenzilat 1 

> racatta yüzde 47 ve 
~de 56 nisbetinde pi· 
l. 

Bu day 
Mınr 

kıışyemı 

Fa11Ulye 
Çavdar 
Keten tohumu 

268 Ton 
30 
45 • 
73 
15 .. 
62 

11cre takaslıırıııda : ih
itıiıı aynen yani yüz
~tiııden yüzde kırk 
~ sı ile ithal.it tah

e 77 olnu pirimin 
11tilı ile yüzde 70 e 

~il ta.kaslarında : el-
) e 69 olan ihracatın 
' \Te yüzde 72 olan 
~zde 70 e tenziH. 

' 11da tnkaslarmda : El
~ e 67 olan ihracatın 
~d"c ithalitın da yüzde 
tt \ 66 ya indirilmesi. 
\e t..kaslarında : ihra
~ 4i den yüzde 40 a 
\ t d.a yüzde 79 dan 
'ııım. 

Mercimek 
Arpa 
Nohut 
B. Peynir 
Tıfıık 

Bo ü1ce 

Susam 
Afyon 

GİDEN 

keten tulıamu 
K.d 
Cev ıı. kabuklu 

.. iç 
Fasulya 

• 
34 D 

12 • 
35 • 

- " 
16 Ton 
15,25· 
- . - . 

• 
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DİŞ FİATLAR 
Buğday Liverpul 7 99 

.. Şıhg 4 64 
D Vinipek ~ a1 

Arpa An ver• 
Mıaır Londra 2 85 
Keten T . 
Fındık G. : Hamburı 

• L . • 

• • 

Milli Müd fa Vekaleti S tın 1 a Komi yonundan : 
Ke4if bedeli 30,258 lira 2 kuruş ol n nknradn Gaz okulu 

harici su tesis tı işi 1 apalı zarfla eksiltmeye ko muştur. Eksiltmesi 
28. 12 939 perşembe günü s at 11 dedir. ilk teminatı 22 l9 lira 3a 
kuruş olup şartnamesi 152 kuru kom s7ond n almır Talihlerin 
muayyen vakitte bir saat evvel'ne k d r teklif mektubl rını An
karada M. M. V. S tınalma Komisyonuna vermeleri. 

* • * Ke if bedeli 220,9 O lira 11 k ru ol n Ankbra Orduevi 
tevsi inşaatı pazarlıkla y pılacaktır. P z rlı2'ı 27 12.939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı, 2,2 l lira olup şartnamesi 1102 
kuruşa komisyondan alınır. Taliblerin mua yen vakıtte Anknrada 
M. M. Vekaleti Sabnalma Komisyon na gel eleri. 

Edirne Tümen Satınalma Komisyonundan : 
Edirne Sanayi lcışlaıı bo rum katındaki h;,ıma tamir 

ettiril cektir. Pazarh,kla eksiltmesi 15 12 ;)9 cuma günü saat 
15 30 dadır. Keşif bedeli 300 lira, kat'i teminatı 45 liradır. Keşfi 
komisyondadır. lsteklılerin sanayi l ııl sınd ki hamamı görme-
leri ve belli vakitte Edirnede San y · kıılasındaki Askeri Satınal
ma Komisyonuna müracan leri. 

• * • Awağıda cins ve m ktarl rı y zılanların hizalarında 
yazılı gün ve s atlerdc paz rlıkl ıh lclelcri yapılacaktır. Is· 
teklilerin teminat makbuz veya mekLublarile kanunda yazı
lı vesikalarile beraber belli gün ve sa tte Edirnede Müıirı
yet dairesinde Askeri Satınala Komiı;yonunda bulunmaları. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihale iÜD ve saati 
kilo lira lir 

Koyun eti 21,000 6,930 :>lO 
Kok kömurü 5,000 750 
Tamirat hastane ocaklar 998,82 150 
Tamirat hastanede 4,998,29 750 

lB.12.939 
1s.12.939 
ls.12.939 
ıs.12.939 

14 
14,30 
15,30 
15 

Askeri Fabrikalar Izmir Silah Fabrikası Satınalma 
Komisyonundan : 

İzmir sılah fabrikıuı smırı içinde yeniden yapılacak olan 6000 
lira keşif bedelli demirhane ve dökümhane binalaranıu inşası için )a: 
pılıın açık münakasaya talip :1.uhur etmcdiıcind~u belli iş on gun 
uzatılarak 19. ı2.~39 salı ı:-ünü saat 15 şe bırakılmıştır 

Taliplerin şartname, keşif ve planları gorwek üzere her iÜn ve 
münakasaya iştiral etmek içm de belli n ve saatte 450 liralık te
minatlarmı lzmir wnl sandıgına ) atır rak al cakları makbuz ve bu 
huliusa ait vesi alara ile birlikle Halkapın rda b.mir silah fabrika
ırnda müteşekkil komi yona müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edılen bedelı 3000 lıra o n i ton klorkalsium 
müteahhit nam ve hesabına Askeri abrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satınalma Komısyonunca 21-12 939 perşem
be günü saat 15.30 da pazarlıkla ihale edi ecektir. Şartname 
par. ız ol rak Komi yond n verılir· Taliplerin muvakkat te
mind t olan 225 lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde
lerin eki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala· 
kad r tüücardan olduklarına d ir Ticaret Od sı vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte omiıyona müracaatları. 

• Tahmin edilen bedeli 700 lira olan 8 ton natrıumbi· 
sülfıt müteahhit nam ve heı bınn Askeri Fabrikalar Umuın 
Müdurliığü Merkez Satınalma Komiıyonuaca 21.12-939 per
temb günü saat 15 te pazarlı l ıhale e ı ecektir. Şartname 
para ız olarak Kamı yandan verılır. Taliplerin muvakkat te 
min t olan 52 lira 50 kuruş ve 2490 aum ralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle komısyoncu olmadıkl rına ve bu 
işle lakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesı
kasiyle mezkur gun ve saatte Komisyon müracatları. 

Balıkesir V ılayeti Daimi Encümeninden den : 
Açık ek iltmeye konulan İf : Balıkes r Doğum ve çocuk bakım 

evi ve köy ebe mektebi k ılorifer teıisatı olup ke~if bedeli 5681 
lira 34 kuruş ve ıauv kkat teminatı da 423 liradır. 

Bu işe aid bilumum fenni 'vrak her i'Ün nafıa dairesinde görü· 
lebilir. 

Eksiltme 25.12.39 tar'hinde raslıyan paz rtesi günü saat 15 de 
vilayet mnkamındn müteşekkil daimi encümen huzurunda yapılaca• 
tımlan talip olanların tayin olunan gün ve saatte muvakkat temi
natlarını yatırdıklarına dair akbuz veya bu miktarda şayanı ka
bul banka mel.tubu ve bu işe ben:ı.er 5 bin liralık iş yaptıklarına 
dair alacakları ehlıyet ve ticaret odası veıikalarile birlikte daimi 
encümene mürac.:aatları iliD olunur. 

latanbul Levazım Amlrliii Satınalma Komisyonundan 
Ketif bedeli 1663 lira 36 kurut elan Nakliye okulunu elektrik 

tesisatı 18. 12 639 pazartesi güaü saat 14,30 da Tapltanede Levuıa 
Amirliği Satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
İlk teminatı 124 lira 75 kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda 
rlirülir isteklilerin yüksek mülaendis olması lb.ımdır. 

Gaziantep Belediyesi Elektrik lıletme Müdürlüğünden: 
Aşatıda fenni tartları yazılı 20() adet elektrik sayacının belaer 

8 lira muhammen bedelle, 15 ıün müddetle açık eksiltmeye kon
muştu. 

Taliplerın kanunun tayin ettiği aepozitlerile birlikte 18.12.939 
tarihinde saat 14 de Gaziantep Belediye riyasetine müracaatlara ilin 
olunur. 

Fenni tartlar: 
100 adet 3 Amper 220 Velt monafaıre ve 100 adet•5 Amper 

220 Volt monofaze alternatif ceryan için. 
Sayaçların, Lanais, Gaaz, Siemens, C.G.S. ve A.E.G. ıibi ma

ruf fabrikaların mamulatından elması ,arttır. 
Sayaçlar, ölçüler ve ayar nizamnamesinde tayin edilen evsafta 

olacak ve •ezkür ni:ı.amnaaeye tevfikan ölçüler müfettitlitinia 1939 
yılı kurşun damralarıAı ta,ıyacaklardır. 

İstanbul Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan: 

22 aded akimüla~ör, otGmobil akimülitörü elmamak Ye ten
viratta kullanılmak ıartile pazarlıkl~ eksiltmesi 19. 12.939 salı günü 
sut 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonun· 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 440 lira, ilk teminatı 33 liradır. 
Şartnamesi komiıyeada girülir• İsteklilerin belli saatte komisyena 
gelmeleri. 

Erzurum Vilayetinden: 
Erzurum Vilayetinde yapılmakta olırn modern nümune evının 

ikmali infaat ve kalerifer, elektrik, sıhhi teaisatına aid olup 2347 l 
lira 65 kuruşluk keşif bedeli itbu inpat kapalı zarf uıuhle eksilt· 
meye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 28.12.9:w perşembe ıüni saat 15 te Erzurum Vilayeti 
Daimi Encümende yapılacaktır. 

İstekliler b11 itin evrakı fenniyesini Er:zur11m Nafıa Midürlütü 
Daimi Encümende oku1abilirler. 

Muvakkat teminat 1760 lira 50 kuruıtur. 
lsieklilerin bu işin eksiltmesine ittirak edebilmeleri ıçın ihale

den sekiz iÜn evvel bir istida ile Viliyei makamına müracaatle bu 
iti yapa'bileceklerın• dair ehliyet vesi!:ası almaları mecbaridir. 

Talıblerin Tıcaret Odası vesikası ve ehliyet vesikası veaair icaı. 
eden veıaiklerile birlikte mezkur saatten bir saat evvel zarfların, 

iyice miilaür m•mile kapatalmıf oldu;u halde Komisyena vermelerı 
lazımdır. Postaaa vuku IDulacak reaikmeler kabul edilmez. 

lamir Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan : 
İ:ı.mir Mwta .. kem Mevki birlikleri için 336 adea ağır sahra 

kablo arka tezkeresi :ı.incirlcrile sarma tertibatı ve çevirecek ke
lu 1000 aded aa-ır sabra kablo dolabı 300 çift kalıtlo askı teribatıi 
37 çift direk mahmuzu, 10 adea cımaiyet kemeri, 23 takım pertatif 
merdiven, kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. ihalesi 27.ı2.939 
çarşamba iUnÜ saat 15 te İzmir Levuım Amirliııi Satmalwa Komiı 
yonunda yapılacaktır. Tahmin eailen tutarı 22,230 lira 20 kuruttu; 
ilk teminatı 1668 lıradır. Şartnamesi laer iÜn komisyenda (Örülür' 
İstekliler Ticaret odurnda kayıdlı elduklarına dair veıika ıöster: 
mek wecburiyetiııdeıfüler. Ekııltwe1e iştirak edecekler 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıl1 
vesikalarıle teminat ve teklif mektublarım ihale saati•den en a:ı. 
bir sa t evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Mensucat - lbıse - Kundura - Çamatır v. s. -- '-- ... :-~~'"---

Aıkeri Fabriklar Umum Müdürlüğund 

Tahmin edilen bedeli 28 000 lira olan 8.00 metre kap tluk 
kumaş As'<erl Fabrikalar Umum Müdürlüjü Merkez Satınalma Ka
misyonunca 27. 12.939 ç r'amba i\iııü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
edilel?e dir. Şartname 1 lıra 40 kuruş mukabilinde komisyondan ve• 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2100 lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkür ründe saat 14 de kadar komisyona vermeler ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maclclelerindeki ve 
uikle komisyoacu olı:ııadıkları'na ve bu itle alakadar tüceardaıı ol· 
duklarına dair Ticaret Oclası vesaikile me:ı.kür gün ve saatte kemis· 
yena müracaatları, 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiah 290 kuruı olan 50 hi• 

metre kışlık elbiselik kumaş, hepsi birden veya onar bin ve daha 
yukarı partilere bölünerek ayrı ayrı taliplere ihale edilmek iizere· 
14.12.39 perşembe günü uat 15 de Ankarada M. M. V. satınalma 
komisyonunda pazarlıkla satın alınacatmdan hepsini vermeğe is
tekli olanlar 21,750 liralık ve dijer iıtekliler de verebilecekleri 
miktar Gzeriacien kanuni kat'i toaaiaatlarile birlikte pazarlık fia ve 



2 

A) MDnakasalar 

lnteat, Tamirat, Nafıa itleri, 

HaHki bHt. Nurettiabey pavyon• tamiri aç. eke. 
Gu okula ve kimya taburu harioi ıa teıiaatı pu. 
Küçük bina in': 2 ad. (•art. 4Q kr.) lı.npalt z.. 
Katranla ıoıe ioı.: 4300 m. 
Turkkuıu binalarıaıa ıu teıisatı aç. eks· 

4647 26 
2000 -
9699 08 

4553 37 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al8t, Hastahane Lvz. 

Katkut eldiven ve deval ampul: 10 kalem aç. eks. 3029 --
Klor kalaium: 6 t. paz. 3000 -
Natri•m biıulfit: 8 t. ,, 700 -
Trinatriam fosfat: 25 t . 7500 -.. 
Elektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Elektrik sayacı: 200 ad. aç. eks. Bch. 8 -

.. 1665 40 U. Sıhhiye depoıu elektrik teıiaatı 
Sotuk bava mahzeni için eıya .. 867 80 
Nümune evinin kalorifer, elektrik ve aıbbt 

teıiıatı 

.kapala z. 23471 65 

Elektrikli yem temizleme makineıi paz. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamatır v.s. 

Elbise: 253 tak. 
Elbise ve kasket: 145 tak. 
Fotia: 144 çift 
Palto: 13 ad. 
Filtre bezi: 600 ad. 
Erkek elbiıeai ve kasket: 230 tak.-etek ve 

ceket: 71 takım 
Baltaniye: 500-750 ad. 
Kı,lık elbiaelik kuma,: 5000 m. 
Kaputluk kumat: 5000 m. 

kapalı z. 
aç. ekı. 
paı:. 

•• 
aç. eks. 
kapalt .ı:. 

aç. ekı. 
paz. 

.. 

5050 -
221 l 25 
590 40 
171 47 

4146 -

4875 -
m· 2 74 
m· 2 95 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Mu .. telif einı matbaa murekkebi: 6331) Kir· kapata a. 16447 -

Kereate, tahta ve saire 
Ahtap parke: 1100 m2 (temd). 
Kcreıte: 30 m3 

paı:. 

aç. ekı. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaftlan v. s. 

Silindir yatı: 4 t.-buhar makine yağı: 5 t.· 
dizel makine yaA"ı: 10 t.-anı yatı: 2 t. 
(temd.) 

Karabttk kömüril: 120 t. 
Odun: 2500 t. 

4 Uteferrik 

Yaldız muhtelif cinı: 295 k. 
Vernik muhtelif ciaı: 250 k. 
Si.ara makine kolaaı 20000 ki'• 
Y aol"n ıöndürme aleti: 20 ad. 
El tulumbaaı içia hortum 
Makine malzemesi karaataç müesaeaatı içia 

60 kalem 

kapalı z . 

aç. ekı. 

.. 

aç. ekı. 

n 
,, 

paz. 
aç. ekı. 

" 
Beyaz çinko boyası: 50 k.beyaz tranıparan paz. 

bo7aa1: 150 k.-be.ı:ir yatı: 250 k..trana· 
paran boyaaı: 5 k.-ıiyab tanjir boyaaı: 1 k. 

Kamyonet: 2 ad. 
Preı makioeıi: 3 ad. 
Hortum rekorlarila beraber: 2 ad. 
Kavak fidanı: 10100 ad. 
Şarjör yaylıtı çelik: 5 t, 
Çelik tal balat: 10 kalem 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyat: 4 t . (temd.) 
Sadeyat: 16.2 t. 
Şehriye: 12 t. 
Er:ıak: 38 kalem 
Stıt: ıo t. (temd.) 
Yoturt: 13 t. (temd.) 
Labana: 32.5 t. 
lıpanak: 3a.s t. 
Pıra": 32.5 t. 
Çubuk makarna: 5 t.-kesme makarna: 15 

t.-tel ıehriye 1 t.-arpa .. hriye: 3 t. 
Ça:y: 500 k. 
Yetil mercimek: 20 t. 
Sadeyat: 32 t. 
Pilavlık pirinç: 40 t. 
Koyun Hya keçi eti: 68 t. 
Sttır eti: 300 t. 
Un: 300 t. 
Nobud: 100 t. 
iadeyat: 3 t. (temd.) 
Beyaa ve katar peyniri 
Saban Ye ıotla 
Süt ve yaturt 
Ua Te makarna 
Beyaz ve kapı peyniri 
Ot njital: 5 t. 

8. U U 7 a y e d a 1 • r 

MoU5r, lnaj makiae•i 
Me .. odunu: 1224 kental 
Ekıkuatör makiaeai 
M.aatar: 4 t. 
Mıaiatelif mobilya 

Bot teneke: 17000 ad. 
Y •I' nrillı ı 13 ad.·7•t tenekeıi: 200 ad. 

aç. ckı. 
paz. 
,, 

aç. ekı. 
paz.. 

paz. 
aç. elıtı. 

,, 

" paz. 

.. 
aç. ekı. 

" .. 
paz.. 

" 
" 
" 
" kapalı a. 

" paz. 

" 
" aç. ekı. 

.. 
n 

" 
n 

" 

kapalı z. 
aç. rt. 
kapalı a. 
aç. art. 

n 

aç. art. 

1325 -

7800 -

3060 -
37500 -

1887 50 
455 -

3650 -
310 -

3496 50 
1403 45 

606 50 

5400 -

2525 -
3250 -
1600 -

3800 -
16000 -
2880 -
3250 -
1100 -
1690 -
1625 -
1950 -
1625 -

k. 1 10 

85500 -
39000 -
13000 -
3000 -

232 -
179 -
425 -
177 -
276 -

1750 -

36250 -

~-

468-

175 50 

348 55 
300 -
728 -

lıt. Beled. 
M.M.V. SAK. 

27-12·39 
28-12-39 
29-12-39 
22-12-39 
27-12-39 

14 -
11 -
14 30 
12 -
15 -

.. 
Sümerbank U. Miid. Aok. ve iıt. 

341 50 Turkkuşu Gen. Direk. Ank. 

227 18 
225 

İst. Beled. 28-12·39 14 -
21-12·39 15 30 
21-12·39 15 -
20-12-39 16 -

Ask. Fabr U. Müd. SAK. Ank. 
52 50 

562 50 " .. 

124 90 
65 09 

1760 50 

Gaziantep Beled. Elektrik ftlet. 

Ank. Lvz. SAK. 

Müd. 18·12-39 
27-12·39 
28-12-39 
28·12·39 

14 -

15 -
14 ist. Beled. 

Erzurum Vilayeti 15 -

Tophane Lvz. SAK. 19-12-39 14 -

379 --
165 84 
44 28 
12 86 

310 95 

Teknik Okulu SAK 
İnhisarlar U. Müd. 

29-12·39 15 -
29-12·39 14 -
29-12-39 15 -
29. 12-39 15 30 

465 -

365 63 
2055 -
2212 05 

1233 52 

99 38 

585-

229 50 
2812 50 

141 56 
34 12 

273 75 

262 24 
105 26 

" ,, 

" ist. Üniversitesi SAK. 

D. D~nizyolları i,ıet. U. Müd, 
M.M.V. SAK. 

.. 

İnhiıııarlar U. Müd. 

İnhisarlar U. Müd. 
Devlet Limanları İşletme U. Mtiıi. 

Devi t Limanları İşlet. U. Müd. 

Ank. Beled. 
Kırklareli Aık. SAK 

12·1-40 15 -
28-12-39 15 -

28-1239 14 -
14-12-39 12 -
14-12-39 11 -

28-12-39 15 -

22-12-39 16 30 
29-12 39 11 -

29-12-39 15 -

29-12-39 10 30 
28-12-39 15 -

inhisarlar U. ld. 28-12-39 15 30 
" 28-12-39 16 -
,, 12-1-40 14 -

Gllmrük Muh. Gen. Komut. lst. SAK 18·12-39 10 -
ist. Beled. 27-12·39 14 -

.. 27-12-39 14 -

45 49 M.M.V. Harta Gen. Direk. 15-12·39 15 -

405 - İıt. Beltd. 28-12·39 14 -
19-12-39 14 45 
18-12-39 14 -
29-12-39 10 30 
20-12·39 15 30 
19-12·39 15 -

Tophane Lvz. SAK 

" .. 
189 38 Ank. Beled. 
243 75 Ask. Fahr. U. Müd. SAK Ank. 
120 -

285 -
1200 -

175 -
243 78 
82 50 

126 75 
121 87 
146 25 
121 87 

2642 -

5525 -
5850 ._ 
1950 -
225-

17 30 
13 43 
31 88 
13 28 
20 70 

131 25 

6 43 
2250 -

13 17 

,, 

Gaziantep Aık. SAK 
Çanak. Jandr. 1 ci Alayı SAK. 

" " Gaziantep Viliyeti 
Çanak. Mal. Mvk. SAK. 

" ,, 
,, 
" Tophane Lvz. SAK. 

,, 
" n 

" n 

" n 
Aydıo Ask. SAK 
Karklareli Aık. SAK 
Edirne Aak. SAK 

" 

16-12-39 a ka d r 
29-12-39 15 -
29·12-39 15 -
18-12-39 10 -
ıs.12.30 10 -
18· 12 39 10 30 
20· 12-39 il -
20-12-39 10 -
20·12-39 10 30 
2()..12·3tıl 14 30 

U~-12-JQ 

19-12-39 
19-1239 
20-12-39 
28-12-30 

3·1·40 
20-12-39 
20-12-39 

Orman Koruma Gen. Komut, Aak. 15·12-3i> 

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

İıt. Beled.. 27-12-39 
n 27-12·39 

" .. 
" 

D. Denizyolları İılet. U. Müd. 

27-12·39 
27-12-39 
27-12-39 
28-12-JQ 

Bandırma Maim d. 29-12 39 15 -
Çanak. Orman Müd. 20·12-39 14 -
lEdirno Nafıa Müd. 29-12-3g 15 -
lıt. 4 cü İcra Tophane Yenişehir No 22 15-12-39 12 30 
Tat. 3 cü İcra Tepebaal Aımaluaea· 18-12-39 16 -

cid Sok. Kambi Apr. 
Türkiye Domir ve Çelik Fabrikaları 

Ank. Beled. 2 9-1~39 10 3 O 

13 Birincikauun 193_!_-. 

. . f • 72:J fturU~ aaahnde komısyonda bulunmaları, evsa ve şartn mesı 
Ankarada M. M. V. Satınalmn Komisyonundan alınır. 

• • • ktır· 
Filtre bezi, lbise ve kasket, f o tir. ve pnlto almaca 

Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

* * "" sa· 
253 takım elbise yaptml caktır. Bak: Teknik Okulu 

tınalma Komisyonu ilanlarma· __.,,,, 

İııtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan · it 
Altlı ve üstlü dörder kişilik 667 aded tahta karyola alınBC

9

e· 
tır. Pa7arlıkla eksiltmesi 15. 12.939 cuma günü saat 15 te Toph:oitı 
de İstanbul Levazım Amirliği Komisyonunda yapılacaktır. Ta Ol\e 

bedeli 20010 lira, ilk teminatı 1~00 lira 75 kuruştur. Şartn~ı.neı,elli 
oümunesi komisyonda görülür. isteklilerin kanuni vesikal rıle 
saatte komisyona ifelmeleri. 

---------------------------------___________.,, Kereste, tahta ve saire 

Ankara inhisarlar Başmüdürlü~ünden: tele-
Barut depomuza telefon tesisi işi içiıı idaremizce 50 adet 

fon direği açık pazarlıkla satın alınacaktır. .;e 
Telefon direklerinin beheri altı metre uzunluğunda olacak bll 

tepe muhiti 40 santimetre ve dipt,eo iki metre de 55 santiınetre 
lunacakhr. 15 

Açık pazarlık ve ihale muamelesi 28.12 .939 tarihinde saat 8~ 
de Bankalnr caddesindeki baş müdürlüiümüı. binasında topl:ın~c \e• 
komisyonda icra edileteğfoden açık pazıırlığa iştir k edecek taht' ııe 
rin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri ve bedeli mubaını.n~ i· 
fÖre muvakkat teminat parası olarak 19 lira 13 kuruş ilk efl'le 
daremiz veznesine yatırmaları lazımdır. • ·ııı· 

Keşif varnkası ve şartnamesini şimdiden görmek ve fazla \,e 
bat almak istiyenlerin her gün baş müdürlüğümüz barut şubesı 
müracaatları ilan olun olunur. 

i . ·rıdeıı: 
Devlet Demiryolları ve Limanları şletme Umum ldaresı 1 11 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsleri ile 01iklll~ ~i· 
ve liıte numaralı aşağıda yazılı ahşap traversler her liste ıouh, ~ 
yatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulü ile 26. 1 "'' 11• 

tarihinde saat 15,30 dan itibaren Ankarada idare binasında satııı 
lınacaktır. ı;ıııı· 

Bu işe girmek isti yenlerin aid olduğu liste hizasında yn:ı:•.Iı. af 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve t,.klifler

1111 dıt· 
nı fiin aaat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri laııtıl jı· 

Şartnameler parasız olarak Anknrada Malzeme dairesiodeP, ııaıı> 
mir ve Eskişehirde idare mağazalarında ve Haydarpaşada tese 
ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen bedeli Mu\'tıJ;lı't 
teP1iıııtt• 

Miktar ve cinsi 

Liste Adet 
No 

Beheri Mecmuu 
L . Kr. L. Kr. 

~t· 
L. ,,,, _ ..... 

1 
2 
s 

111.700 
10.000 
1.000 

Cari bat kayıo traversi 1 80 201.060 
Köprü meşe traversi 5 00 50.000 

" " " 
6 60 6.600 

* * • 

-
11.3()3 
3.750 

495 

ıe.ı1• 
1100 m' ahıap parke işi Bak: İnhisarlar U. Müd· i 

larına. ,__/' 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. - "'iiJ 
Matbaa murekkebi alınacaktır: Bak: İnhisarlar lJ. 1

'' 

ilanlarına. ~ 

-M-ah~ru_k.~at-~--8-en-z-in-,-M-a-ki-na~ya-g-la-rı--v-.-s.-----

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: z.939 
2075 liralık benzin alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15 l ıııı' 

cuma fiinü saat 15 te !!'.dirnede sanayi kışlnsında Sııtııııı.~el· 
Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin belli vakitte komisyo118 

meleri, 
• • • ~· ~ıı . ,., 

1000 ton odun alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Bayraın•Ç 
Sabnalma Komiıyonu ilanına . 

*** "'~ Kok kömfirü alınacaktır. Bak: İnşaat sütununda Edirne f'S 

s_A~K_._i_ıa_n_ın_a_. ________________ _/ ~ 

Müteferrik "}' -------
Sivas Nafıa Müdürlüğünden: v~ . 1' o 

Münakasaya konulan iş: istikşaf işlerinde kullanılacıı 8ıeti~ 
Zeiı marka sırad taksimatlı maa sehpa teodolit aletidir. B0 , 

mulııammen bed li 750 liradır. ~,iııı1 
MGnakaıa 14.12.939 perşembe g-nü saat 15 de Vilayet 

encümeninde yapılacaktır, .. ııııtılf 
Müaakasaya i tirak edebilmek için taliplerin 56 lira 25 

muvakkat teminat vermeleri lazmıdır. 5; {l 

Alet Sivasla Nafıa dairesine sağlam olarak teslim edilı:ıı~0ıı'' 
muayyen~ neticesinde hiçbir arızası olmadığı tohnkkuk etliktell 
bedeli teıviye edilecektir. 

Kangal Kaymakamlığından: . e ıo': 
30.9.939 tarihli ve 2.12055 sayılı kararname hükü01ler1~5te'1 

kanmızda yapılacak numarataj işi 10050 bina ve 150 soka1' 111''1 

tı'' ~· leeek nümuneye uygun bir şekilde ve paz rlıkln yap 1fıı1 
kararlattırılmış oldutundan taliblerin nihayet on beş güıı ı• 
Kangal kaymakamlığına müracaat etmesi ilan olunur, 

AıkerI F brikalar Umum Müdürlüğünden: .. 11s~'11 ~ 
Tahmin edilen bedeli 55.000 lira olnn 16 kalem çefıl; tııı'' 

faltrikalar Umum müdürlüğü merkez satıııalma Ko01is.{;;J>l ~ 
19. 12.1939 Salı rünü saat 14,30 da pazarlıkla ihale e.d~ '(611 

Şartaame 2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan verılır· ııtıll11 , 
lerin muvakkat t minat olan 4000 lira ve 2490 numaralı 1'• ,e 

1 
~ 

2 Ye 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarıll;e rt>1 ~ 
itle alakadar tiiccardcn •lduklarına dair ticaret odası vesikası 
kur pn ve ıaatte komisyona mtiracaatları, 



, • Tahmin edilen bedeli 3250 lira olan 5 ton şarjör yaylığ1 

~tıt ~üteahbit nam ve hesabına askeri fabrikalar umum müdür 
tG. tnerkez satınalma komisyonunca 20 12.939 çarşamba günü sa

lt 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesi parasız olarak 
'oQıisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 243 lira 75 
t tuş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko· 
:~oncu olmadıklarına ve bu işle alıikadar tüccardan olduklarına 
it ticaret odası vesikalariyle mezkür gün ve saatte komisyon nıüra 

~•tları. 

1,., , •, Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan 10 kalem çelik tel 
~t müteahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar umum müdür. 
'tii tnerkez satınalma komisyonunca 19. 12.939 salı günü saat 15 
lla.ıarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komiııyondan 

'ttilır. Taliplerin muvakkat teminat olan 120 lira ve 2490 numaralı 
~11tıııun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
t bu işle alakadar tüccarden olduklarına dair ticaret oıiaııı vesika· 
~ tnezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

ıı:' * Talımin edilen bedeli kilosu 145 kuruş olan 15 ili 35 ton 
lltltı nyum askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez salınalma 
~lrıisyonunca 18 12 939 pazartesi günü saat 14 de pa7.arlıkla iha· 
~dilecektir. fık teminatı. 3787.5 lirad.ı~. Şa!'tna~e İ0ki lira elli dör~ 

uş muknbilinde kom1syondan verılır. lsteklılerın 2490 No. lu 
~Uuun 2 ve 3 cü mncldelerindeki vesik ve komisyoncu olmadık
~1~a ve bu itle nliikadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odas1 

t\ıka.larile birlikte mezkur gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. 

lttanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
Rekorlarile beraber 30 metrelik iki parça hortum alınacaktır 

~lllrlıkla eksiltmesi 18.12.93'> pazartesi günü saat 14 te To_Phane· 
.lc\'az.ım amirligi satınalma komisyonunda yapılacaktır. Numune

\ı komisyonda görülür. lstekltlerin kat'i teminatlariyle beraber 
\ili saatte komisyona gelmeleri. 

••• Çift 
144,000 Büyük aleminyum kapaol 
576,000 Küçük aleminyum kapsol 

ı· 'Yukarıda miktarı yazılı kapsalar 18.12 939 pazartesi günü saat 
~, 5 te Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda ya
~Caktır. Tahmin bedeli 6249 lira 60 kuruş. ilk teminatı 468 lira 
) kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür İsteklile-

bclli saatte komisyonn gelmeleri. 

Devlet Demiryolları lıletme Umum Müdürlüğünden : 

Devlet Demiryollnrı Birinci İ~letme ihtiyacı aşağıda ceh elde 
'•, nıiktar, muhammen bedel, ihzar mahallerinin kilometreleri ya 

1 
balast kapalı zarf usulile, ayrı ayrı eksiltmeye çıkarı}mıştır. 

. Eksiltme Haydarpaşa gar binası dahilinde Birinci ltletme Ko· 
11
Yonunda 29.12.939 tarihine tesadüf eden cuma günü Hat 11 den 

"'en sıra ile yapıalcaktır. Eksiltmeye ıirecekler 2490 numarnh 
~Unun aradığı evsafı haiz olacak ve saat lO a kadar teminatlarını 
1\ra eden teklif znrflarmı komi yona vermiş bulunacaklardır. Ek
~c şnrtnamesile mukavele projeleri işletmemiz yol başmüfettişli· 

den parasız olarak alınabilir. 
Vagonda 

teslim edildiği 
takdirde 

Muvakkat temi· \ 
•kın bulun· 
d 
~11iu yer 

Miktarı 

3 m. 

5000 

Depoda ayrıca 

teslim tahmil 
muh. be. ücreti 

kuruf kuruş 

Tutan nal miktarı 
lira lira kr. 

· 141'<,000 H. P. _,, 
~. 150,000 
kıtehir hattı 

'> 184,000 n 

186,000 
256,000 ----=-258.000 

5000 

8000 
,, 40,000 Eskişehir 

11Ya hattı 20,000 

140 15 7750 581 25 

145 15 8000 

150 15 13200 990 

ııo 10 24000 1800 

M. M V. Harta Genel Direktörlüğünden 
liartn Genel Direktörlüğü Kartoi'raf Şubesinin ihtiyacı ıçın 

~sinde mevcud nümuneleri mucibince 50 kilo çinko boyası, 150 
iJo beyaz transparan boyası, 150 kilo beı.ir yağı, 5 kilo transparan 
haı, l kilo aiynh tanjir boyası pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlık 15·12·939 cuma .. aünü saat 15 te Ankarada Ce· • • b 

•de Genel Direktörlük binasında satınalma kommisyonunda ya •• 
~~aktır. 
\.5 kalem malzemenin mahammen tutan 6(16 lira 50 kuruştur. 

1tıatı muvakkatesi 45 lira 49 kur.ıştur. 
l'aliplerin yukarıda yazılı gün ve saatte teminatlarile komisyona 
el eri. 

Ankara Belediyesinden 
~ ~ahçeler için alınacak olan muhtelif boy ve yaşta 10, 100 aded ••k fidanı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ubammen bedeli 2525 liradır. 
fduvakkat teminat 189,38 liradır. 

. Şartname ye listesini görmek isteyenlerin hergün enümen ka-
11le ve isteklilerin de 29.12.939 cuma günü saat 10,5 ta Belediye 
" llıaenine müracaatları. 

••• 
'\ı 'i aldız, vernik ve sigara makine kolası alınacaktır. Bak: 

~lar u. Mü: ilanı::: --~-~ -----

~'Zahire, Et, Sebze v.s. 
1
•tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

, ?o ton kuru fasul1e 14.12.939 perşembe günü saat 15,30 da 
j)~•nede Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonunda müleahhid 
~ "e hesabına pazarlıkla e~siltmesi ,Yapılacaktır. Şartname ve 
~tltıi komiıyonda görülür. isteklilerin teminatlarile belli ıaatte 
"Yona ıelmeleri. 

Mtbıakaaa Gazetesi 

Bayramiç Askeri Satınalma Komisyonu Baıkanlıfından : 
Tutarı Teminatı Ehalenin 

Cinai Kilosu lira lira kr. tarihi şekli snati 
Pirinç 38000 10260 769 50 20.12.939 açık cks, 15 
Bulgur 55000 8250 818 75 21.12.939 ,, " 15 
Odun 1000000 750~ 562 50 22. 12 939 " " 15 

Bayramiç Jandarma ikinci alay eratının yiyecekleri için kapalı 
zarf usulile eks~ltmeye konulan yt karıda cinsi, miktarı tutarları ve 
teminatları yazılı üç kalem erzakm ihale günlerinde talib çıkma· 

dı~ından kanunun 40 ncı mnddesine göre bir ay tcmdidle paz.arlığn 
bırakılmıştır. 

İhaleleri hizalarında yazılı günlerde Bayramiç askeri garnizo 
nunda yapılnc'.l 1dır 

Taliplerin temin ıt akçelcrile mu yyeıı günlerde lcoınisyonumuza 
müracaatleri ilan olunur 

Sivaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Sivas garnizonu hay vanatının ihtiyacı 4 10000 kilo saman toptan 

veya üç parçada açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale Tüm komutanlık binasındaki Komisyonda 16. 12.1939 

cumartesi saat 10 da yapılacaktır. 
Muhammen bedel 8000 lira ve muvakkat teminatı da 600 lira· 

dır. 

İateklilerin muvakkat teminatlariyle birlikte komisyona gelme
leri. ilan olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin Ş0,000 kilo sade

yağı ihıiyacı kapalı za!*Ja eksiltnıeye ~onmuştur. ihalesi 22.ı:.939 
cuma günü saat 15 te lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komısyo· 
nunda yapılacaktır. Talımın edilen tutarı 49,000 liradır. Teminatı 

muvaklcate altçesi 3675 Jiradır Şartnamesi her gün komisyonda gö
riilebilir İstekl lcr Ticaret Odasında kayıdh olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edec.ekler :?490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve ş.artnamesı~de yazı!• 
vesikalarile birlikte i bale saatinden evvel komısyona muracaatlerı. 

••• 
21 ton koyun eti almacaktır. Bak : İnşaat sütununda Edirne 

Askeri SAK. ilanına 

• • 

MUZ y DEL 
lstanbul 3üncü icra memurluğundan: 

Bir borcun temini için mah~uz ve satılmasına karar verilen 150 
lira muhammen kıymetli 325 adet beyaz eldh enlik kuzu derisi 
14.12 939 perşembe günü saat 15 te başlanarak Kazlı çeşme mevkı· 
inde çar9ıda açık artırma ile satılacağından almak istiyenlerin yevm 
mezkürda mahallinde bulunacak memuruna müracaatları ilan olunur. 

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

Perşembe 14.12.939 . 
Pulluk mibzer ve disknro (Ziraat Vek.) No 1208 
• Pelengiderya gambotonun hurda demir aksamı (İst. Defterdarlığı) 

No 1248 
Sığır eti ve 'ekmek (Orman Koruma Gen Komut.) No 1252 
Sığır veya keçi eti (Aydın Ask. SAK ) No 1252 
Beyaz ve likit vazelin (M. M. V.) No 1''52 
Mazot petrol, pis gaz ve benzin (D. D Y.l No 1253 
Gaz yağı (İnhisarlar U. Müd ) No 1253 
Kırık pirine ( ,, ) No 1253 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Teknik Okulu Satmalma Komisyonu Başkanlığından : 
Yıldızda bulunan okulumuz talebesi için (200) ve müstahde

min için de (53) takım ki cem'an (253) takım elbise ih lesi yapılmak 
üzere 29.12.939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Gimüş. 
suyunda Yüksek Mühendis Mektebi muhasebesinde toplanacak olan 
Komisyonumuz huzurunda kapalı 7.arf usulü ile eksiltmeye kon. 
muştur. 

Elbiselerin muhammen bedeli (5060) lira ve ilk teminat (379) 
lira (50) kuruştur. İstekliler şartname ve nümuneleri görmek ve ilk 
teminatı yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar oku
lumuza ve eksiltme günü de Yükşek Mühendis Mektebine a-elme· 
leri. 249J sayılı Arttırma Eksiltme kanununun tarifatı ve şartname 
mucibince tanzim edilecek teklif mektuplarının eksiltmeden bir sa. 
at evveline kadar Komisyonumuza makbuz mukabilinde verilmiş 
bulunması lazımdır. Postada vaki olacak gecikme mazeret olarak 
kabul edılmez. (I0315) 1-4 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gu· 
rup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında 
yazılı gün ve saatlardn Haydnrpaşada Gar binası dahilindeki Komis· 
yon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü aa· 
atine kadar Komisyona müracaaHarı lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız oiarak .iatıhl
maktadır. 

1 - 29 kalem Remington marka yazı makine parçaları, mu· 
hammen bedeli 661 lira 12 kuruş muvakkat teminatı 49 lira 58 ku· 
ruş olup açık eksiltmesi 26.12.939 salı günü saat (I0,30) on buçukta 
yapılacaktır. 

2 - 55 kalem Royal marka yazı makinesi parçaları muhammen 
bedeli 451 lira 48 kuruş, muvakkat teminatı 33 lira 86 kuruş olup 
açık eksiltmesi 26.12.939 sah günü saat (11) on birde yapılacaktır. 

(10182) 2--4 

• • -- ~ f/t.. ·~ .. , •• ' ' "' • - . 

Cinsi Mikdarı Muh. Le. 0;, 7,5 te. Ekıiltmenin 
lira krş. lira krş. tekli 1&ati 
----- ----- -----.-----
2211 25 165 84 aç. eks. 14 
590 40 ... 28 paz. 15 
171 47 12 86 , 

Elbise ve kasket 145 takım 
Fotiıı 144 çift 
Palto 13 adet 15,30 

1 - idaremiz müstahdemini için yukarda cins ve miktarı ya· 
zılı 3 kalem eşya nümune ve tartnameleri mucibince hi:ıalarıncla 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

IJ - Muhammen bedelleriyle mavakkat teminatları l.izalarında 
gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 29.XII.939 Cuma günü Kababfda Lnuım ve 
Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her jÜn sözü ıeçen Şubeden parasız alına· 
bileceti gibi nlimuneler de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aaatte 0 
0 

7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçe. Komisyona 
gelmeleri. (10298) 1-4 

• • * 

Mul.a111. be. %7,5 tem. Eluiltmenin 
Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. ..kli saati 

Muhtelif cins matbaa 6330 kg. 16447 -
mürekkebi 

123.l 52 k. zarf 15 

Muhtelif cins yaldız 295 n 

250 n 

1887 50 
455 -

141 56 açık eks. 15,j() 
" " vernik 34 12 ,, n 16 
1 - Şartname, nümune, mikdar ve 

mucibince yukarıda yazılı üç kalem eşya 
sullerle eksiltmeye konmuştur. 

evsafını ıösterir listeleri 
hi:ıalarında ıöaterilen u· 

il - Mulıammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saat
leri hizalarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme 28.Xll.939 perıembe pni Kabatafda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, müfredat listeleri ve yaldız nümuneleri her giin 
sözü reçen Şubeden parasız alınabilir. 

V -- Kapalı zarf münakasasına ittirak edecekler mühürlü teklif 
mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 a-üvenme paruı mak .. uzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eluiltme 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkür Komisyon Bat· 
kenlığına makbuz mukabilinde vermeleri li:ı.ımdır. Dıter eksiltme· 
lere gelecekler tayin olunan gün ve saatlerde % 7 ,5 ıüvenme para· 
lariyle birlikte yukarıda adı ıeçeıı Komisyona gelmeleri ilin olu· 
nur. (10238) 1-4 

• • • 
Cinıi Mikdarı Muh. be. °!o 7,5 te. Ekıiltmenin 

lira lira krt. tekli aaati 
---------- ------ --- --- - ------
Sıgara makine kolası 20000 kj. sif 3650 
Filtre bezi 600 adet 4146 

273 75 aç. elu. 
310 95 • 

14 
15 

1 - Şartnameleri ve filtre bezi nümuneıi mucibince yukarıda 
miktan yazılı 2 kalem eşya açık eksiltme uıulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saat· 
leri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 12.1.940 cuma günü Kabataıda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her ıüa ı;özü geçen Şubeden paraaız alına· 
bileceği gibi filtre bezi nümuneıi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ıün Ye aaatlerde 
O/o 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyena relmeleri. 

(10297) 1-4 

••• 
1 - 21.Xl.939 tarihinde 1100 m! abfap parke itine talip zulıur 

etmediğinden eluiltmesi şeraiti sabıka dairesintle IO pn temdit e· 
d imiştir. 

il - Eksiltmeoiıı 22.Xll.939 cuma günü ıaat 16.30 da Kabataı· 
da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
cağı ilan olunur. (10296) 

••• 

Mubam. be. %7,5 tem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

---- ----- --- ------
Muhtelif cinı tahta 10,078 M3 430 76 32 30 açık ek. 14,30 
Yanğın söndürme le· 
vazımı 7 kalem 1058 41 79 38 açık ek. 15 

n " n 6 " 328 00 24 60 ,, n 15,30 
l - Şartname ve tahta eb'at listesi mucibince yukarıda crins ve 

miktarı yazılı <'4.o kalem eşya açık ekıiltme uıuüle salın alınaeakbr. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa 

atleri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 26.Xlı.93g salı günü Kabataıda Levazım ve Mu· 

bayaat şubesindeki Alım Komisyoııunda yapılacaktır, 
iV - Şartname ve eb'at listeleri her ıün sözii geçen Şubeden 

parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ıaatlerde 
u 0 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona ıelmeleri. 

(10187) 2-4 

-o 1 ş DEPOSU-

M· İBRAHİM BERKMEN 

Türkiyenin en zenıin ç•ıitliııi 

ve en asri Diı Deposudur. 

Daimi bir serıiye maliktir. -

İıtanb11l, Makalyan Han No. 2, 3, 4, S. 



QUATRl!ME ANNEE Ne. 1268 ME.RCREDI 13 DECEMBRE 1939 __. 

Quotidien des Adjudications 

ADMINISTRATION 
ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 moiı Ptrı 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger : 12 moiı Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 
u KASA GAZETES. 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Ke.,ber Han. 2me Et f!<" 

No. 8-9·11 ·12 

Tclephone: 49442 

Pour la Publicite ı' adreaser 
a I' Admlnistratlon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de t'adjudication 

AJ Adjudications au Rab~ 

Mode Prix -C~tion. 
d'adjudicat. estimntif proviıoire 

Üeux d';djudicatioo e tdu 
Cabier des Cbarges Jours Heures 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel 

Repar. bain 
Trav. agrandiısement maison Armee (cah.ch. 

1102 P.) 

Gre a gre 
,, 

300 
220920 11 

de Construction-Cartographie 

45 - Com. Ach. Mil. Edirne 
12261 - C · A. Min. Def. Nat. Ank. 

15-12-39 15 30 
27-12-39 11 

Trav. instal. eau exter. ecole gaz Ank. (cah. Pli cach. 30258 02 
eh. 152 P.) 

Ropar. pavillon Nurettinbey a l'hôpital de Publique 
Haseki 

lnıtal. eau exter. ecole faz et bataillon de Gre a gre 
chimie 

4647 26 

2000 -

2269 35 ,, 

348 55 Com. Perm. Municip. lst. 27-12-39 14 

300 - C· A. Min. Def. Nat. Ank. 28-12-39 11 -

Conatr. maisonnette:' 2 p. (cah cb. -49 P.) Pli cach. 9699 08 728 - > • 29-12-39 14 30 
Conıtr. chaussee goudronnee: 4300 m. Oir. Gen. Sumerbank Anlt. et lst. 22-12-3!) 12 -
lnıtal. eau bitiııes Türlckuşu Publique 4553 37 341 50 Dir. Gen. Türkkuşu Ank. 27-12-39 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Gants catcutes et ampouleı medicaleı: 10 lots Publique 3029 - 227 18 
Chlore ·caJcium: 6 t. Gre a gre 3000 - 225 -
Natrium biıulfite: 8 t. ,, 700 - 52 50 
Trinatrium phosphate: 25 t. ,, 7500 - 562 50 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnst~llaUor;_ et Materiel) 

Compteurı electriqueı: 200 p. 
Matetiel pour depôt frigorif ique 

Publique 
,, 

in.tal. ehauffafe central, eleetrique et sanit. Pli cı:ch. 
maiıon Modele 

Maciaine electr. pour nettoyage fourrage Gre a gre 
ınstal. electr. depôt sanit. Publique 

lap. 8 -
867 80 

23471 65 

1665 40 

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 
Coıtuıaea: 253 completa 

> et casquetteı: 145 complets 
Bottineı: 144 paires 
Paletotı: 13 p. 
T o ile pour filtre: 600 p. 
Habitı pour bomme avec casquette : 230 

c:ompletı-jupeı avec jaquetteı: 71 complets 

Pli cach. 
Publique 
Gre a gre 

n 
Publique 
Pli each. 

5060 -
2211 25 
590 40 
171 47 

4146 -

Ettoffe pour habit d'hiver: 5000 m. Gre a rre le m. 2 74 
> • c:ap<1tes: 5000 m. ,, le m. 2 95 

(;ounrture en laine• 500-700 p. Publique 4875 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

1mpre11ionı et reliures imprimeı: 26 lota Gre a gre 
Oiv. encreı pour imprimerie: 6330 k. Pli cach. 16447 -

•oia da Conatruction, Panches, Charpente 
Poteaux telepboniqueı: 50 p. Gre a gre 
Traveneaen hkre pour veie normale: 11 t.750 p. Pli ccach. la p. 1 80 

> > chlne pour pont : 10000 p. 
> > > , > 1000 p. 

loiı de conıtnaction: 30 m3 
Parquet en boiı: 1100 m2 (aj.) 

Combuatlble - Carburant-Huiles 

Boiı: 270 t. 

Cok. 
lensiae 
loiı: 100 t. 

> 100 t. 
Huile pour •ylindre: 4 t.·auil• pour macıhi· 

ne a vapnr: 5 t •• id. pour machine Die· 
H}: 10 t.•id. lfaİIH: 2 t, {aJ.) 

4;barbon de Karabtk: 120 t. 
loia: 2500 t. 

•ıvara 

Dorure: 295 it. 
V erniı: ~50 it• 
Coll• pour macbine .le cigaıette: 20000 kg. 
ütincteW" d'incendic: 20 p. 
T rompe pour pompe a main 
AHeaıoirH de machine pour leı Etablisse· 

menb de Karaata9: GO lots 
Peinture ltlancbe pour sine : 50 k. • peinture 

lıılanobe traaıparente: 150 lt.·huile de lin: 
UO lt.-peinture tranıparente: ) k.-peintu
re noire Tanıir: 1 k • 

~amoinnette: 1 p • 
Planla de peuplierı 10100 p. 
a ... ortı pour •harreura: s t. 
Corde u fil d'acier: 10 lota 
M .. IUne pru .. : J P• 
Treape &'IH raecordıs 2 P• 

" 
n 

Publique 
Gre a gre 

Publique 
Gre a gre 

,, 
n 

n 
Pli cach. 

Publique 
,, 

Publique 
,, 
n 

Gre a gre 
Publiquc 

n 

Gre a rrc 

PubJique 

n 
Gre a rre 

n 

n 
,, 

• 

lap. 5 -· 
la p. 6 60 

1325 -

le k. O 01,50 
5000 -
2075 -

7800 -

3060 -
37500 -

1887 50 
455 -

3650 -
310 -

3496 50 
1403 45 

606 50 

5400 -
2525 -
3250 -
1600 -

65 09 
1760 50 

124 90 

379 -
165 84 

44 28 
12 86 

310 95 
465 -

2055 -
2212 05 

365 63 

37 50 
1233 52 

19 13 
11303 -

3750 -
495 -
99 38 

304 -
750 -

585 -

229 50 
2812 50 

141 56 
34 12 

273 75 

262 24 
105 26 

45 49 

405 -
189 38 
243 75 
120 -

Com, Perm. Municip. lst. 
Com. Ach. Dir. Gcn.Fabr. Mil. 

n 
> 

28-12-39 
Ank. 21-12-39 

21-12-19 
20 12-39 

,, 
> 

14 -
15 30 
15 -
16 -

Oir. Exploit. E.tectr. Mun. Gar:iantep 18-12 39 14 -
Com. Perm. Municip. Ist. 28-12-39 14 -
Vil. Erzerum 28-12-39 15 -

C. A. lnt. Tophane 
Com. Ach. Jnt. Ank. 

C. A. Ecole lngen. Glmüşıuyu 
C. A. Econ. Monop. Kabatache 

» 

,, > 

n » 
Com. Ach. Üniversite lst. 

C. A. Min Def. Nat. Ank. 
J , 

Dir. Gen. Voies Maritimes Etat 

Com. Ach. lnt. Tophane 
C. A • Econ. Monop. Kabatache 

Dir. Princip. Monop. Ank. 
Adın. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 

Bur. Exp. Haydarpaşa 
> > 

,, n 
Dir. Gen. Exploit. Ports Etat 
C. A. Econ. Monop. Kabatache 

Gom. Ach. Mil. lıkenderun 

n ,, Edirne 
, > n 

Com. Ach. Div. Vize 
Jl » 

Dir. Gen. Expl. Ports Etat 

Mun. Ankarn 
C. A. Milit. Kırklareli 

19-12-39 14 -
27-12-39 15 -

29-12-39 15 -
29-12-39 14 -
29-12-39 15 -
~-12-3, 15 30 
12-1-40 15 -

28-12-39 15 -

14-12-39 12 -
14-12-39 11 -
28-12-39 14 -

15-12-39 15 30 
28-12·39 15 -

28-12-39 15 -
26-12-39 ıs ~o 

26-12-39 15 30 
26-12-89 15 30 
29-12-39 11 -
22-12-39 16 30 

25-12-39 14 -
18-12-39 14 80 
15-12-39 15 -
15-12-39 15 -
18·12-39 15 -
29-12-3!> 15 -

29-12-39 10 30 
22-1-40 15 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 28-12-39 15 30 
, > 28-12-39 16 -
n ,, 12-1-40 14 -

C. A. Com. Gen, Surveil. Douan. lst. 18-12-39 10 -
Com. Perm. Mun. lst. 27-12-39 14 -

> > 27-12-39 14 -

Minist. Def Nat Dir. Gen.Cartoıraphie 15-12-39 15 -

Com. Perm. Mun. Ist. 
Municip. Ankara 
C. A. Dl~. Gea. Fab. Mil. AAk. 

.. > 

Com. Ach, lnt. Tophane 
> > 

28-12-39 1-4 -
29-12-39 10 30 
20-12-39 15 30 
19-12-39 15 -
19-12-39 14 45 
18-12·39 14 -

x: 

(3 üncü sayfadan devam) 

Şose inşaaatı (Ank. Val.) No 1253 
Kalorifer, elektrik ve sıbbi tesisatı (Erzuruoı C. H. P. İdare Heyeti) 

No 1253 
Pilivlık pirinç (İzmir Lvz,) No 1253 

,, ,, (Tophane Lvz.) No 1253 
Cerrahpaıa ha&t. yap. inş. (İst. Üniversitesi SAK.) No 1254 
Ampul (D.D.Y.) No 1254 
Arap ıabanu ( ,, ) No 1254 
Yün b.attaniye (Siyasal Bilgiler Okulu) No 1254 
Sığır (lst. Ask. Fl!-br.) No 1254 
Ekmek ( ,, ) No 1254 
Muhtelif erzak ( ,, ) No 1254 
Kitap bastırılması (Türkkuşu Gen. Direk.) No 1257 
* Amortisör ( ,, ) , 1o 1257 
Çırasız. köknar (İzmir İnh. Başmüd.) No 1258 
Hükümet konağı tamiri (İsparta Nafıa Müd.) No 1260 
Pavyon inş. (Bolu Maarif Müd.) No 1260 
Rakı tarap ve vermut etiketleri (İnhisarlar U. Müd.) No 1262 
Vermut şi,esi ( ,, ,, ) No 1262 
Beton arme köprü inş. (Hatay Vil.) No 1262 
Koşum malzemesi (Ask. Fabr.) No 1262 
Sarı sabunlu kösele ve siyah yağlı kösele (Ask. Fabr.) No 1263 
Kanaviçe, tepe urganı ve gergi ipi (Tophane Lvz.) No 1264 
Semer urıanı ( ,, ) No 1264 
Yem torbası yufar başlığı maasap belleme v.s. (Kır!dareli Tümeni) 

No 126t 
Muhtelif boya malzemesi (D.D.Y) No 1264 
Buranda bezi (Ooniz Lv.ı.) No 126~ 
K. üzüm (Yozgat Ask.) No 1265 
Zonıuldak tipi soba (Konya Köy Ebe Mektebi) No 1265 
• Mete odunu (Balıkesir Orman Çevirge Müd.) Ne 126::> 
Tamirci barakası inş. (Isparta Vil.) No 1267 
Kaputluk ve elbiselik kumaş (M. M. V.) No 1267 
Tcodolit (Sivas Nafıa Müd.) No 1267 
Çay (Kırklarelı Ask.) No 1267 

Memento des Fournisseurs -
~~~------~--..... ----~-----~_,,, ______ _ 

Jeudi 14. 12.939 

Cbarrue, cbarrue-aemoir, diıque-harrow (Ministere Agriculturc) 
No 1208 

* Parties en fer du gamboat Pelengiderya (Defterdarat lst.) No 1248 
Viande de breuf et pain (Command. Gen. Prot. Forets Ank.) No 1252 
Viande de breuf ou de chevre (Com. Ach. Mil. Aydın) No 1252 
Vazeline blanche et liquide (Min. Def. Nat.) No 1252 
Mazout, petrole, petrole sale et benzine (Ch. Fer Etat) No 1253 
Petrole (Dir. Gen. Mooop.) No 1253 
Riz caase ,, ,, ,, No 1253 
Cons r. cbaussee (Vil. Ank.) No 1253 
loılall. calorifere, electr. et sanitaire (P. R. P. Erzurum) No 1253 
Riz pour pilaf (lnt. lzmir) No 1253 

n n ,, ( n Tophane) No 1253 
Constr. a l'hôp. Cerrabpaşa (Com. Acb. Universite lst.) No 1254 
Ampoules (Ch. Fer Etat) No 1254 
Savoo Doir ,, ,, ,, No 1254 
Couverture en laine (Ecole Sciences Politiques) No 1254 
Viande de breuf (Fab. Mil. Ist.) No 1254 
Pain ,, ,, ,, No l 254 
Diverseı provisioos (Fab. Mıl. lst.) No 1254 
Impression livre (Dir. Gen. Türkkuşu) No 1257 
• Amortisseur ,, n ,, No 1257 
Boiı de ıapiD non resineux (Dir. Pr. Mon. lzmir) No 1258 
Repar. konak ıouvernemental (Dir. Trav. Pub. Isparta) No 1260 
Cooıtr. pavillon (Dir. lnstruction Pub. Bolu) No 1260 
Etiquetteı pr. raki, vin et vermuth (Dir. Gen. ~on.) No 1262 
Bouteilleıı de vermouth ,, ,, ,, No 1262 
Conıtr. pont en beton arme (Vil. Hatay) No 1262 
Artiı:leı d'attelage (Fab. Mil.) No 1262 
Cuir ıavooneux jauoe et cuir noir graisseux (Fab. Mil.) No 1263 
Canevas et corde (lnt. Tophane) No 1264 
Corde pr. selle ,, ,, No 126.t 
Sac iı. fourraa-e, brides, ceinture ete. (Div. Kırklareli) No 1264 
Divera articlea de peinture (Cb. Fer Ebat) No 1264 
Toile Buraoda (lnt Marit.) No 1264 
Raiıin ıeı: (Com. Ach. Mil. Yozgat) No ı .. 63 
Poele type Zonguldak (Ecole sage·femme Konya) No 1265 
• Boiı de elaene (Dir. Foreta Balıkesir) No 1265 
Conatr. baraque (Vil. laparta) No 1207 
Etoffe pr. ı:apote et habitı (Min. Def. Nat.) No 1267 
Tbeodolite (Dir. Trav. Pub. Sivas) No 1267 
Tbe (Com. Acb. Mil. Kırklareli) No 1267 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı lvleri Direktörü : lımail Girit 
Baııldıiı yeri: Akın Baumevi, İstanbul 


