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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylığı 450 
6 n 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler 
12 aylığı 

~----~_..,'"'- .c x 

1 ın 

27JO 

Sayısı 5 Kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

'----------------------

Pazartesi 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZE ' 

18 Birinctklnun 1939 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber ham, 2nct kat 
No. 8-9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

' İdarchanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

l.. Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mes eki Organıdır 

~anunlar, kararnameler 
ve ticaret muahedeleri 

ı odüs Vivendl Ieri konsolidasyonlarmdan isti-
k fade edeceklerdir. 
~c Cümhuriyeti Hükume- Madde 2 _ İşbu Modüs Viven· 
~· ınanya Hükumeti Krali- di 21 sonte,rin 1939 tarihinde 

1 ınemleket ara:ımdaki ti- meriyete girecek ve Türkiye 
~Gı:ıasebah inkişaf ettirmek Cümhuriyeti Hübümeti Kraliye· 
t aşağıdaki hükümleri ka· si arasmda İstanbulda bu günkü 

• ınışlnrdır,: tarihle imzalanan Ticaret Anlaş· 
~~ l - Merbut listede sa· masının ayni meriyet şartlarını 
llrk mahsulatı Romanya· haiz olacaktır, 
~!erinde, bu mahsullerde:ı İstanbul'da iki nüsha olarak. 
tı İçin meri umumi güm- 1 9 sonteşrin 1919 tarihinde Fran· 
~tife • - · d - d · d'l · · sı uzerm en yuz e o· 'iızca olarak tanzım e ı mıthr. 

laarih olunan tenziliittan T" k' c· h . 1. R H-hGrııeı· 
t\ı . ur l.)'l' um urıye ı omanya u ı 

b·karıda mevzuubahs lıste- hükümeti naaırna Kraliyui namına 
ıt edilen gümrük resim- Dr. Burhan Z. Sanuı i. Gr. Dimitre1cu 

1 

Türkiyeye bahşedilen tarife tenzilatı levhası 

Reami 
Malların cinfii vohidi 

...... --- - -- - - --
l'aı.e veya dondurulmuş Sazan, 
küçük sazan, yayan, yeşil sazan, 
narbo cinsi sazan ve Tuna Rin-

kıyui 

tası Ex :Yayın. 100 Kg. 
l'uıtu veya salamura sazan, ya-
Yın, yeşil sazan, Barbo cinsi sa• 
~an ve Tuna Ringası. 100 ,, 
Salamura ıçinde SRrdalya, hamsi 

• balıkları "Kolyarodyan "Stav
jidie,, "Sardalyan deııilnn ba

~ Iklar 
ll) Fıçı içinde 100 " 

t Orkinos ve palamut taze vaya 
tuzıu salamura içinde 100 ,, 
l\üçük Uskumru, Bakalyar, 
~~tockfich", "Klipfischf ve 
~ıkredilmiyen sair bütün kuru· 
lı.ı.lınuş balıklar 
b) Taze veya tuzlu sazan ve 
'turna havyarı 
c) Hava almaz kutularda sar· 
dalya 
~asulya, bakla, bezelye ye ıner
~İınek 
!\uru nohut 
Susam 
') Kabuklu 
b) Kabuksuz ve kav.-ulmuş 

<' ~Velanede, mirobolan Ex. 
~alanıut 

1 

b) 1?.,arça halinde 
J .. Oğütülmüı 
'\-O ven 
l\ebrako hüliisR11 ve debagatta 
~listamel sair maddeler ile isim· 
tri xikrcdilmiyen mayi ve sulb 
~neler Ex valex 
•ndık 

b) Kabu!du 
J Kabuksuz 

~ <>rtakal, mandnrina, acı por
J ~ltallar Ex portakal 

~•tane 
, dem 
~Kabuklu 
t) Kabuksuz 

1•lık 

jl Kabuklu 
ll(!ir 

100 ,, 

100 " 
100 ,, 

100 ,, 
100 ,, 

100 
" 100 " 

100 ,, 
100 

" 100 ,, 

100 
" 

100 n 
100 

" 
100 

" 100 ,, 
100 

" 100 
" 

100 n 

') Çuval içinde, dizi halinde 
;;Yn IO kilodan yukarı her 
blttlü ambalaj içinde 100 " 
~Sandık veya kutu ve yahut 

kiloyu mütecaviz her türlü 
'~balaj içinde 100 ,, 

1
i (Devamı var) 

Moliye Ner.areti tarı• 
fından bab,edilen 

lcon1olid111yon 
ve ten:ıi l ii.t 

% 25 

O/ 2:;. 
/ 0 " 

o~ 25 

o o 25 

%25 

%25 

3 .000 Ley 

200 ,, 
°lo 25 

20 Ley 
°lo 25 

. 

50 Ley 
50 ,, 

°!o 15 

200 Ley 

%30 
o o 30 

270 Ley 
o1o 25 

650 Ley 
900 

" 
°!o 25 

300 Ley 

500 n 

!VfÜNAKASALAR 
t ·lam irat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

bul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 
~Oı.umuıda ketif ve ıartaameai mevcut Haydarpqa baıtane· 

ıinin aşı evinin tamiri pazarlıkla yaptırılncaktır.Münakasasınn23 12 939 
cumartesi günü saat 10 da başlanacak ve aynı günde ihalesi yapıla
caktır. Muhammen keşif bedeli iki bin sekiz yüz altı lira kırk ku· 
ruşlur. İlk teminatı iki yüz on lira kırk sekiz kuruştur. İsteklilerin 
belli gün \'e saatte Fındıklıda komutanlık satınalmn komisyonuna 
gelmeleri. 

Kütahya p. T. T. Müdürlüğünden: 
Ulubey nahiyesinde 9698 lira keşif bedelli P.T.T. binası inşaatı 

28. 11.939 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla Kütahya 
P.T.T. müdürlüğü binasında yapılacaktır, 1 

Muvakkat teminat 727 lira 38 kuruştur. İstekliler bu işi yapa· 1 
bileceklerine dair nafıa müdürlüğünden alınmış vesika ibraz etme
lidir. 

Şartname ve saire her gün Kütahya P.T.T. müdürlük kalemin. 1 

de ıörülebilir. 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 765 liradan ibaret bulunan Ankara-İstanbul yolu- İ 

nun s+ooo -8+30 ) kilometreleri arasındaki imla işi 25. 12.939 pa· 
zartesi günü daimi encümende ihalesi yapılmak üzere pazarlığa ko· 
nYlmuştur. 

Muvakkat teminatı 57 lira 39 kuruştur. 
İsteklilerin ticaret odası vesika.siyle teminat mektup veya mak· 

buzu ve Nafıa Müdürlüğilnden alacaklara ehliyet vesikasiyle birlikte 
sözü geçen günde saat 15 te dıtimi encümene gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her ırün Nafıa Müdürlüğünde 
ıörebilirler. 

Gazi Tarihiye Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Enstitümüz bela lağımlarının umumi mecraya bağlanması açık 

eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

Tahmin edilen bedel 2600 liradır. Muvakkat teminat 195 lira· 
dır, 

Eksiltme 2. 1. 940 salı günü saat 14 de Ankaıa Mektepler 
mubasebecilitindeo yapılacaktır. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastane Lvz. 
- -----.-.. -...-.. -

lstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 
Az garı yü.ıde 98 .safiyetle ve muntazam. sağlam fıçılara meyzu 

olarak IO tou göztaşı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhamweıı bedel 2000 lıradır. 
isteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminatlarile ihale tari

hi olan 4. l.940 perşembe iÜııü saat 14 te Vilayet biııasında Ziraat 
mubayaa komisyoııuna müracaat etmeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesısat ve ~iz.) 

M. M. V ek leti Satmalma Komisyonundan : 
200 adet anot bataryası pazarlıkla satın almaca dır. Se

herine 650 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. P zarlığı 20.12.939 
çarıamba ~ünü saat 15 tedir. Ka\'i teminatı 1 ~5 lira olup 
ıartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin muayyen vakitte 
M. M· v. ıatınalma komisyonunda bulunmaları. 

Mensucat - Elbise - l<undura - Çamaşır v. s. 
Gümrilk Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Gümrük Muhafaza memurları ıhtiyacı ıçiu 910 çift siyah potin 

3. 1.940 perşembe güııü saat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 
Muhammen fiatları 5187 ve ilk teminatı 390 liradır . 

Evsaf şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine göre lıazırlı-

yacakları teklif mektuplarını muayyen zamandan bir saat evveline 
kadar Galata Rıhhm caddesi Veli Alemdar ban ikinci kattaki ko
miıyona vermeleri. 

M.M.V. Satınalma Komisyonundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı otuz kuruş olan on bin ta

ne yüz havlusu 6.J.40 cumartesi günü saat 10 da Ankarada M.M.V. 
sahnalma komisyonunda açık eksiltme suretiyle satın alınacağından 

isteklilerin 225 liralık ilk teminatları ile birlikte muayyen gün ve 
•aatte komisyonda bulunmaları. 

Siyasal Bilıiler Okulu Satanalma Komisyonu Baıkanlığından : 
Okul talelteıi için 360·400 çift iskarpin açık eksiltmeye konul

muştur. Eksiltme 3. 1.940 çarşamba günü saat 15 de Ankara Mek· 
tepler Muhasebeciliği binasında yapılacaktır._ Tahmin edilen bedel 
beher çift iskarpin için 5 lira 60 kuruştur. ilk teminat 168 liradır. 

İskarpin nümuneıi ve şartnamesi her gün mektepte görülebilir. 

Musiki Muallim Mektebi Müdürlüğünden : 
Musiki muallim mektebinin kız talebesi için 49-54, erkek tale

beıi için 88·92 kat elbise yaptmlaeaktır. 

Muhammen bedel 4467 liradır. 
Eksiltme 2.1.940 salı günü saat 15 de Ankara mektepler mu

hasebeciliği teşekkül edecek olan komisyon huzuru ile yapılacaktır. 
Taliplerin o" 7,5 teminatlamu eksiltmeden bir saat evvel mek· 

tepler muh sebecil ği ve.ınesine yatırmış olmaları lizımdır. 
Nümunelcr mektep müdürlüğiindedir. 

~~ya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Musiki Muallim Mektebi Müdürlüğünden: 

Okulumuz Konservatuvarı için 3 adet enstruman dolabı yaptın· 
lacnktır. 

Muhammen bedeli 645 liradır. 
ihale 2 ikinci kanun 940 sah günü saat 15 te mektepler muha

sebeciliğinde yapılacaktır. 
Talipler yüzde 7,5 teminat akçesini ihaleden evvel muhasebeci• 

lik veznesine yatırmış olacaklardır, 
Şema Okul Direktörlüğündedir. 
İlan vesair masraflar müteahhide aittir, 

Ankara Valiliiinden : 
Ankara Merkez İlkokulları için 480 lira muhammen be.teli bu· 

lunan 12 adet yazı masası pazarlıkla yaptırıltlcaktır. İhale 21. 12.939 
perşembe günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
Muvakblt teminatı 36 liradır. İsteklilerin ihale günü daiai enciime· 
nine ve şartnameyi görmek ve daha fazla: tafsilat almak istiyenlerio 
de her gün Maarif Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
~-""'~-

Kitab bastmlacaktır. Bak: müteferrik 1ıütununda İst. Beled. 
ilanına. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 
www ---'-----

Gümrük Mh. Gn. K. İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan : 

12 ton sömikok kömürü açık eksiltmeye konmuştur. Bir tenu• 
nun muhammen bedeli 24 lira 90 kuruştur. 

Tamamının muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruştur. 

Eksiltme 2. 1 .40 çarşamba günü saat 14 tedir. Eksiltme İstanbul 
Galata Veli Alemdar Han İkinci kattaki satınalma komisyonuıuıla 
yapılacaktır. İsteklilerin temiııa't makbuzunu o gün komisyona ver
miş bulunmaları. 

Evsaf ve şartLırmı ve teslim yerlerini Öğrenmek istiyenlerin her 
gün kom;syona müracaatları. 

Lüleburgaz Askeri Satanalma Komisyonundan: 
550 ton kayin veya gürgen odununun son pazarlığı 22 

Birincikıinun 939 cuma günü saat 10 da Lüleburgazda As
keri S lınalma Komisyonunda yapılacakhr· Tahmin bedeli 
9625 lira, ilk teminatı 721 lira 88 kuruştur Şartnamesi Ko
misyonda görülür. 

* • * 7500 liralık benzin hikemi evsafla alınacaktır. Pa
znrlığı 19 12.~39 salı günü snat 15 te Lüleburgazda Askeri 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname Komiıyon· 
da görülür. 

Ankara Belediyesinden : 
Otobüs idaresi için JO ton kışlık (A) marka yağ pazarlıkla a-

lınacaktır. 

Muhammen bedeli 2550 liradır. 
Teminat 382,5 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün encümen kalemine 

ve isteklilerin de 19 12.939 sah günü ·saat J0.30 belediye encüme
nine müracaatları. 

•• •• 
Türk koku, maria lave kömürü, motorin, ga:r. ve makine yatı 

alınacaktır: Bak erzak sütunund:. Manisa Beynelmilel Moriı Şioası 
Hastanesi ilanına. 

Müteferrik 
M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 5000 lira olan 7500 geyim at nalı 
ile iki bin geyin katır nalı 22 birinci kanun 939 cuma ifÜnü saat 
10 da Ankara'da M .. M. V. sahnalma KO.da pazarlıkla satın alana· 
cağından İsteklilerin 750 liralık kat'i teminatları ile birlikte pazar
lık gün ve saatında KO. da bulunmaları. 

Ankara Belediyesinden: 
Su itleri için alınacak olan 3 adet iç ve 3 adet dıt listi· 

· ğine talip çıkmamasma binaen eksiltmesi on gün uzatılmııtır. 
Muhammen bedeli 577 lira 74 kuruftur. 
Teminatı 4::S lira 33 kuruıtur. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Encümen ka

lemine ve isteklilerin de 22.12.939 cuma günü ıaat 10.30 da 
Belediye Encümenine müracaatları· 



2 --
Bugün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinli Şekli Muhm. bed· Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

A) MUnakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafta işleri, Malzeme, Harita 
Haydarpaıa hastanesi tamiri 
P.T.T. binası tamiri (temd.) 

pu. 2806 40 

" 9698 -
Şişli Ebekızı sokağında yeni vanit parke 

kaldırım inş. 
kapalı z. 11724 57 

Ank.-İst. yolunun arasında yap. imli işi 
Lağım yap. 

paz. 
aç. ekı. 

765 -
2600 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastahane Lvz. 
--=--~~~-_....._.- --~ .--...... 
Göz taşı: 10 t. aç. eks. 2000 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Siyah fotin: fHO çiit 
Yüz havlusu: 10000 ad. 
İskarpin: 360-400 çift. 
Elbise kız talebesi için: 49-ü4 

talebesi için 88-92 kat 

-
kapah z. 5187 90 
aç. ekı. Beh. O 32 

" çifti 5 60 
ad. erkek - 4467 -

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 
Enstrüman dolabı yap.: 3 ad. paz. 645 -
Yazı masası yap.: J 2 ad. " 490 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Türk musiki klasik eserleri kitabı baıtırıl· aı. ekı. 

ması: 500 ad. 

Kereste, tahta ve saire 

Koprü kerestesi: 40 m3 (Bak müteferrik paz. 
sütununa) 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

350-

Araba ile posta sürücüliitü aç. eks. Ayda 57 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Sömikok: 12 t. aç. eks. t. 24 90 
A. marka kıtlık yat: 10 t. paz. 2550 -
Benzin ,, 7500 -
Kayın veya ıürıen odunu: 550 t· 

" 9625 -
Odım: 2500 t· aç. eks. 37500 -

n Utef errik 

Grafit: 8 t. (temi.) 2640 -
Eyer takımı: 140 ad. kapalı z , Beb. 77 50 
Tevhit semeri iıkeleti: 5000 ad. paz. 
Çimento: 2CO t9rba·1Önmüş kireç: 5 t.·kereste 

40 m3-köprü döteme çivisi: IO sandık 
Köprü başlarına konacak levhalar 
Tat kum ve çakıl 
Muhtelif malzeme itfaiye için 
Malzeme motörlü vesaitin tamiri için 74 kalem 
Ahıap malzeme otobüs idaresi için 
Kalay 
Nitadır 

Pamuk 
İç lastifıi: 3 ad.-dıt lutiti: 3 ad. (temd.) 
Geyim at nalı: 7500 ad.-ieyim katır nalı: 

2000 ad. 
Eskrim mlllzemesi (temd.) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sığır eti: 70 t. 
bulgur: 66 t. 
K. üı.üm: 23 t. 
K. ot: 495 t. 
Sığır eti: 82 t. 
Arpa: 10 t.-sauııın: 10 t. (temd.) 
Şehriye: 8 t. 
K. üzüm: 4 t. 
Saman: 116 t. 
K. ot: 84 t. 
Yulaf: 200 t. 
Pirinç: 24 t. 
K. fasulye: 70 t. (temd.) 
K. ot: 700 t· 
Nohut: 100 t. (temd.) 
Ispanak: 4244 k.·pırasa: 4244 k.-lahana: 4244 
Pirinç: 10 t. 
K. faaulye: 35 t. 
K. soğan: 9,5 t. 
Nohut: 9 t. 
Mercimek: 9 t. 

B. M U "l' a y e d e 1 e r 
Çam tomruğu: 429 m3 

Makine kazan v.s. 

Köhne masa ve dolap: 168 kalem 
Defıirmen alat ve edevati 

" 

" aç. eks. 

" ,, 
,, 

paz. 
,, 
" aç. eks. 

p z. 

kapalı z. 

" 
" 
" ,, 

paz. 
> 
,, 
" ,, 
" ,, 
" 
" 
" aç. eks. 

" l> 

,, 
> 

aç. art. 

,, 

" 
Kamyon 8 ıilindirli Fort marka müstamel: J ad. aç. art. 

1385 -

515 21 
1305 -
1259 45 
3056 85 
1651 -
950 -
30-
20 -

577 74 
5000 -

1000 -

k. o 18 
k. o 09 
5750 -

24750 -
26240 -

1800 -
880-

1740 -
3486 -
3486 -
72f0 -

40250 -
10000 -

k o 26 
k o 14 
k00250 
k o 07 50 
k o 07 

107 80 
36250 -

1000 -

210 48 
727 38 
879 35 

57 39 
195 -

390 -
225 -
168-

36-

26 25 

İst. Komut. SAK Fındıklı 
Kütahya P.T.T. Müd. 
İst. Beled. 

Ank. Valiliği 
Gazı Terbiye Enıtitüıü Müd. 

İst. Ziraat Müd. 

Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK 
M.M.V. SAK 
Siyasnl Bilgiler Okulu SAK Ank. 
Musiki Muallim Mektebi Müd. Ank. 

Musiki Muallim Mektebi Ank. 
Ank. Valiliği 

iıt. Beled. 

Kütahya Nafıa Miid. 

23-12-39 JO -
J ay zarfında 
4-1-40 15 -

25·12 39 15 -
2-1 40 14 -

4-1-40 14 -

3-1-40 il --
6-1-40 lO -
3- 1-40 15 -
2-1-40 15 -

2-1-40 15 -
21-12 39 15 -

4·1-40 14 -

2·1-40 14 -

51 30 Edirne P .'f.T. Müd. 1-1-40 14 -

22 50 
382 50 

721 88 
2812 50 

187 50 
813 75 

1500 -

38 64 
97 88 
94 46 

229 27 
123 83 
150 -

4 50 
l 50 

43 33 
750 -

94:> -
445 50 
432 -

1857 -
1968 -

270 -
132 -
261-
523 -
523-

1080 -

3018 75 
7500 -

195 -
367 50 

17 82 
50 62 
47 25 

16 17 

Gümrük Muh. Gen. Komut. İıt. SAK 2-1-40 14 -
Aok. Belecl. 19- 12-39 ıo:ao 
Lüleburiaz Ask. SAK 19 12-39 15 -

,, 
" 

22-12-39 10 -
Kırklareli Ask. SAK 4.1.40 15 -

P.T.T. Lvz. Müd. Ank. ve İst. '22-12-39 16 -
Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 2 ·1·40 15 -
Tophane Lvz. SAK 25·12.39 14 -
Kütahya Nafıa Müd. 2-1-40 14 -

. " 
İst. Beled. 

" 
" Ank. Bele.d. 

Edirne Ask. SAK 

" 
" Ank. Beled. 

M.M.V. SAK 

3.1 40 14 -
4-1-40 14 -
4-140 14 -
4-1-40 14 -
2-1·40 10 30 

20-12-39 11 -
20. ı 2·39 Jt -
20-12-39 11 -
22-12-39 10 30 
22-12-39 JO -

Beden Terbiyesi Gen. Direk. SAK Ank. 8-1·40 l I 

Amasya Ask. SAK 

" Edirne Ask. SAK. 

" 
" Kütahya Beled. 

Edirne Ask. SAK· 

,, " 
,, " 
, ' ,, 
,, .. 
" ,, 

Tophane Lvz. SAK 
Lüleburgaz Aşk. SAK. 
Ank. Lvz. SAK. 
Edirne Ask. SAK. 
Amaaya Ask. SAK. 

> 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
> 

4-1-40 10 30 
5-1-50 11 30 
3-1·40 14 30 
3·1-40 15 30 
3-1-40 15 -

20·12·39 15 -
25-12-39 15 30 
22-12·39 14 -
22-12·39 11 -
22·12-39 15 30 
25-12-39 15 -
18-12-39 10 30 
22· 12-39 15 45 
28-12-39 10 -
21-12·39 15 -
20.12.39 11 

4-1·40 11 -
4·1-40 ı 1 30 
5-1-40 10 -
5-1-40 10 30 
5.1 .40 11 -

Devlet Orman İşlet. Karabuk Revir 29-12-39 
Amirliği 

il -

İst .Defterdarlıtı Eyup Bahariye Yalı 20-12-39 ıo_ 

çıkmazı No l 
İst. Emniyet Müd. 
Ank. Defterdarlığı 
Bursa 1 inci İcra Mem. 

28-12-39 15 -
29·12-39 15 -

22,27,12,39 14-16 

' 

.. ı;ııiid· • * * Otobüs idaresi için alınacak ah9ap malzeme on be gun 
detle açık ekıiltme}e konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1651 liradır. 

Muvakkat teminat 123,83 liradır. .. eıı 
Şartname ve sairesini görmek istiyenlerin her gün encıJ~ye 

kalemine ve isteklilerin de 2.1.940 salı günü saııt 10,3{) da bele 
encümenine müracaatları. 

• t ~ Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı stanbul Le vazı 
Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

Eksiltmenin Bir adedinin Eksiltmenin 
cinıi Miktarı muh. Jı.e. Muv. te. tarihi saati 

aded lira krş. lira krş. 
Eyer takımı 140 77 50 813 75 2.l .940 15 . 11,ı Yukarıda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teııı•rfl• 
ve eksiltme gün ve saati yazılı komple eyer takımı kapalı za 

eluiltmededir. ıı· 
İstekli olanlar eksiltme saatinden bir saat evveline kad~r ~rf 

vakkat teminat makbuzile kanunen istenilen sair belgelerı te 
mektubile beraber komisyona getirmi~ bulunmaları. . • . att• 

Eksiltme istanbulda Golatada Velı Alemdar hıın ıkıncı k 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Fenni ev1af ve şartlarını öğrenmek ve parasız 
mesini istiyenlerin her gün komisyona müracaatları. 

t11•· olnrak şar 

- . 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

ııııı Talibi çıkmıyan 8 ton grafitin ihalesi 22. 12.939 cıı • 
günü saat 16 da Ankarada PTT. umum müdürlük binas•~i 
daki satmalma komisyonunda yapılmak üzere eksiltpl; 5 
10 gün uzatılmııtır. Muhammen bedel 2640 muvakkat ıs ' 
liradır· 'JJllt 

ıstekiler muvakkat teminat makbuz veya banka telll1 e 
mektubu ile kanuni vesikalarmı hamilen mezkur gün ~ 
saatte o komisyona müracaat edeceklerdir. . 

Şartnameler Ankarada PTT· Levazım, İstanbulda ~ı~e 
cıyan hanında PTT. levazım ayniyat ıube ~üdürlüklerın 
parasız olarak verilecektir· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Bet bin aded tevhid semeri iskeleti alınacaktır. Paz~rlıkla et.·, 
siltmeıi 25.12.939 puartesi günü saat 14 le Tophan de lstanbul L~; 
vaz.ım amirliti Satınalmn komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bed I· 

beheri dört lira, ilk tem~natı l5~J lira~ır. B~her p~rti 5~ adeci ;. 
mak üzere ayrı ayrı da ıhale edılecektır. Numunesı kgmısyouda 
rülür. İıteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 
İlk 

teminat 
26 25 

Muhammen 
bedeli 

350 00 Konservatuvar için Türk musiki klasik ese~e' 
ri kitabından 500 adet bastırılması. 

g1 88 1305 00 Üsküdar yolları için lüzumu olan taş, ı.ıııı'• 
çakıl. 

94 46 
229 27 

1259 45 İtfaiye için lüzumu olan muhtelif malzeoıe. . 
30j6 85 Motörlü vesaitin tamirinde kullanıl cak 74 1'

9 

lem malzeme. . 
İlk teminat miktarları ile tahmin bedelleri yukarıda yazılı işle': 

ayrı ayrı açık eksiltmeye l<0nulmuştur. İhale 4. 1.940 tarihli perşeııı, 
be iÜnÜ saat 14 te daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler 'f) 

bıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde ıörülebilir. Taliplerin ifl; 1~. 
minat makbuz veya mektupları ile ihale günü munyyen saatte V9

' 

mi Encümende bulunmaları . 

Kiitahya Nafıa Müdürlüğünden: .. ıı. 
b 1 k k 1 h 1 1 k Usulu" 'ıle ... ıı Köprü aş arına onaca ev a arın pazar ı ..... 

kasaya çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 515 lira 21 kuru9tur. · de 
Pazarlık 3. 1.940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 

Nafıa müdürlü~ü odasında yapılacaktır: , 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak nafıa Miid6' 

lüp kaleminde ıörülebilir. teıl'i· 
Pazarlıga girmek isteyenlerin 38 lira 64 Jrnruş muvakkat 

nat vermeleri ve ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lazımdır· 

1 ~ * • * Ataiıda cinsi ve miktarı yazılı mnlzemenin pazad',. 
usulü ile münakasaya çıkarılmııtır _Keıif bedeli 1835 lira dt 

Eksiltme 2. 1.940 tarihine müsadif salı günü saat 14 
Nafıa Müdürlüğü odasmda yapılacaktır· ıJ' 

Eksiltmeye ıirmek istiyenlerin 139 lira 12 kuruşluk tJ1 t· 
vakkat teminat vermeleri ve ticaret odası vesikası ibra:ı e 
meleri lazımdır. , 
Tutarı fiyatı Malzemenin cinsi 
Lira Lira K. 
260 1 30 200 torba çimento 
100 02 

1400 35 00 
5000 kg. sönmüı kireç bil' 
40 m8 köprü kerestesi (satın alınırken e 

dı verilecektir.) 
7 50 10 sandık köprü dö§eme çivisi 0,20 crıı· 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü Satınnlma 
Komisyonundan: 

·ıı 

·Eskrim Federasyonu için almaceğı evelce iliin edilmiş olan .. b~l· 
lira muhammen bedeli malzeme için vaki fiat teklifleri fazla go' 
diA"Ünden ihale yapılamamıştır. ıt 

Pazarlık usuliye 8 1.940 pazartesi günü öğleden evvel saat ıtt 
de ihaleıi kararlaştırılmıştır. Talip olanların aynı gün ve S

88 

komisyona müracaatları ilan olunur. 

------=--------------~ 
Erzak, Zahire, Et, 'sebze v. s. 
Manisa Beynelmilel Morla Şinasi Hastanesi Bn§tabipliğinde" 

1939 Yılı birinci kanunun 22 n~i cuma günü ötleden ev~el .:~ 
ondan ötleden sonra 1aat 17 ye kadar Manisa Sıhhat ve lçtı 
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tnet müdüriyetinde 1940 senesi ihtiyaçlarına kartıhk ol•ak 
ifağıda cins ve miktarları yazılı mevad açık eksiltme usulile 

•kasaya konulacağından isteklilerin yukarıda yazılı gün ve aa· 
dahilinde yüz.de yedi buçuk muvakkat ve yüzde 15 teminat 

Ytlerini hamilen sıhhat müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 
40 ton marin lave maden kömürü, 10 ten Türk veya Alman 
~· 30 ton motorin, 180 teneke benzin, 576 kilo makine yağı, 
il ovil hevi diyoti 20 teneke gaz yağı, 300 kilo makarna; 3000 
Yoturt, 5000 kilo süt, 2000 kilo arpa, 5000 kilo et, 9000 ek
' 450 kilo sabun, 250 kilo soda, 1000 kilo pirinç, 150 kilo pi
lınu, 100 kilo salça, 200 kilo sofra tuzu, 2500 kilo kalın tuz., 
kilo kepek, 300 kilo kuru fasulye, 150 kilo nohut, 150 kilo un, 
kilo şeker, 400 kilo sade yatı, 250 kilo zeytin yağı . 

!ıtnir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
llınir Mst. Mev. birlikleri hayvanahnın 211000 kilo saman ihti· 
•çık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
ibatesi 30.12.939 Cumartesi günü saat onda kışlada izmir leva
lınirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
'tahmin edilen tutarı 4009 liradır. 
'teıninat muvakkate akçası 300 lira 68 kuruştur. 
Şartnamesi her ıün komisyonda görülebilir. 
latekliler ticaret .odasında kayıtlı olduklarına dair vesika sröster• 
ttıecburiyetindedirler. 
~ksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve öçüncü 
~tlerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları teminatı muvakka-
1Yle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatlım . 

'' • İzmir deniz komutanlığı birliklerinin 90000 kilo ekmek ihti· 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuttur. 
~lesi 30.12.939 cumartesi günü saat on ikide kışlada İzmir le· 
ll:ı amirliği sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 
'tahmin edilen tutarı 9675 Jiradır. 
ltnıinatı muvakkate akçası 725 lira 25 kuruştur. 
ş_rtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
~!ekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göı· 
k mecburiyetindedirler. 

tksiltmeye istirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
lerinde ve şartnamesinde yazılı veaikalariyle teminat ve teklif 

111Plarını ihale saatinden en az. bir saat evvel komisyona vermif 
11•caklardır. 

'' • İzmir tayyare birliklerinin 27000 kilo kesilmiş sığır eti ih· 
! kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
1balesi 30.12.939 cumarteııi günü saat on birde kışlada lzmir 
ltn amirliği Matınalma komisyonunda yapılacaktır. 
tahınin edilen tutarı 7290 liradır. 
ltıninatı wuvakkate akçası 546 lira 75 kuruştur. 
Şllrtnamesi her gün komisyonda gorülebilir. 
latckliler ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair vesika gös· 
k mecburiyetindedirler. 

tkailtmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
dtlerinde \ e şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat ve teklif 
111Plarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermit 
'malıdırlar. 

Afyon Kor Satınalma Komisyonundan : 
A.fyon Kor birliklerinin ihtiyacı olau 18000 kilo kuru fasulya 
'dünü ifa edeoıiyeu müteahh:t nam ve hesabına yeniden açık 
~c suretiyle 29. 12.939 cuma günü saat onda Afyon kor aatı 

komisyonunda yapılacaktır. 
~1.ıru fasulyanm muhammen tutarı 2250 lira olup muvakkat te 
l ınikları 168 lira yetmiş beş kuruştur. 
~taiti öğrenmek iatiyenlerin her gün isteklilerin de ihale günü 
!ten saathı teminat mektup veya makbuzlariyle kor satınalma 
qYonuna müracaatları. 

• • 

MUZA YEDELER 
--~--,-------------------

ltt Demiryolları ve Limanları İtletme Umum İdaresinden: 
~tıbammeıı bedeli 7337 ,75 lira elaa 25 adet H. ve M. tipi va· · 
~· 1 .40 salı güuü saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada ida
& rtıında arttırma surelile satılacaktır. 
~ l.ı işe a-irmek isteyenlerin 550.35 liralık muvakkat teminat 
lltınun tnyin elti~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 

~ r komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. · 
· ..,_rtnameler Ankarada Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşada 

Gın ve Sevk Şefliğinde görülebilir. 

İzmir Eıref paıa Hastanesi Baıtabipliğinden : 
t,,dpaşa hastanesinde mevcud yirmi altı kalem hurda halinde 

\re eşya 13.12.939 tarihinden itibaren 15 pn müddetle müza
t çıkarılmıştır. Müzayede suretiyle satılacak etyanın şartname• 
~~ cinslerini görmek üzere taliplerin her gün hastahane heyeti 

ile müracaatları ve müzayede günü olan 28.12.939 perşembe 
dokuzdan on ikiye kadar hastahanede müteşekkil komisyona 
'-atları ilan olunur. 

• * * 
çul ve kınnap satılacaktır: Bak inhisarlar U. Müd. 

nbul Erkek Muallim l\1ektebi Sıtmılmı 
Komisyonu Bışkınhgındın 

Miktarı · Muham. Iı.e. Tutarı İlk tem. 
~~ ---- ----- --- ----
ilt lacivert kumaş 432 metre 450 19« 146 

~ \tidala iskarpin 160 çift 500 800 60 
~tılumuz talebesinin ihtiyacı için alınmaaı lizım relen kuma, 

' in açık eksiltmeye. konmuıtur. Eksiltme 19.XU.93g aalı gii· 
t 14 de Beyoğlunda lstıklal caddesinde Liseler M.ı.a .. IHMili
hpılacakhr. Taliplerin şartnameyi fÖrmek üzere •eldelıte ve 
~Ye girmek için de ilk teminat makbuz veya meldablarile 
tibi itleri yaptıklarına dair vesikalarla birlikte Komisyona 
tları. (9868) 4-4 

_...,_._Y..11 _.._~ -t...-~- --- -..... 'W --- - ..... ~-~ ........ 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i ---""----- --=-..... . 
Salı 19.12.939 

Su saah (Ankara Beled ·) No 1228 
Hük bandı (PTT. Umum Müd.) No 1229 
Elbiselik kumaş ve iskarpin (İst. Erkek Muallim Mektebi) No 1255 
Zeytin yatı (İst. Komut.) No 1256 
Tüysüz havlu (M. M. V.) No 1257 
Etajer (Tophane Lvz.) No 1259 
Resim malzemesi (Ask. Fabriknlar) No 1259 
Palto (Ank. Beled.) No 1259 
Siyah iskarpin (İzmir Lise ve orta ~kulları) No 1258 
Megafon makinesi (İst. Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) 

No 1260 
Mualece (Urfa Vilayeti) No 1261 
Nümune plakları İmalı (İst. Beled.) No li 64 
Çelik (Ask. Fabrikalar) No 1264 
Yetilırmak köprüsü tamiri (Samsun Bcled.) No 1265 
Demirhane ve dokümhane binaları tamiri (İzmir Silah Fabrikası) 

No 1267 
Tenvirat akümülatörü (Tophane Lvz.) No 1267 
Yem temizleme makinesi (Tophane Lvz.) No 1268 
Çay, yeşil mercimek ve sadeyağ (Tophane Lvz.) No 1258 
Pres mal<inesi " " No 1268 
Çelik halat (Ask. Fabrikalar) No 1268 
• Demir parçaları (Galatasaray Lisesi) No 126~ 
Arpa ve yulaf (Eskişehir Kor) No 1270 
Yazlık elbiselik kumaş (M. M. V.) No L70 

Teknik Okulu Satmalma Komisyonu Başkanhgmdan · 
Yıldızda bulunan okulumuz talebesi için (200) ve müstahde

min için de (53) takım ki cem'an (253) takım elbise ihalesi yapılmak 
üzere 29.12.939 tarihine rastlayan Cuma günü snat 15 de Gümüş· 
suyunda Yüksek Mühendis Mektebi muhasebesinde toplanacnk olan 
Kemisyonumu.z huzurunda kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon· 
muştur. 

Elbiselerin muhammen bedeli (5060) lira ve ilk teminat (379) 
lira (50) kuruştur. İstekliler şartname ve nümuneleri görmek ve ilk 
teminab yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar oku_ 
lumuza ve eksiltme günü de Yüksek Mühendis Mektebine gelme 
leri. 2490 sayılı Arttırma Eksiltme kanununun tarifatı ve ş :ırtname 
mucibince tanzim edilecek teklif mektuplarının eksıltuıeden bir sa 
at evveline kadar Komisyonumuza makbuz mukı:: bilinde veril.niş 

bulunması lazıaıdır. Postada vaki olacak gecikme mazerei. olarak 
kabul edilmez. (10315) 2-4 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gu· 
rup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üz.ere hizalarında 

yazılı gün ve saatlarda Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komis· 
yon t lrafmdan açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü S3· 

atine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasıı. oıarak dağıtıl· 

maktadır. 

l - 29 kalt:m Rewiııglon marka yazı makine parçaları, mu· 
laammen bedeli 661 lira I~ kuruş ınuvıtkkat teminatı 49 lira 58 ku· 
ruf olup açık eksiltmesi 26.12.939 salı günü saat ( I0,30) on buçukta 
yapılacaktır. 

2 - 55 kalt:m Royal marka yazı makinesi parçaları muhammen 
bedeli 451 lira 48 kuruş, muvakkat teminatı 33 lira 86 kuruş olup 
açık eksiltmesi 26.12.939 salı günü saat (ll) on birde yapılacaktır. 

(10182) 3-4 

30 Birincikauuıı 939 cumartesi günü saat 11 de Aııkarada Na
fıa Vekaleti binasında malzeme müdürlüğü odasıııda toplanan mal
zeme eksiltme komisyonunca vagon içinde ve A11karada teslim 
edildij'i takdirde cemaıı 9600 lira muhammen bedelli çıralı çam 
ajaeıodan 200 metre mikap kerestenin teslim müddeti artırılarak 

kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. İsteklıler Ana· 
dolu battı üzerinde olmak üzere teslim istasyonunu de§"iştirebilir· 
}er. Ve bu istasyonda yine vagon içinde teslim şartile verecekleri 
fiatlarııı ne suretle hesap edileceği şartnamesinde yazılıdır. Muvak· 
kat teminat 720 liradır. 

Eksiltme şar!namesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti Mal. 
zeme Müdürlüjünden parasıı. olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartııame 
sinde >azılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 a kadar mezkur 
Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (6375) (10348) 

2-4 

l - 39 kalem hırdavat levazımı müfredat listesi mucibince pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 448 lira teminat :16,60 liradır. 
111 - Pazarlık 20.Xll.939 çarşamba günü saat 15 de Kabatnşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak-

tır · 
iV - Müfredat listesi her gün sözü geçen Şubeden parasız. a-

hnabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık 

7,5 güvenme parasile birlikte 
için tayin edilen gün ve saatte % 
mezkur Komisyona gelmeleri. 

(10416) 3-4 

Mla. kile Mula. bed. °1o 15 Eksiltmeni• 

Cinsi 

Iskarta kanaviçe 

" çul 
" kınnap 

Yanıalık kanaviçe 

ı 
Iskarta " 
Yamalık çul 
lsknrtu çul 
Yamalık çuval 
Iskarta » 

Iskarta ip 
Iskarta kınnap 
Marka Bezi 
Yamalık kanaviçe 
Iskarta kanaviçe 
Iskarta çul 
Iskarta çuval 
Iskarta ip 
lskarta kınnap 

Miktarı 

kilo 
---

4512 
1084 
4940 
5000 
5000 

2000 
4000 
1000 
5000 
4000 
3500 
200 
544 

1455 
400 
190 
31 

18g() 

fiatı 

kurut 
---

22 
16 
15 
30 
22 
25 
16 
30 
22 
20 
15 
25 
30 
22 
16 
22 
20 
15 

tutarı teminatı tekli 
lira kr. lira lu. 
---- ---- ----

992 64 148 '° paaarlı.k 
173 « 26 

" 741 ()() 111 15 ,, 
1500 ()() 225 açık art. 
1100 00 165 

" 500 00 75 pazar lak 
640 00 SN> ,, 
300 00 45 

" 1100 00 165 açık art. 
808 00 120 pazarlık 
525 00 78 7ö 

" 50 00 7 50 ,, 
163 20 24 48 

" 320 10 48 ,, 
64 00 9 60 ,, 
41 80 6 27 

" 6 20 1 ,, 
284 40 42 66 " 

1 - Numuneleri. mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı is· 
karta sargılar hizalarında gösterilen usullerle ayrı, ayrı satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri 0 
0 15 muvakkat teminatları hizala· 

rında yaı.ılıdır. 

ili - Arttırma 2.1.940 salı sıünü saat 14 de başlayacak ve aynı 
günde bitmek üzere Kabataşda Levaum ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Sabş Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nümuneler her gün ıözü geçen Şubede ve mallar•a Şem• 
si paşa, Ahırkapı depolarında görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve saatte % 15 
miktarındaki güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçe.; Ke-
misyona gelmeleri ilan olunur. (10418) 1-4 

* * • 
Muham. be. %7,5 tem. Eksilt•e 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. ,ekli saati 
--- - ----- --- ------

Muhtelif cins tahta I0,078 M3 430 76 32 30 açık ek. 14,30 
Yanğuı söndürme le· 

vazımı 7 kalem 1058 41 79 38 açık ek. 15 

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

miktarı yazılı 4> kalem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksilt..;e sa

atleri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 26.Xlı.939 salı günü Kabatafda Levazım ve Mu

baynat şubesindeki Alım Komisyoııunda yapılacaktır, 
iV - Şartname ve eb'at listeleri her ıün sözü ıeçen Şubeden 

parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde 
/0 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona relmeleri. 

(10187) 3-4 
• • • 

1 - Şartname ' ve numunesi mucibince 26,5 m m 270 bin ve 28 
m m 330 · bin adet bobin sigara kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il ~ Pazarlık 15.1.940 pazartesi günü saat 14 de Kabataıda 

Levazım ve Mubaynat Şubesindeki Alım Komisy•nunda yapılacaktır. 
111 - Şartname ve numunesi her gün sözü geçen Şubeden ve 

İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden parasız alınabilir. 
iV - İsteklilerin verebilecekleri miktar üzerin.len ° 0 7,5 gü· 

veııme paı-asile veya banka teminat mektuplarile birlikte tayin edi· 
len gün ve saatte rueı.kür Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(10117) 3-4 

• • • 
Muham. be. %7,5 tem. Eksiltmenin 

Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. tekli saati 
- --- ---- ---- ------

Muhtelif cins matbaa 6330 kı. 16447 -
mürekkebi 

Muhtelif cins yaldız 295 " 1887 50 
,, ,, vernik 250 ,, 455 -
1 - Şartname, nümune, mikdar ve 

mucıbmce yukarıda yazılı üç kalem eşya 
sullerle eksiltmeye konmuştur. 

1233 52 k. zarf 15 

141 56 açık eks. 15,30 

34 12 " " 16 
evsafını gösterir listeleri 
hizalıarında gösterilen u · 

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

111 ~ Eksiltme 28.XIl.939 perşembe günü Kabatafda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, müfredat listeleri ve yaldız nümuneleri her i\ln 
sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler mühürlü teklif 
mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme 
günü ihale sadinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Bat· 
kanlığına makbuz. mukabilinde vermeleri lazımdır. Diğer eksiltme
lere gelcccklt:r tayin olunan giiıı ve saatlerde 0/ 0 7,5 a-üvenme para· 
lariıle birlikte yukarıda adı a-eçeıı Komisyona gelmeleri ilin olu-
nur. (10238) 2-4 

• •• 
1 - Şartname ve keşfi mucibince İdaremizin Cibali Fabrikası 

ittisalinde ki binanın hedm i ile bahçe davarı inşası 550 lira muham
men bedelle pazarlıkla eksiltmeye ve yıkılacak bina enkazı da 350 
lira muhammen bedelle pazarlıkla arttırmaya konmuıtur. 

il - Pazarlık 30.Xll.939 cumartesi günü saat 10 da Kabataşda 
Levazım ve Mubeyat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

111 - Keşifname ve ıartnameler her gün 8ÖzÜ geçen Şubedea 

parasız alinabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 

güvenme paralariyle birlikte mezkür Komisyona gelmeleri ilin o· 
lunur. (10391) 2-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
..._____ Mode - Prix Cautio~- Lieux d'ndjudication etdu~-------""'"'--

Objet de i'adjudicatlon J H s d'adjudicat. estimatif provisoire Cah'er des Cbarges ours eure 

A) Adjudications au Rab~ 
Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Rep. bit. hôp. H. paşa 
Rep. bit. PTT (aj) 
Trav. remblai s route Ank.-Ist. 
Const. cnnalisation 
Const. pave en parquets de granite rue 

Ebekızı a Şişli 

Gre agrc 

" 
" Publique 

Pli cach 

2806 40 
9698 -
765 -

2600 -
11724 57 

210 48 
727 38 
57 39 

195 -
879 35 

Com. Ach. Comm. Mıl. lst. Fındıklı 23-12- )9 1 O -
Oir · PTT Kütahya Dnns 1 mı ıs 

Vil. Ank. 25-1?.-39 15 -
Dir. lnst. Gnzi Terbiye Ank. 2-1-40 14 -
Com. Perm. Municip. lst. 4-1 -40 15 -

_P_r_o_d_u_it~~-C_h_im_iq""u_e_s_e_t_P_h_a_r_m_a_c_e_u_t_i~q~!!_es-1 nstruments Sanitaires-Fourn itu re pou r Hopitau x 

Sulf ate de cuivre: 1 O t. Publique 2000 - Dir. Agriculture lst 4-1-40 14 -

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

Bottines noires: 910 paires Pli cach 5187 -
Escarpins: 360-400 paires Publique la paire 5 60 
Habits pr. ecoliere~: 49-54 compl. ·id. pr. eco· 4467 -

liers: 88·92 compl, 
i.ısuie-main: 10000 p. Publique la p. O 32 

390 -
168 -

225 -

C. A. Comm. Gen. Surveil. Douan. lst. 
Ecole Sciencc Politiqucs Ank. 
Dir. Ec. Normale de Musique Ank. 

C. A. Minis. Def. Nat. Ank. 

3-1-40 11 -
3.1.40 15 -
2-1-40 15 -

6-1·40 10 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

l"abric. armoire pr. instruments: 3 p. 
Fabric. table de bureau: 12 p. 

Gre a gre 

" 
Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

lmpreuion livre dcs oeuvres classiques de la Publique 
musique Turque: 500 exemplaires 

645 -
490 

350 -

Bois de Construction, Panches, Charpente 

Dir. Ec. Normale de Musique Ank. 
36 - Vil. Ank. 

26 25 Com. Perm. Municip. Ist. 

2-1-40 15 -
21-12·39 15 -

4-1-40 14 -

Bois de constr. pr. pont: 40 m3 (Voir Divers) Grc a gre Dir. Trav. Pub. Kütahya 2·1-40 14 -

Transport-Chargement - Dechargment - Fourniture de Bureaux 

Transportı postaux en voiture Publique par mois 57 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Semi·coke: 12 t, 
Benzine 
Bois de hctre ou d'orme: 550 t. 
Bois: 2500 t. 
Huile d'hiver marque A.: 10 t. 

Divers 

Publique 
Gre a gre 

" Publique 
Gre a ıre 

la t. 24 90 
7500 -
9625 -

37500 -
2550 -

Grapbite: 8 t. (aj) 2640 -
Harnais: 140 p • Pli cach la p. 77 50 
Squelettes pr. harnais: 5000 p. Grc a gre 
Pierres, sable et cailloux Publique 
Div. articlea pr. sapeur-pompier ,, 
Materiel pr. rep. moyons de transport: 74 lots ,, 
Ciment: 200 sacs-chaux: 5 t.-bois de constr.: Gre a ıre 

40 m3·clous pr. plancher pont: 10 caisseı 
Plaques pr. poser ıur les ponts 
Pneux: 3 p.-chambre i air: 3 p. (aj) 
Fer a cheval: 7500 p.-id. pr. mulet: 2000 p. 
Articles d'eıcrime (aj) 
Etain 
Sel ammoniaa 
Coton 
Materiel en boiı pr. Administr. autobus 

Provisl ons 

Haricots secs: 70 t. (aj) 
Foin: 700 t. 
Poiı-chiche: 100 t. (aj) 
.Epinard: 4244 k..-poireaux: 4244 k.-choux: 

4244 k.. 
Verroicelleı: 8 t, 
Raiıin ıec: 4 t. 
Paille: 116 t. 
Foin: 84 t. 
Avoine: 200 t. 
Riz: 24 t. 
Ris: 10 t. 
Naricota ıecs: 35 t. 
Oiınonı: 9,5 t . 
Poiı·chiche: 9 t. 
Lentilleı: 9 t. 
Raiıin ıec: 23 t. 
Foin: 495 t. 

" Publique 
Gre a gre 

" 
" Publique 

Gre a gre 

" ,, 
" 
• 
" 
" 
" • 
" Publique 

" ,, 
" 
" Pli cach 

" 
" 

1305 -
1259 45 
3056 85 
1385 -

515 21 
577 74 

5000 -
1000 -
950 -
30 -
20 -

1651 -

40250 -
10000 -

1800 -
880 -

1740 -
3486 -
3486 -
7200 -

le k. O 26 

" o 14 
" o 02,50 
" o 07,50 
" o 07 

5750 -
24750 -
26240 -Viande de boeuf: 82 t. 

Orre: 10 t.·paille: 10 t. (aj) 
Viande de boeuf: 70 t. 
Bleı conca11eı: 66 t. 

Pli cacb le k. O 18 

" " 
o 09 

51 30 Dir. P.T.T. Edirne 1-1-40 14 -

22 50 

721 88 
2812 50 

382 50 

187 -
813 75 

1500 -
97 88 
94 46 

229 27 

38 64 
43 33 

750 -

150 -
4 50 
1 50 

123 83 

3018 75 
7500 -

270 -
132 -
261 -
523 -
523 -

1080 -
195 -
367 50 

17 82 
50 62 
47 25 

432 -
1857 -
1968 -
-t-

945 -
445 50 

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. 
Com. Ach. Mil. Lüleburgaz 

" " ,, 'Mil. Kırklareli 
Municip. Ank, 

lst. 2-1-40 
19-12-39 
22-12-39 

4-1-40 
19-12-39 

14 -
15 -
10 -
15 -
10 30 

Dir. Econom. PTT Ank. et Ist. 22-12·39 16 -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

C. A. Com. Gen. Surveil. Douan. lst. 2-1-40 
Com. Ach. lnt Tophane 25-12 39 
Com. Perm. Mun. lst. 4-1-40 

> )l 4-1-40 
> 

Dır. Trav. Pub. Kütahya 

> » 
Municip. Ank. 
C · A. Min. Def. Nnt. Ank. 
C. A. Dir. Gen. Aff. Spor. 
Com. Ach. Mil. Edirne 

" > 

Municip. Ank. 

C. A. Int. Tophane 
,, Mil. Lüleburgaz 
,, lnt. Ank.. 
,, Mil. Edime 

> 
J 

> 

" > 

> 

" > 

.) 

> 

> 

" > 

Com. Acb. Mil. Amasya 
> 

> 
> 

> 

" 
" 

> 

> 

> 

> 

Mil. Edirne 

" " Municip. Kütahya 

Com. Ach. Mil. Amasya 

" " 

Ank. 

4.1.40 
2-1-40 

3-1-40 
22· 12-39 
22-12-39 

8-1-40 
20·12-39 
20-12-39 
20-12-39 

2-1-40 

14 -
ıo ao 
10 -
11 -
11 -
il -
ıı -
10 30 

22-12-39 15 45 
28· 12-39 10 ~ 
21-12-39 15 -
20-12-39 il -

25-12-39 15 30 
22-12-39 14 -
22-12-39 11 -
22-12-39 15 30 
22-12-39 15 -
18-12-39 . 10 30 

4-1-40 11 -
4 1-40 11 30 
5-1-40 10 -
5-1-40 10 30 
5-1-40 11 -
3-I-40 14 30 
3-1-40 15 30 
3-1-40 15 -

20-12-39 15 -
4-1 40 10 30 
5-1-40 11 30 

A VIS OffICfELS 
- .. -

Du Ministere des 
Travaux Publics 

L'adjudication, de gre en gre, de 10 cylindres de route, annon· 
cee comme devant avoir lieu le Samedi 9.12 939 a 11 h., a ete, p•' 
suite de la necessite ressentie, remiı;c a Mercredi 20.12.939 a 11 b., 
dans les conditions suivantes : 

L'adjudication aura lieu par devant la Commission d' Adjudi~· 
tions de Materiaux siegeant dans la chambre de la Direction de Ma• 
teriaux au local du Ministere des Travaux Publics a Ankara. il eıt 
stipule que les cylindres de route fonctionnant soit a vapeur ıoit a 
maz.out, ou bien une partie a vapeur et une partie i mazout, se· 
ront livres dedouanes et montes a lstanbul. La valeur eıtimative de 
chacun des cyliııdres a vapeur est de 8500 livres y compris les İP" 
struments et pieces de rechange et celle de chacun des cylindreı i 
mazout, 1 compris egalement les instruments et pieces de recbange. 
est de 8250 livres. Toutefois, la difference des frais devant nece•· 
siler du cbangemenl eventuel deı voies naturelles pour l'expeditioll 
deı cylindres est a la charge du Ministere. 

On peut se procurer le cabier des cbarges d'adjudication et de. 
tails au prix de 425 piashes de la dite Direclion de Materiaux. 

Le cautionnement provisoire sera etabli d'apres l'article 16 de 
la Loi No. 2490 sur le montant des prix des cylindreı a vapeur oıJ 
a mazout que le soumissionnaire offrira. 

Les soumissionnaires doivent se pretenter a la dite Comlllir 
ıion, le meme jour iı 11 heures, munis du cautionnement provuoir• 
et des certificat.s prescrits dans le cabier des cbarges. 

(6341) (I0247) 4-4 
------~.,.-,.._,~..,,.,,.-o··-=-- ------- - _......... - --~ 

De l'Adm1nistration Generale des ChEr 
mins de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

Les traverses en bois doııt les valeurs eıtimatives, garantiel 
provisoires, especes et quantiteı sont indiquees ci-bas en regard 
de cbaque liste seı ont acbetees separement par voie d' adjudicatioll 
ıouı pli cachete le Mardi 26 Decembre 1939 a partir de 15 h. 3') 
au local de l' Adminıstration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la Presi· 
dence de la Commissioıı le jour de l'adjudication jusqu'a 14 h. 3') 
leurs offres, leı garanties provisoires indiquees ci-bas et leı certi· 
ficats exiges par la loi. 

Leı cahiers des charges sont distribues gratuitement a Ankar• 
par le Service deı Approviıionııements, a Haydarpaşa par le .So" 
reau de Receptioıı, a İzmir et a Eskişehir par leı Magaıinı d• 
l' Administration. 
No. de Quantite Espece Valeur es· Valeur es- Garanti• 

liste Pces. timative 
parpiece 

Ltqı. 

1 

2 

3 

Ul.700 Traverse en betre 1,80 
pour voie normale 

I0.000 Traverse en chene 5,00 
pour pont 

1.000 idem 6,60 

timative provilOİrC 
totale Ltqı. 

Ltqs. - ---- __ _.-,• 

201.060,00 11.303 

50.000,00 3.750 

6.600,00 495 
(10212) 4-4 

Memento des Fournisseurs 
----------- ~-~-----·--....,..-==----· ~ --

Mardi 19.12.939 

Compteur d'eau (Municip, Ankara) No 1228 
8ande Huıueı (Dir. Gen. PTT.) No 1229 
Etoffe pr. babits et escarpins (Ecole Normale Ist.) No 1255 
Huile d'olives (Command. Mil. lst.) No 1256 
E11uie·main aans duvet.s (Min. Def. Nat.) No 1257 
Etaa-eres (lnt. Tophane) No 1259 
Articleı de desain (Fab. Mil.) No 1259 
Paletots (Municip. Ankara) 1259 
Eıcarpinı noirs (Lycees et Ecoles Second. lzmir) No 1258 
Machine megaphone (Dir. Gen, Exı..loit. Electr. T. et T. Jst•) 

No 1260 
Medicamentı (Vil. Urfa) No 1261 
Fabricat. plaques Mod, (Municip. lst.) No 12 J4 
Acier (Fab. Mil.) No 1264 
Rep. pont Yeşirlırmak (Municip. Samsun) No 1265 
Repar. batiueı fora-e et fonderie (Fab. Annes lzmir) No 1267 
Machine pr. nettoyaae de fourrage (lnt. Tophane) No 1268 
Accumulateure pr. eclairage n ,, No 1268 
Tbe, lentilles verteı et beurre ,, ,, No 1268 
Macbine preue ,, ,, No 1268 
Corde en acier (Fab. Mil.) No 1268 
• Morceaux de fer (Lycee Galatasaray) No 1 ~69 
Orae et avoine (Corpı Armee Eskişehir) No 1270 
Etoffe pr. habitı d'ete (Min. Def. Nat.) No 1270 


