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Umum T ·· ccarların ve müteahhitlerin nıesleki Organıdır 

konomik 
oaıı Maddelerimiz Hııkkınds 

Arjantin Mevzuatı 

~tnos Ayres'den alınan mallı- ' 
töre Kambiyo Ofisi tara· 

neşrolunan bir sirkiiler
l'arkiye'don Arjantin'e ce 
'te fındık ihraoabnın serbest 

'lıtu ve ancak bu mikdarlar 
"ntin'in Türkiyeye yapacağı 
~ttan mütevellid kambiyo 
Unde bulunacağı bıldirilmek-

~~linyağı ve tütünün kayıt
~e şartsız. kuru incir, üzüm 
teYtin danesinin ve diğer 
1 n:ıaddelerin yine nisbet 
İnde ithallerinin mümkün 

anlaşılmaktadır. 

oay lnsulin11 adlı müstııhzır 

kında Gümrük ve lnhlsarJsr 
Veklleti tamimi 

~ defa ruhsatnamesi veril
olıın "Choay İasulin,, adlı 

zarın da evvelce üçüncü 
~ lllÜıtahzarlar arasına soku
~ınsulinn ler gibi tarifenin 
11 o•marasındnki yüzde beş 
tük resmine ttibi iı~üncü sı
llıüıtabzarlardun s yılm &ı, 
lll ve İçtimai Muavenet Ve· 
linin 218 23t51 sayı ve 

l 930 g<inlü yaıılarmda bil. 
llliştir. 

dövizlerin ikinci 
syındaki vasati 

çek fiatları 

İkincikanun 1940 tarihin· 
31 ikiacikinun 1940 ak§a• 
' kadar itibara almmnsı la
telen ve Borsada kote olan 
tılınayan dövizlerin vas:ıü 
tı &fagıda gösterilmiştir. 

Lira (' r. S. 
-----
' 1 Sterlin 5 23 25 

IOQ Dolar lJO 14 25 
ıoo Fransız. Fr. 2 96 25 
ıoo Liret 6 77 75 
lO() lsviçre fr. 29 27 75 
ıoo Florin 69 36 50 
ıoo Rayşmark 
ı0o Belga 21 55 50 
ır 0 Drahmi o 96 875 
ıoo Leva 60 50 
too Çekoslovak -

Kuronu 
Pe:r.cta 13 42 50 
Zloti 
Pengö 2J 65 
Ley o 92 625 
Dinar 2 49 625 
Yen 31 22 
İsveç Kur. 31 16 25 
Ruble 

'ada kayıtsız bazı dövizlerin 
Clteşrln 1939 ayına ald va

sati çek f latıarı 
L. K. S. 

1 [)animarka Kuronu 25 53 -
~orveç " 29 90 -
l:'inlindiya Markı 2 55 25 
~toaya Markı 32 25 75 

~ lt-.pi 39 18 75 
'-~arıdaki tabloda görülen 
daviz Boraada kayıdlı bulun-
1klar1 c:ibetle biz.alarmda ya
fiatıar Anadolu Ajansı ta
dan bildirilen Londra piya

ıı, gCSre hesap edilmiştir. Bu 
~~6vizia fintları Komiserlik. 
iç bir taahhüt ve meıuliyeti 
Qıun etmez. 

aberler 
1939 senesi ilk nısfında dünya 

Zeytiny ğı istihsal ve ticareti 
Muhtelif memleketlerden alı· 

nan haberler bu sene içinde çok 
yüksek bir mahsul elde edileceği 
merkezindedir. Hemen her ta· 
rafta zeytinlikl rin ıirai vaziye· 
tinde budanmasına daha faz.la e
hemmiyet verildiği göriilmeltte. 
dir. Bu temayülün sebebini son 
üç sene içinde zeytiny ğı fiatlıı· 
rının yüksek oluşundn arnmak 
lbımdır. 

Yeni mahsulün derecesi hak· 
kmda en mühim bir müşir leş 
kil eden te1ehhür, hemen bü· 
tün memleketlerde çok iyi ol
muttur. Bilhaua Şimali Ameri
ka ve yakın tark zeytineiliı. 

mmtakalarmda (Tunus, Cezayir, 
F s, Suriye ve Lübnan, Porte· 
ki:r. ve İspanyanın ba:r.ı mıntaka
larında) tuehhürün çok kuvvet
li olduğu; Yunnııiııt n, Fransa, 
Yugoslavya Filistin, Kıbrıs ve 
sairde yerine göre çok iyi, veya 
iyi diğer memlekerlerde de 
(Türkiye, Amerika ve saire) eyi 
olduğu haber ahnmı,tır. 

Binaenaleyh hali hazır ile bi· 
rinciteşria ayı arasında mahsul 
üzerine menfi tesir icra edecek 
amiller (uzun süren kuraklık, pa
razitlerin hücumu, hastalıklar, 
kuvvetli ve aıcak rüzgArlar ve 
saire) hüküm sürmediği takdir
de önümfizdeki mevsimde umu 
miyetle çok yüksek bir rekolte 
aluıacağı ve ihracat için fazla 
miktarda yag elde edilmiş ola 
cağı anlaşılmnktndır. Buna mu-
kabil son üç sene zarfıoda dün· 
ya ithıı.l t mikdarları bir t r ftan 
Hatları yükseldıği diğer tar f 
tan muhtehf memlc ce.lerin t -
kib ettiketleri otarşi istemi dola
yısile mütemadiyen azalma hr 

Bu hususta fikir verebilmek 
için muhtelıf memleketlerdeki 
vaziyetler tcferrüatlı olarak a
şağıda gözden geçirilmittir: 

ARNAVUTI.UK: 

He en her tarafın zeytin nğaç· 
larrnın tenebbüt v ziyeti çok iyi 
tezehhür fevkalade oldufı'u cihet 
le, kuvvetli bir sam rüzğarmm 
bazı mıntakalarda çiçekleri dök
müş olmasma rağmen, bu seneki 
rekoltenin normalin fevkinde 
olacağı tahmin edilmektedir. Ca
ri senenin ilk nıİfında zeytin ya· 
ğı ticar«:ti durgun vaziyette kal
mıştır. Fiatlar fÖyledir: 
İnce yağlar kentali 130·140 frank 
Yemeklik .1 , IO:>-ı.m > 

Lampant n ,, 75- 85 ,, 
Zeytin fiatları çok mütehav

vil olup kaliteye ve rekolte :r.a
manına nazaran 14 ila 25 nltın 

frank arasında oynamıştır. lkin
ciknnun başından mart nihayeti· 
ne kadar yapılan ihracat şöy

ledir: 
Taze zeytin, 510.000 altın 

frank kıymetinde 27.050 kental 
Pırine, 3,750 altın frank kıyme· 
tinde 1.250 kental. 

Stoklar erimiştir; yanhz iCle
cek rekolteye kadar dahili ihti
yaclara kifayet edecek miktarda 
stok mevcuttur. 

CEZAIR ve FAS; 
Tezehhür her taraftn milkem· 

mel şerait dairesinde cereyan 
etmiştir ve her cihetten fevka
lade olan bir mahaul elde edile· 

• • Siirt Belediye Reiılifinden: 

SA LA R l 
Siirt vilayetinin halihazır ıekıen hektar meıkila kııımla 

yüz yirmi hektar gayrı meıkiin k11mınm takeoıaetrik nari
• . -. -----. --.-----_,~-.------ tasile imar sahasını' teıkil eden ve imar pli.nlarmın taa:ai• 
1 !!.şaat -1 amırat- Nafıa ışlerı - !~~8.!!!.~~arıta itlerine att umumi talimatnam~nin altıncı maddesi mucibin

AK 

Samsun Belediyesinden : 
Samsunun mevcut Şehir hurt sanın bau noksan kısımlarının ik- ı 

meli için 1500 lira muhammen beti.el üzerinden encümen huzurun· 
da pazarlıLla ihalesi için talip zuhur etmediğinden puzarhğm yeni· 
den bir ay müddetle uzatılmasına karar verilmiştir. 

Muhammen bedel 1500 liradır. 
Muvakkat teminaf 112 lira 50 kuruştur. 

ce yapılması gerekli avan proJenin huırlan•aıı ve Nafıa 
Vekaletince lastikten sonra aynı talimatnamenin yirmi do· 
kuz:uncu maddede mezkiir imar planının yapılmaıı 19.12-931 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık ekıilt••Y• ko
nulmuıtur. 

İhale 2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesi hükümlerine 
yapılacaktır. 

Eksiltme 8. 1 940 tarihine müsadif puarteıl rönü ıaat •• 
bette Siirt Belediye salonunda Belediye Encümeni huzurun
d yapılacaktır. 

tevfikan Birinci maddede zikrolunan harita •• avan proje 'Ye i•ar 

Daha fazln malumat almak ve ş rtnaaneyi zörmek 
belediye başmühendisliğine müracaat etmelidirler. 

planlarının tanzim itinin muhammen bedeli üç bin liradır· 
isteyenler Eksiltmeye gireceklerin yukarıda bahıi ıeçen talimatna-

Kütaby Askeri Satınalma Kominyonu Baıkanlığından : 
K ~tabya Tayyare Alay garnizonu .da 56443 lira 62 kuruş keıif 

bedeli iki erat paviyonu yaptmlacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Eksiltmesi 9.1.940 salı günii saat il de Merkez 

daki Sabnalma Komisyoaundan yapılaeaktır. 
Komutanlığın-

Muvakkat teminat 4075 liradır. 
Ketif, plan 

girecek olanlar 
günü saat 10 da 

ve şartnameıini görmek istiyenler herfÜn, ihaleye 
kanuni vesaikle birlikte teklif mektublaranı ihale 
Komisyona makbuz mukabilinde verecekleridir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundnn : 
Ketif bedeli 20,889 lira 83 kuruş olan Ankarada bir aded i'artd 

sundurması pazarlıkla yaptırlacakhr. Pazarlığı 23.12.39 cumartes1 

günü scuıt l 1 dedir. Kati teminatı 3133 lirn 50 kuruştur. Şartn esi 
I05 kuru a komisyondan alınır. Taiicıerin muayyen vakitte Anka· 
rada M M.V. Snbnalma Komiıyonunda bulunmaları, 

ceği tahmin olunmaktadır. Bü
tün zeytincilik mant kalarında 
zeytinliklerin tenebbüt vaziyeti 
çok eyidir. Zeytin yağı piyas -
sı çok zayıftır ve stoklar sıfıra 

inmiştir. Haziranda fiatlarda ye
ni bir sukut kaydedilmittir. Fil
hakika sürfine yağlnrm fi tı 9 
haziranda yü:r. kilosu 900-940 
frı:ınk iken 16 hazirand 900-910 
ve 23 h zirunda da 875 900 
franga inmiş.ir. Lampant yağ· 
lorda ayni tarihlerin sırasile 

75a-770; 740-760 ve 740 755 frank 
idi bu fiatlar nominaldir. ve 

' hiç muamele cereyan elmemek-
tedır. 

FRANSA; 

Bu memlekette de tezebhür 
fevkalade eyi şerait dahilinde 
ceryan etmiş olup ha:r:.iranda 
zeytinliklerin tenebbtit vaziyet· 
}erinin çok iyi bulunduğu tesbit 
edılmişlir. Stokları azalan iyi 
mallar fiatları oldukça H· 

tlam bulunmakla beraber ikinci 
kalite mallnrm piyasası zayıftır. 
Nisan v.:. mayıs aylarında fiatlar 
sağlam kalmıf, fakat hazıranda 
mühim bir düşüklük kaydedil· 
miştir. Nisan ve Mayıs içinde 
kentali l ,250· l ,275 frank olan 
ekstra "ıyerj yatların fiab hazi
randa muamelelerin azlığı dola
yisile \, l 75· l, '95 ~ran~a d~f· 
müştür Cari senenm ılk dort 
ayı içinde, Fransanın batlıca 
ithalat merkezi olan Marsilya li
manınd . .rn yapılau ithalat 1938 
senesinin ayni müddetine naza
ran 55 400 kental noksandır. 

LiBYA ; 

Garbi Libyada (Trablusıarp 
ve Misurala eyaletlerinde) geçen 
mevsim içinde istihsal edilmif 
olan ıeytin mikdarı ilk rakamla
ra nazaran 165.054 ve zeylin ya· 
ğı mikdarı da 28.648 kentaldir : 
maamafi bu rakamlar nihai olma· 

yıp ileride de~işebilir. Şarki 1:-İ· 
byada 1.Biagazı ve Damada) ıs
tihsal ehemmiyetsiz derecededir. 

Mahalli yatların fiatları fÖyle 

idi : ikinci kinunda 508-525 İtal
yan lireti; şub tta 578· 605 ;m rtta 
608-627; ni111nda 592·616 liret. 
Stok mikdarı 17.055 kentale ba· 
lii' olmaktadır. 2.855 kental ya· 
&"h tohum ve 3.342 kental rafine 
yağ ıthal olunmu tur. Rafine ya
tlaruı fıatı g50. 1.000 lirettir. 
Di~er zeytinci memleketleree 

umumiyetle tez hhür çok iyi ol-
muştur ve hnli hazıra kad r alın n 
malUmat her yerde çok eyi bır 

mahsul elde edileceııi ümidıı i 
tevlit etmektedir. l:Su memleket
lerde de zeytın yağı piyasuı di
ger memle etlerde i i'İbi dü
şüktür ve atoklhr tükenmiıtir. 

Hülasa, halı ha:ı.ırd ki dünya 
zeytin yağcılığı vaziyetinden aşa
tıdaki netice} re varılmaktadır: 

1 - Önümüzdeki me,ı-sim için
de eyi hır mahsul elde edileceti 
ümidi ve eski zeytinliklerin ienç 
letlirilmeıi için eu mühim birtet· 
vik vesilesi olan fiat yükıekliti 
dolayısile iıtihsalin artması. 

2 - Son üç sene içinde cihan 
:ıeytin yatı ihracatının mühim su-
rette tenakusu ve bu temayilün 
rerek yemeklik yaj"Jar l'erekıe 

sanayiee müstamel mallar ihra 
catında 1939 senesi ilk yarısın
da kuvvetlenmit olması. Bunun 
bathca sebepleri dünya iıtihla
kinin bir kısmının elden kaçma-
sını intac eden fiat yüksekliği, 

bir çok müstehlik memleketler
de otarşik tedbirler alınmış ol
ması Ye beynelmilel siyaıi va:.ıi· 
yetlerdeki ıttırataı:r.lıktır. 

3 - Cihan zeytin yağı ıtokla
ruıın çok a:r.almıı olması ve bu
aun normal ihracat ihtiyaclarının 
:Yo 30 uadan düıük bulunması. 
Burada Portekizde bu l u n a n 
150.000 kentnlio ayrıca naz.arı 
itibara alınması lazımdır; pek 
kolay olmamakla beraber, ayni 
miktarda yağla toh•m ithal ıure
tile bu mikdar ihracata tahsis o
lunabilir. 

Kuvvetlen mekte bulunan ve ıre· 
lecek rekolte aenesinden itibaren 
çok atar neticeler verebilecek 
olan bir tenezziil temayQlü. 

menin beşinci maddesinde yazılı ehliyeti olmaları ıarttır. 
isteklilerin iki yüz yirmi beı liralık muvakkat teainat 

makbuzlarile uzak yerlerden iıtlrak edecekler teklif mek· 
tuplarını ihaleden nihayet bir saat evvel ıöndermit bulun· 
maları ıarthr· Postada vuku bulacak ıecikmelerin nazarı iti· 
bara alınmayacağı ilan ohuıur. 

Ankara Telefon Müdürlüiünden: 
Telefon müdürlütfiııln methaliue ltetoHrme bir ••rtliYe• 

yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 655 lira 8 kuruı, ••nlakat te•i· 
nal 50 liradır. Şartname miidüriyet biroHntlaa beclelıia alı•altilir. 

Pazarlık 5°1.940 cuma ıünü ıaat onbetle telefen aitllrlltl•· 
de yapılacaktır. Taliplerin 24g() numaralı kaauaea yasalı nıikalar· 
la mezlür saatte müdüriyete miraeaatları ilia ol11a.r. 

Elak!rik, Havagazı, Kalorifer (T11i•t vı lılz.) 
M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komiıyenumlaa: 

Tahmin edılen bedeli 37360 lira olan 8 aclet Disel Cene
reytörün pazarlıkla münakasaıı 25.12 939 tarihine teıatlüf 
eden pazartesi &"Ünü saat 14 te Vekalet binasında müteıek· 
kil Kombyonumuzda icra edilecektir. 

ı 87 kurut bedel ıle ıartnameıini almak il ti yenlerin her 
gün ve münakasay girmek istiyenlerin de mezkur gün ve 
saatte 2802 liralık ilk teminat ve kanuni belıelerivle ve ket· 
misyoncu olmadıkları hakkındaki vesika ile birlikte komiı· 
yonumuza mükacaatları· 

ılü Müdafa VekU. u Satı;ıalma Komisyonundan : 
if bedeli 23,200 lıra ol n Kayseride mektebin kudret sant-

r 1 ı zarfla eksiltme} konmuştur.~Ekıiltmesi 6.1.940 cumartesi 
gıinu t 11 dedir. İlk teminatı 1740 lira olup ıartnamesi l li ku-
ruş kar.ıısyoadan alınır. Talihlerin muayyen vakitte bir saat evve
line kadar z rflarını Ankarada M. M. Vcki.leti Satınalma Komiıyo• 

nuna vermeleri . 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
D:ıvutpaıa askeri fırınrnm elektrik tesisatı noksanı ketif ••cıi· 

bince 25.12.939 pazartesi günü ıaat 15,30 da Toplıamede LY. a'llirl~ 
ti Satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılaeııı'<tır, Kefif 
bedeli 138 lira, kat'I teminata 2@ lira 70 kuruıtur. Ke~if kamiıyoa· 

da ıörülür. 

Mensucat- Elbise -Kundura - Çamıtır v. s. 
İstanbul P. T. T. Müdürlüjünden : 

İdare müstahdemini için 5150 takım elbiHnin 7aptırılmaaı 'fi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. Ekıiltme 5.1.940 tarihi· 
ne rastlayan cuma günü saat 15 de B. Postahane itinası lairiaci kat
ta toplanacak Müdürlük alım aahm komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 93095 lira 38 kurut, muvakkat te•inat 51()5 
liradır. 

İsteklilerin bu haptaki ıartnamel~rini ~33 kurut mukaltili•ııle 
almak ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma ıi'inlerin
de mezkür müdürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme saatla
deıı bir saat evveline kadar kanunun tarifine fÖre ha:r.ırlamıt el
maları lizım gelen mektublarını, teklif mektubu, '31 Hnesi ıçın 
muteber Ticaret Odası vesikası muvakkat teminat makbua. ve1a 
muteber bir banka mektubunu havi olarak yukarıda iı•İ ıeçu 
Komisyon Bstkanlajına No. lı makbuz mukabilinde tuııli eylemeleri. 

Devlet Denizyolları iıletmesi Umum Müdftrlüf6nden : 
İdaremiz memur ve müstahdemler için satın ahoaeatı ilin olu

nan ve talibi çıkmıyan iki cinsden ceman 6.0 metre kumat 5 K. 
Sani 1940 tarihine misaıılif cuma rlnü ıaat 10,30 da Umum Mldlr
lük nhm satım komisyoAunda pazarlıkla satan ahnaeaktır. Muba•· 
men bedeli 2000 lira olup muvakkat teminatı 150 lindır. Şartname 
ve nümuneler ber gün Malıı.eme Müddrlütünde rlJrGlebilir. istekli· 
leriD yazılı fÜO ve H&tte komiıyona felmeleri. 
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Cinsi Şekli Muhm. bed. 

l\1 ü nakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa~· ~lzeme, Harita 

Şehir harıtasının bazı kısımlannın ikmalı paz. 
Erat pavyonu inş : 2 ad. kapalı z. 
Cerrahpaşa hastanesi havagazı ve su tesisatı paz. • 

1500 -
56448 62 

357 50 
için toprak h friyatı 

İst telefon Müd. yanındaki binanın yıkılması aç. eks. 137 59 
Hastane oc klan tamiri paz. 998 82 
Ank. bir garaj sundurması inş. (şart. 105 kr.) ,, 20889 83 
Harita tanzimi aç. eks. 3000 -
Be onarme merdiven inş. 605 08 

Elekrtik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Davutpaşa Ask. {ırınm elektrik tesisatı. paz. 138 -
Cerrdhı-aşa lıastanesi birinci şirürji ldini • i ,, 495 -

soğuk su tesisatının bağlanması 
Cerrahpa a h st. giSz ve şirürji klinikleri n 

havagau tesisatının bağlanmaşı· 
Ampul göz klini i için: 179 ad. " 
Dizel generatörü: 8 ad. (şart. 187 kr.) " 
Kayseri mektebin kudret santralı {,art 116 kr.) kapalı z. 

~---rı_sucat, Elbise, t<undura, Çamaşır V.:!.:_ 
Elbise: J tak. paz. 
Kıillık e bise: 19 t. aç. eks. 
H rıci lbi e: 80 talı ,, 
Elbiselik kumaş: 10000 m. paz. 

498 75 

152 68 
37360 -
23200 -

350 -
346 75 

1640 -
8300 -

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Muşa~ba Hah, 

Camlı evrak dolabı; 15 ad.-döşemesiz kol- aç. eks. 
tuk: 7 ad.-cam hokka: 20 ad. 

v. s. 
793 80 

zımı 
;n 

Yeşil otomatik matbaa mürekkebi: 240 k.- aç. eks. 
kırmızı otoın.-.tik matbaa mürekkebi: 90 k. 

Zıvana k ğıdı: 4'.J top ,, 
Rakı rap ve vermut şicesi etiketleri: paz. 

335 O ad (temd.) 
Cam bok ta: 20 ad. (Bak cobııya sütununa) aç. eks. 

hrukat1 Benzin, akme yağlan v. s. 

Türk antrasiti: 35 t. 
Vakum: •O t.-volvalin: 3 t .• gres: 1.5 t. 
Mazut: 100 t. 
Odun: 1600 t. (tashih) 

Ut rrik 

Uzun kovan çorap iğnesi: 2000 ad.·kapak 
çorap iğnesi: JOCO ad. 

Uıı çuvalı: 5000!) ad.-eşya çuvalı: 30000 ad. 
Matorbot inş : 3 ad 
Hnyvan ba~lı ı: l 15 ad. • 
Dağ mnlzeme sandığı yap.: 57 ad. 
Semer koloın: 250 m.·siyah köıele: 100 k.· 

k~lan tokası: 100 ad. kanat sahtıyaıı: IO 
ad.saraç ğnesi: 10 ad:-perçin çivisi: 10 
kutu 

Yataklık pamuk: 2115 k. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağ: 32 t. 
Un: 340 t 
K. fasulye: 48 t. 
Sabun: 15 3 t. 
Sade ve tereyağ 
Un: a7t.) t. (temd ) 
Sadeyağ: 9.6 t. 
Un: 3 Ot. 
Yulaf: 40 t 

,, : 40 t 

,, : 40 t. 
Un: 570 t. (temd.) 
K. üzüm: 23 t. 
K· ot: 495 t. 
Sığır eti: 82 t. 

B. U 7 a y e d e 1 e r 
Dükkan ve ahşap hane anka:ı.ı 

kapalı z. 
,, 

aç. eks. 

paz. 

1J 

kapalı z. 
poz 

" ,, 

" 

pa:ı. 

kapalı z. 
,, 
,, 
,, 

paz. 
kapalı z. 

,, 
paz. 
,, 
,, 
n 

kapalı z. 
,, 
,, 

aç. art. 

762 

776 -

805 -

k· o 18 
32000 -

9600 -

761 40 

k. 1 20 
64800 -

9600 -
5202 -

12699 20 
71250 -

9936 -
39000 -
3000 -
3000 -
3000 -

71250 -
5750 -

24750 -
26240 -

75 -

Ankara Bolge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 
Okulumuz talebeleri için yaptırılacak olan 1640 lira tutarındaki 

80 takı u baricı elbıse nçık eksiltmeye konulmuştur 
'l lıpl rııı şartn meyi ve kumcş ve malzeme nümunelerini ~Ör

mek üz re her gün okul direldörlügüne ve eksiltmeye gireceklerin 
de 123 lır d n ıb ret bulunan ilk teuıinatlnrıle ve kanunun icabet
tırdiği \'CS ikle birlikte eksiltme günü ohın 4. 1.940 perşembe günü 
ıı at 16 da ~.ektepler Muhasebeciliğınde toplanacak olan komisyo· 
na müracaatl rı. 

Samsun Belediyesinden: 
Açık eksiltmeye konulduğu h ide talip zuhur etmeyen belediye 

tanıifntı amelt:sine yaptınlacak 50 takım elbise yeniden pazarlığa 
çıkarılmıştır. 
. ıh le 1 l.12.93!> tarihinden itibaren bir ny müddetle Encümenin 
toplandığı pazartesi '\'e perşembe günleri encümen huzurunda pa· 
zarlıkla yapılacaktır. 

.V1uhamruen bedeli 350 liradır. 
Muval~kat teminat 26 lira 25 kuruştur. 

Mlubee Grctui 

ve Müzayedeler Listesi 
Teminat 

112 50 
4075 -

150-
3133 50 

50 -

20 70 

2802 
1740 -

26 25 
26 -

123 -
945 -

M6racaat yeri 

Samsun Beled. 
Kütahya Ask. SAK 
İst. Üniversitesi A .E.P. Kom. 

İst. Telefon Müd. 
Edirne Ask. SAK. 
M.M.V. SAK 
Siirt Beled. 
Ank. Telefon Müd. 

Tophane Lvz. SAK 
İıt. Üniversiteıi A. E. P. Kom. 

', ,, 

" ,, 
M.M V. Deniz Mrk. SAK 
M.M.V. SAK. 

Samsun Beled. 
,, 

Ank. Bölze Sanat Okulu 
M.M.V. SAK 

59 54 İst. PT. T. Müd. 

57 15 inhisarlar U. Müd. 

58 20 ,, 
" 

Ank. P.T.T. Müd. 

60 37 Selçuk Kız Enstitüsü Müd. 
1185 - Ziraat Vekaleti Ank. 
1350 - ,, 
2400 - Sarıkamış Ask. SAK 

Tophane ~vz. SAK 

,, ,, 
720 - İ.t. Mıntıka Liman Reisliği 

Edirne Ask. SAK 
ist. Komut. SAK Fındıklı 

" 
,, 

109 25 Ank. Ltvz. SAK. 

2880 -
4490 -
720-
390 15 
952 44 

6593 75 
745 20 

2925 -
450 -
'450 -
450 -

6593 75 
432 -

1857 -
1968 -

Tophane Lvz. SAK. 
Mersin Ask. SAK. 

" • ,, 
lst. Beled. 
Maraı Ask. SAK 
Adana Aık. SAK 
Edremit Aık. SAK 
Edirne Aık. SAK· 

,, 
,, 

Konya Ask. SAK 
Edirne Aık. SAK. 

" ,, 

Ank. Beled. İmar Müd. 

Günü Saatı 

1 ay zarf ıoda 
9·1·40 11 -

25-12-39 10-

6·1 ·40 il -
25-12·39 9 30 
23-12-39 11 -

8-1·40 15 -
5-1·40 15 -

25· 12-39 15 30 
25-12-39 10 -

25.12.39 JO -

25. 12·39 10 -
25·12 39 14 -

6·1·40 11 -

11-12-39 itib. 1 ay 
4-1 40 15 -
4 1-40 16 -

23.12.39 10 -

3·1·40 15 -

27-12-39 16 -

5·1-40 14 -
26·12-39 16 -

3·1·40 15 -

9-1·40 14 -
5-1-40 14 -
5. 1-40 16 -
5. 1-40 10 -

22-12-39 10 30 

28-12-39 14 30 
5·1-40 15 -

28-12-39 11 
26-12·39 11 30 
26-12-39 it 

22-12-39 15 -

~12-39 14 -
5. t-40 11 -
5 ·1·40 l~ -
5·1-40 18 
4-1-40 15 -

25·12·39 15 -
5-1·.W 10 -

11-140 10 -
27-12-39 9 30 
27-12-39 g 30 
'r1 12.ag 9 30 
25-12-39 15 -

3-1·40 14 30 
3.1 40 15 30 

3-l·-40 15 -

4-1-40 15 -

Dah fazla malumat alaıak ve gerekli evrakı görmek istiyenler 
belediye daimi encümen kalemine müracaat etmelidirler. 

* • • İtfaiye efradı için 19 takım kıflık elbise açık eksiltmeye 
konulmuflur. 

İhale 4.1.940 perıembe günü saat 15 de Belediye daimi encüme-
ni huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel: 3-46 lira 75 kuruştur. 
Mavakkat teminat: 26 liradır. 
İhale 2490 sayılı kanunun 41 inci maddeıine tevfikan açık ek· 

siltme ile yapılacaktır. 
Daha fazla malumat almak iıteyenler belediye daimi encümeni 

kalemine müracaat etmelidirler. 

M. M. Vekaleti Hava Müsteıarhaınden: 

21 Birincikanun ı93y 

•• Ş~rtname ve evsaf ger gün öğleden sonra komisyondrın •1'.11ıe 
bilir. isteklilerin muayyen saatte kaü teminat ve kanuni belgeler•f 
komisyonda bulunmaları. ._---/ 

obilya, Büro ve ev eşyası , Muşamba, Hal!_ v.s. 
-------~-------- ~ --- .. 

Ankara p. T. T. Müdürlüğünden: 
D • • 'ht• . • 1 ~ t 1 o k dO' aıremız ı ıyacı ıçın :> ane masa, tane camlı evra 

labı, 7 tane döşemesiz koltuk, 20 tane cam hokka açık eksil1111e 
suretile alınacaktır. 

Eksiltme 3.1.40 çarşamba günü saat 15 de müdürlüğÜalüı 0 

dasında müteşekkil mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 793 lira 80 kuruştur. Muvakkat te01iııa~ d 

lira 54 kuruştur. Alınacak eşyanın nümunesi müdürlük kaleıll111 

her gün görülebilir. 
Taliplerin o gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
M~tban mürekkebi, zivana kağıdı ile şise etiketleri alınacaktır 

Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Nakliyat - YUkletme- Boşaltma 
Çanakkal;·Mst· M;~tınalm; Komisyonundan: a-

Çaoakkale Mst • Mvk. hesabına gelecek eşya, erzak ve ııı ~ 
himmatın vapurdan iskeleye, iskeleden gümrük amb rına, güııı'11,. 
ambarından ambnr önünde bekleyen nakliye vasıtalarına yükle 
mesi. açık eksiltmeye konulmuştur. ,r ~ 

ihalesi 2.1.940 alı günü saat 11 de ÇanakkaJede Mst. Mvk· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Bu hammlaliye beş aylığına mukaveleye bağlanacaktıı·. 

da eksiltmeye konulan eşya miktarı 500 tondur. 1ı 
Beher tonu 70 kuruıtan 350 lira kıymet biçilmiştir. Muvak~ 

teminatı da 26 lira ~5 kuruştur. 
Taliplerin mezkur tarihte kanunun emrettiği vesaikle 

vakkat tem:natlarile birlikte müracaatları ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
6000 ton şehir dahili nakliyat yaptırılacaktır. kapalı zarfla ek•

1 
t 

mesi 4.1.940 saat 15 de Ankara Lev. amirliği satınalnıa 1'0 

yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 13800 lira ilk tem;natı 1035 liradır • .şıırtııl 

mesi komisyonda iÖrülür. İçiude kanuni vesikalar da bulunan 1' 
lif mektupları saat 14 de kadar kabul olunur. 

ahrukat~Iienzin, Makina-y-ağ ........ la_,,r_ı .... v ...... -s-. ----- -- .. __ ._....._... ~ - ~~ 

Lüleburiaz Askeri Satınalma Komisyonundan: 
. Kap~lı urfla eksiltme.ye konulan 660 ton oduna eksiltme gii~~ 

de ısteklı çıkmadığından ılk pazarlığı 27. 12.939 çarşamba günil r 
at 15 te LüleburillZ Askeri Satıncılma komisyonunda yapılaca~tı 
Şartnamesi ber a-üıı komisyonda iÖrülür. Tahmin bedeli 6500 ıırt 
ilk teminata 237 lira 50 kuruştur. 

Ziraat Vekaletinden : 
Zirai kom binalar kurumu ihtiyacı için kapalı zarf usulile 

ton yazlık ve 10 ton kışlık olmak Üzere cem'an 20 ton vak11 

3 ton valvalin ve 1,5 ton Gres alınacaktır• 
Vakumun beher kilosuna 70, valvalinin beher kilosuna 40 

Grcsin beher kilosuna da 40 kuruş fiat tahmin edilmiştir. ,1 
Muvakkat teminat vakum için 1050, valvalin için 90 ve G 

için de 45 ki cem'an 1185 liradır. 
İhale 5.1.40 tarihine musadif cuma günü saat 15 de Ve"jl 

bina~ında müteşekkil Merkez Satıııalma komisyonunca yapılaca~~ 
idari ve fonni fartnameleri Zirai kombinalar kurumu idarcsiod' 

parasız olarak verilir. 
İıteklilerin teklif mektuplarını 5.1.40 cuma günü saat on d6( 

de kadar komisyona vermeleri ve saat on beşte 2490 No. lı ka011 

da yazılı vesikalarla birlikte Komisyonda hazır bulunmaları. 

* • • Zirai Kombinalar kurumu ihtiyacı için kapalı zarf usıı1' 
100 ton mazut satın alınacaktır. 

Mazutun beher kilosuna 18 kuruş kıymet tah'ınin edilmiştir· 
Muvakkat teminat 1350 liradır. 
İhale 5 ikinci kanun 940 tarihine musndif cuma günü saat '1 

da Vekalet binasında müteşekkil merkez satınalma komisyont111 

yapı~acnktır. / 
idari ve fenni şartnameler Ankarada Zirai kombinalar kur11 

müdürlütünden parasız olarak verilir. 
İıteklilerin teklif mektuplarını 5. 1.940 cuma günü saat ı5d 

kadar komisyona vermeleri ve saat 16 da 2490 numaralı kant111 

ya:ııh vesikalarla birlikte komisyonda hazır bulunmaları. ..... 
75 ton marin ine kömürü alınacaktır. Bak : 

d' 
erzak sütuııt111 

Orman kuruma i•nel komut. İst. SAK. ilanına. 

~~----=-=------~~----~-----------...,,,/ Müteferrik 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Komisyondaki nümunesi ve şartnamesi mucibince ~ 
dizginli ve tam teferrüatlı 115 adet hayvan başlığı yaptıt1 ' 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28.12 939 perşembe günü s~ 

l 11 dedir. ·isteklilerin belli gün ve saatte Edirnede Sııf1~ 
1 kıılasında Satınalma Komisyonuna gelmeleri· 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan:~ 
2115 kilo yalal,lık pamuğun pazarlıkl eksiltmesi 22. 12.939 ~ 

at !5 de Ankara Lv. amirliği sntınnlma komisyonıımda yapılıı'' 
tır. 

Muhammen bedeli 761 lira 40 kuruş kati teminatı 109 li..,_ 
kuru,tur. Nümunesi komisyonda görülür. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundaP : 
Aded 
2000 Uzun kovan çorab itn si 
1000 Kapak çorab iğnesi 

10.000 metr~ iş e~biıelik kumaf p~zarlıkla. ıahn al~na~aktır. Yukarıda yazılı çorab iğnelerinin 2:!. 12.939 cuma güniİ : 
Muhammen bedelı 6300 lıra olup kati temınat mıktarı 945 lıradır. 10,30 da Tophanede Levazım amirliği Satınalma lı:omisyo11~ ~ 
Pazarlığı 23.12.939 cumartesi günü saat 10 da hava aatınalma pazarlıkla eksiltmeleri yapılacaktır. Nümunesi l(Omisyonda göri.11 

komiıyonunda yapılacaktır. ı lıteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 



~l Btrlnciki.nun 1939 

~ • • Elli bin aded un çuvalı ve 30 bin aded eşya çuvalı alına· 
lır, Pazarlıkla eksiltmesi 28. 12.939 perşembe günü saat 14,30 da 
Qbu\ Tophanede Levazım amirliği Satmalma komisyonunda 
~acaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin teminat-

helli saatte komisyona gelmeleri 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Miaakaaai Ciiıazeteıi 

fasulye alınmış olduğundan mezkur tarihte ayrıca alınmıya~ 
cağı. 

* • • 10 ton çama§ır sodası alınacaktır Pazarlıkla eksilt· 
mesi 22.12.39 cuma günü saat 15,45 de Tophanede levazım 
amirliği sntınnlmn komisyonunda yapılacaktır· İsteklilerin 
kati teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
330()0 kilo çekirdeksiz kuru iizüm alınacaktır. Kapalı 7arfla 

eksiltmesi 3.1.940 saat 15 de Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. l<o da 

I - 14.XU.939 tarihindeki ikinci eksiltmesinde de ilaale ecli
lemiyen cem'an 335000 adet rakı, p.rap ve vermut şiteıi etiketleri 
pazarlı lda satın alınacaktır. 

11 Pazarlık 26.Xll.939 Sah giinü saat 16 da Kabataşta Len-
zı ve Mubayaat Şubesindeki Alım KomisyoDunda yapılacaktır. 

. 17 inci Tümen için aşağıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem mu· 
'Ye pazarlıkla satın alınacaktır. Münakasasına 26.12.39 salı günü 
1 l l de başlanacak ve aynı günde ihalesi yapılacaktır. İsteklilc 
belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık satınnlma komisyo· 

t da gelmeleri. 

yapılacaktır. J 
Muhammen bedeli 7260 lira ilk teminatı Ş44 lira 50 kuruştur. 

ıll İsteklilerin pazarlık için tayin edilen J'Ün ve aaatte Y. 7,a 
güvenme parasiyle birlikte mezkur Komiıyona ıelmeleri. (10556) 

* * • 
~ltrı Cinsi Miktarı Cinsi 

ınetre Semer kolan 10 Kanat sahtiyan 
~ kgr. Siyah kösele 100 adet Saraç iğnesi 

adet Kolan tokası 10 kutu Perçin çivisi 

~ • • Muhabere alayı ihtiyacı için şart ve nümunelerine göre, 
11ded nümune dafr malzeme sandığı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
kasasına 26.12.39 salı günü saat 11,30 da başlanacak ve aynı 

de ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fmdıklı
l\oınutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Hava Müstevarlığı İnş'nat Şubesinden: 
Meydan pistleri üzerinde birikecek olan kar ve çamurları te

~liyecek makine alınacaktır. İsteklerin 15 gün zarfında verecek-
1 llıakinelerin tip, evsaf, doküman fiat cetvellerini, azami teslim 
detıerini bildiren mufassal malümatı havi teklifleri Ankaradn 

11 ınüstefarhğı inşaat şubesine vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
l'ahwin edilen bedeli 70 bin lira olan 200 ton kurşun askeri 

tikalar umum müdürlüğü merkez sntınalma · komisyoıınııca 27 bi
i kanun 939 çarşamba günü saat 14.30 da pazarlıkla ihale edi

.tktir. İlk teminatı 4750 lir.,dır. Şartname 3 lıra 50 kuruş muka
llıde komisyonundan verilir. İ~teklilerin 2490 numaralı kanunun 
~t a ncü maddelerindeki vesaik \le komisyoncu olmadıklnrına ve 
İtle alakadar tüccardan olduklnrıııa dair Ticaret Od'ası vesikasıle 
~ur gün ve saatte komisyondn bulunmaları. 

t * • Beher kilosuna 22 kuruş bedeli tahmin edilen 40 · 60 ton 
~ 'futya Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınnlma 
ltıisyonunca 27.12. 19 9 çarşamba günü aaat l 4 de pazarlıkla İhale 
ılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
ıtkkat teminat olan 990 lıra ve 24~0 numaralı kanunun 2 ve 3. 
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala-
~r töccarden olduklarına dair Ticaret odası vesikasiyle wezkür 

\'e saatte komisyona müracaatları. 

" lak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
Orman Koruma Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 

Komisyonundan : 
Miktarı 

İhale tarihi 
25 12.939 pazartesi saat 14 de 

Cinsi kilo 
- Makarna 4000 

Şehriye 2000 
~ Kuru üzüm 2500 

,, ,, ,, ,, 
,, ,, ,.. 

" Bulgur 9 00 
f Zeytin yağı 2000 
ıel Zeytin tanesi 2000 

Beyaz peynir 2000 
1' oz. şeker 2500 

" 
,, ', ,, 

'' " 
,, 

" 
" 26.12.939 

,, 
" J. 

salı saat 14 de 
,, ,, ,, ,, 

l'uz 3000 

Şartname Vt! nümuııesi lwmisyonda görülür. içinde kanuni ve Ti
caret Od.ısı vesikası da bulunan teklif mektupları s~at 14 de kadar 
kabul olunur. 

Siird Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Siird birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye konulan 280 ton 

una taJib çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla teminine ve 
30.12.939 cumartesi günü saat 10 da ihalesine karar verilmiştir. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Müteahhidi nam ve hesabına şerait ve evsafı dabilinde 40,00ü 

kutu zeytinyağlı yaprak dolma konservesi satın alınacaktır. Pazar. 
lıkla ihalesi 5.1.940 cuma günü snat 15 te Edirnede Müşiriyet daire
sinde Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen tutara 8596 
~ira teminatı 1290 liradır. Şartnamesi ber gün komisyonda görülür. 
isteklilerin teminat makbuz veya me tublarile kanunda yazılı vesi 
kalarile beraber belli gün ve sıtntte Komisyonda bulunmaları. 

* * • 100 ton pirinç evsafı dahilinde satın alınacaktır. Pazarlığı 
22.12.39 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 32 
bin lira, teminatı 4800 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda gö
rülür. İsteklilerin teminat makbuz veya mektuplarile kanunda ya
zılı vesikalarile beraber belli gün ve saatte Edirnede Müşiriyet 

dairesindeki satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • Aşağıda miktarı yazılı iki kalem sadeyatı 22.12.39 cuma 
günü hizalarında yazılı saatlerde pazarlılda satın alınacaktır. İstek
lilerin teminatlarile belli saatte Edirnede Müşiriyet dairesinde As· 
keri satınalmn komisyonuna müracaatları. 
Cinsi Miktarı Tlltarı Teminatı İhale saati 
Sadeyağı 8300 9,711 1457 14,30 
Sadeyağı 9400 I0,998 1650 14,30 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Açık eksiltma ile 8906 kilo pirinç alınacaktır. 
Muhammen bedeli 3117 lira 23 kuruştur. Muvakkat teminatı 

233 lira 79 kuruştur. 
Eksiltme 5.1.940 cuma güal saat 15 ıie İstanbul Galata Veli 

Alemdar han ikinci kat satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İstekli olanların eksiltme gününde teminat makbuzlarını ve 

knnunt:n istenilen belegeleri komisyona getirmiş bulunmaları. 
Şartname, evsaf ve nümunelerini görmek istiyenlerin her gün 

komisyona müracaatları. 

Adana Askeri Satınalma Komiııyonundan: 

,, 
Sabun 2000 .. 
Çay 40 ,, 
l\1arin lave kömürü 75 ton 

" Y. On iki kalemdir. 

,, ,, 
" " ,, ,, 

" 
,, 

.. 
,, 
,, 
" 

Mersin garnizonu için 9600 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 9936 lira, muvakkat teminatı 
14;) lira 20 kuruştur. Eksiltmesi 5. 1.940 cuma günü saat lO da A· 
danada Askeri Satıne.lma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
Ankara, İstanbul, Diyarbakır levazım amirliği ve Adana Askeri 

ı Satınalma Komisyonhırında görülür. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki şeraiti haiz olduklarına dair vesaikle birlikte 
tayin edilen saatten en az bir saat evveline kadar :zarflarını komisyon 
riyasetine vermit olmaları. 

lı~ Orman koruma talımgah ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktar
tı Yazılı on iki l alem erzak 2490 sayılı kanunun 46 ncı madde
\• 1tı (A) fıkrnsına sröre pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlı_kı yukarıda gösterilen terihlerde Sirkeci, Demirkapıdaki 
ltıan koruma Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

, ı. E, saf ve şartnamesi her gün komisyonda parasız olarak görü· 
Otlir, 

~ 

Çanakkale J. 1-nci Alay Satınalma Komisyonundan : 
Tutarı .Mvk. te. İhale ta. ıünü saati şe~li 

ıı Cinsi kilo lira lira 
dt yağ 16200 16000 1200 29.12.939 cuma 15 de açık 
bt. 2000 2880 75 •ye 1 l ,, ,, ,, ,, 

J1 Çanakkale biriııci J. alayının l.12.939 tarihinden 31.8.940 sonu· 
11 

kadar 9 aylık ihtiyacı bulunan yukarıda yaz.ılı 2 kalem erzakla-
~ hi:ıasında gösterilen günde Çanakkalede J. ikinci tabur karar-

1nda tetekkül eden satınalma komiıyonunda pazarlıkla eksilt-
tr ı yapılacaktır. 

l'eminatları ihale günü saat 14 de kadar komisyona teslim edil
'4 bulunacaktır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
75 ton zeytioyaj'ı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26. 12.939 

1 i\iııu saat la,30 da İstanbul 1'ophanede Levazım Amirliği Sa-
~~lırsa Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli Jb!) O lira, ilk 

f ~İı1atı 2887 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülür. İsteklilerin 
tini vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelcneleri. 

• • * 86 ton sabun alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26.12.939 
' 1 g\inü saat 15 te Istanbul Tophanede Levazım Amirliği Satınal-

l(omisyonunda yapılacaktır. l'ahwin bedeli 30100 lira, ilk temi· 
~ 257 buçuk liradır. Şartnamesi Komisyonda görülür. İsteklilerin 
, tını vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. 

~ 120 ton kuru fasulye 4·1.40 perıembe günü saat 14 de 
· Lv. amirliği ıatınalma komisyonunda mütcahhid nam 
~hesabına açık eksiltme ile alınacaktır· Tahmin bedeli 
OOQ lira, ilk teminatı 1575 liradır. Şartname ve nümunesi 
l'll'tıiıyonda görülür. lsleklilerin belli saatte kanuni vesika
lle beraber Tophanede komiıyona gelmeleri. 
••• 22.12.39 cuma günü ıaat 15,45 te levazım amirliği 

lttıalma komiıyonunca alınacağı ilan edilen 70 tÖn kuru 

- - --------~-~-------• • 

MUZA YEDELER 
Sultansuyu Harası Müdürlüğünden: 

Haraya ait reforme kasaplık 14 baş İnek ile bir baş bo
ğa 21.12.939 Çarşamba günü saat dokuzdan onaltıya kadar 
Akçadağ kazası pazar mahallinde aleni müzayede ile satıla
caktır. isteklilerin mezkur gün ve saatte Akçadağ pazar 
mahallir.de bulunacak Hara satıf komisyonuna müracaatları. - -

M ü t e a h h i t ı er i n Takvimi 

Cuma 22.12.939 

Buharlı ~u pompası (Nafıa Vek.) No 1234 
Elektrik tesisatı için yedek motör ve dinamo grupu (Turgutlu Be· 

led ) No 1235 • 
Elektrik çebekesi inş. (Çine Beled.) No 1252 
Yazlık elbise (Gimrük Muhaf. Gen . Komut. İst. SAK.) No 1259 
Yulaf, k. fasulye, nohut ve pirinç (Edirne Ask. SAK.) No 1259 
Meşe ağacından direk (Diyarbakır 1 ci U. Müfettişliği) No 1259 
Mutabiye malzemesi {İsparta Tümeni) No 1260 
Keçi kılı (Tophane Lvz..) No 1260 
Hamızı azot (Ask. Fobr.) No 1261 
• Çam ağacı (İçel Orman Müd.) No 1261 
* Çınar ağacı ( " " ) No 1261 
Tahta (inhisarlar U· Müd.) No 1262 
Sürşöf y ğı ve yazlık rezidü yağı (O. O. Y ) No 1262 
K. soğan .(Selimiye Ask. SAK.) No 1:?62 
Sadeyai tiz.mir Lvz.) No 1262 
Limon (Tophane Lvz.) No 1262 
Elektrik tesisatı (Tophane Lvz..) NG 1262 
Yulaf (Çanak. Jandr. 1 ci Alayı) No 1262 
Lis\ik levha (D.D.Y.) No 1262 
Nişan fişeği ve paket kolası (İnhisarlar U. Müd.) No 1262 
Mobilya (Münakalat Vek.) Na 1262 
Grafit (PTT. Lvz. Müd.) No 1273 
Nal (M. M. V.) No 1273 
İç ve dıt lishiı (Ankara Beled.) No 1273 

(Devamı 4 üncü ıayf ada) 

Mub. ı.e. °1o 7,5 tem. Eluiltaeaia 

Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. pnü tekli ıaati 

Yeşil otomatik matbaa 
mürekkebi , 240 kilo : 162 - 57 15 'n.12.i9 açık 16 

Kırmızı otomatik " 90 " 
Zıvana kandı 40 top 776 - 58 20 5.1,940 ,, 14 

l - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mik
darı yazılı }. kalem malzeme açık eksiltme usuliyle satan alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme iiD 
ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabataşda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün söz.Ü geçen Şubeden pa

rasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için 

0 
0 7,5 güvenme parasiyle birlikte 

tayin edilen gün ve saatlerde 
mezkür Komisyona gelmeleri. 

(10583) 1-4 

Cinsi 

Kolonya kabı 
Karabük kok kö· 

Miktar 

4 adet 

••• 
Muham. bed. '/0 7,5 temi. Ekliltmenin 

lira kr. lira kr. tekli 1aati 

2800 - 210 - açık olu. 14 

mürü 60 ton 1110 - 8.1 25 ,, ,. 15 
1 - Şartname ve plan mucibince dört adet kolonya kaltı ile 

miktarı yukarıda yazılı kömür açık eksiltme uıulile 1&h11 alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eluilt•• u

atleri hizalarında yazılıdır. 
lII - Eksiltme 27.Xll.939 çarşamba fÜnÜ Kabatafia Lua:ıım 

, ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Kolonya kabı şartnamesi her gün sözü reçen Şulteıleo 

parasız alınabileceii gibi plan da tetkik edileltilir. 
v - isteklilerin eksiltme için tayin olunan rün ve .. atıertle 

0 
0 7,5 güvenıne paralariyle birlikte mezkür Koaiıyena ı•l•eleri. 

(IO'l56) ~-4 

* * • 
Cinsi Mikdarı Muh. be. u" 7,~ te. Ekıiltaeain 

lira krş. lira krş. tekli •ati 

Elbise ve kasket 145 takım 2211 25 165 84 aç. ekı. 14 
Fotin 144 çift 590 40 44 28 pu. 15 
Palto 13 adet 171 47 12 86 > 15,30 

l İdaremiz müstahdemini için yukarda cins ve miktarı ya. 
zılı 3 kalem eıya nümune ve şartnameleri mucilıtince bi:ıalarıotla 
gösterilen usullerle .satan alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleriyle mavakkat teminatları hiularanıia 

ıösterilmiştir. 

ili - Eksiltme 29.Xll.939 Cuma rünü Kabatatda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alma· 
bileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

v - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen rün ve 1aatte % 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarda adı ieçen Keaiıyena 
gelmeleri. ( 10298) 3-4 

Muhammen bedeli 3500 lira olangüç.kalem vagon krikosu .2.2.1940 
cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada ıdar•l 'ina
sında satın alınacaktır. - -

Bu işe girmek isteyenlerin (412,50) liralık muv;kkat-t;;;i;;\ile 
kanunun tayin ettiği vasikaları ve tekliflerini aynı giln ıaat 14,30 
a kadar Komisyen Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız. olarak Ankarada Malı.eme Daireııinden 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden daj"ıtılacaktır. 
(104~2) 2-4 

30 Birincikônun 939 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Na· 
fıs Vekaleti binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan ;;;i. 
zeme eksiltme komisyonunca vagon içinde ve Ankarada teılim 
edildiii takdirde ceman 9600 )irs muhammen bedelli çıralı çam 
ağacından 200 metre mikip kerestenin teslim müddeti artırılarak 

kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. istekliler Ana· 
dolu hattı üzerinde olmak üzere teslim istasyonunu defittirebilir· 
ler. Ve bu istasyonda yine vagon içinde teslim şartile verecekleri 
fiatlarm ne suretle hesap edileceği şartnamesinde yazılıdır. Muvak
kat teminat 720 liradır. 

Eksiltme şar~namesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekileti Mal• 
zeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname· 
sinde }&Zılı vesikalarla birlikte aynı iÜn saat 10 a kadar mezkur 
Komiıyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (6.3'75) (10348) 

3-4 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı iılerl Direktörü : İımail Girit 
Baııldıjı y•rl : Akın Baıımevi, latanbul 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ Mode Prix Caution. -Li~7d';dj-;dication e td-u----~---

Objct de t'adjudication J H s d'adjudicat. estimntif provisoire Cabier des Cbaries ours eure 

A Adjudications au Rab~ 
. 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Dressement carte ville Samsun (1 partie) 
Const. de 2 pavillons n Kütahya 

Grc n gre 
Pli cach 

Trav. excavation pr. install. gıız a nir et eau Gre a gre 
hôp. Cemıhpaşa 

Demolition bat. contigue · 1 bat.Dir.TelC- Publique 
phone Ist. 

1500 -
56443 62 

357 50 

137 59 

Rep foyers hôp. Gre il gre 998 82 
Const. hangar de prage a Ank. (c. eh 105 P) ,, 20889 83 
Drcssement cnrte Publique 3000 -

112 50 
4075 -

150 -
3133 50 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUon et Materiel) 

Install. electr. four mil. Dayutpaia 
Rııcordement install. eau froide premiere cli

nique de chirurgie hôp. Cerrahpaşa 
Rcccordement instalt. gaz a ir des cliniques 

de chirurgie et oculnire hôp. Cerrahpaşa 
Ampoulcs pr. clinique oculaire: 179 p. 
Generateur Diesel: 8 p. {cah eh 187 P) 
lnd. centuı.le electr.ecole Kayseri (c.ch 116 P) 

Grc a gre 

" 

,, 

,, 
,, 

Pli cııch 

Habillement - Chaus ures - Tissus - Cuirs 

138 -
495 -

498 75 

152 68 
37360 -
23200 -

20 70 

2802 -
1740 -

Costumes: 50 comp. Gre a gre 350 - 26 25 
Costumes d'hiver: 19 comp. Publique 349 75 26 -
Habits exter.: 80 compl. Publique 1640 - 123 -
Etoffe pr. habits: 10000 m. Gre n gre 6300 - 945 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Municip. Samsun 
Com. Ach. Mil. Kütahya 
Com. Ach • Universite ht. 

Dir. Telephones lıı.t. 

Com. Ach. Mil. Edirne 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
Municip. Siird 

Com. Ach lnt. Tophane 

" Universite lst. 

> :ıı 

" " C. A. lnt. Marit. Min. Def. Nat. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Munic ip. Samsun 1 mois a partir du 

" " Ecole Metiers Anlt. 
C · A. Min. Def. Nat. Ank. 

dnns 1 mOİ\ 
9-1-40 11 -

25-12-39 10 -

6-1-40 11 -

25-12-ö9 9 30 
23-12-39 11 -

8-1·40 15 -

25-12-39 15 30 
25-12-39 10 -

25-12-89 io -

25· 12-39 10 -
25-12-39 14 -

6-1-40 11 -

11-12-39 
4-1-40 15 -
4·1-40 16 -

23-12·39 10 -

Armoire a vitre pr. dossiers: 15 p.-fauteuil Publiquc 793 80 59 54 Dir, PTT Ank. 3-1-40 15 -
şanli tapssserie: 7 p.·encrier en verre: 20 p. 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

Encre automatique verte pr, imprimerie: 240 
k.-id. rouge: 90 k. 

Papier pr. tube: 40 roulenux 
Etiquettes pr. bouteilles de raki, vin et vcr

mouth: 335000 p. (nj) 
Encrier en verre (Voir Ameublement) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Anthracite turc: 35 t. 
Vacoum: 20 t.-valval:ne: 3 t.·graisse: 1,5 t. 
Mazout: 100 t. 
Bois: 1600 t. (rectif.) 

Divers • 

Publique 

,, 
Gre n gre 

Publique 

Pli cach 

" Publique 

Aiguille pr. bas: 3000 p. Gre iı gre 
Sac pr. farine: 50000 p.·id. pr. effets: 30000 p. 
Capuchons pr. nnimaux: 115 p. ,, 
Fabric. cniues pr. matcriel de montagne: 57 p. 
Sang-le pr. selle: 250 m.-cuir noir: 100 k. bouc- " 

" le pr. ıang-Je: 100 p.-pe.ıu: 10 p.-aiguilles 
de sellerle: 100 p.·clous rives: 10 boites 

Conı.t. motcur boat: 3 p. 
Coton pr. matelas: 2115 k. 

# 

Provisi ons 

Pain: 89 t. 

Pli cach 
Grc a gre 

Publique Provisions: 13 lots 
Riz: 8906 k. ,, 
Macaroni : 4 t.-vermicelles: 2 t.-nıisin sec: 2,5 Gre a g-re 

t -ble concnsse: 9 t. -hu ile d' olives: 2 t.-
olives: 2 t. 

Hu ile d' olives: 70 t. 
Bnvon: 86 t. 
Riz: 100 t. 
Beurre: 8,3 t. 

• 9,4 " 
Conserves de dolma a l'huile: 40000 boites 
Farine: 280 t, (aj) 

n 1200 ,, > 

" 966 " ,, 
F romage blnnc: 2 t.-sucre: 2,5 t.·sel: 3 t.-sa-

von: 2 t.·tbe: 40 k. 
Raiıin sec ısans pepin: 33 t. 
Beurrc: 32 t. 
Farine: 340 t. 
Haricots sccs: 48 t. 
Savan: 15,3 t. 
Beurre 
Fnrine: 300 t. 

,, 
,, 

" 
" 
" ,, 
" ,, 
,, 

" 
Pli cach 

Grc a gre 
Pli cach 

" 
" 
" 
n 

762 -

776 -

805 -

le k. O 18 
32000 -

9600 -
761 40 

3705 -
3916 -
3117 23 

38500 -
30100 -
32000 -

9711 -
10998 -
8596 -

180000 -
144900 -

7260 
le k. l 20 
64800 -

9600 -
5202 -

12699 20 
39000 -

57 15 

58 20 

60 37 
1185 -
1350 -
2400 -

120 -
109 21 

277 88 
293 70 
233 79 

2887 -
2057 50 
4800 -
1457 -
1650 -
1290 -

10250 -

544 50 
2880 -
4490 -
7i0 -
390 15 
952 .f4 
292~ -

C. A • Econ. Monop. Kabatache 

> 

" " 
Dir. PTT Ank. 

Dir. lnst. J. Filles Selçuk 
Ministere Agriculture Anlc. 

,, " 
Com. Ach. Mil • .Sarıkamış 

Com. Ach. lnt. Tophane 

" " 
,, Mil. Edirne 

Com. Ach. Comm, Mil. lst. Fındıklı 

" 

Prcfecture Port lst. 
Com. Ach. Int. Ank. 

" 

27-12·39 16 -

5-1-40 14 -
26-12-39 16 -

3-1-40 15 -

9-1-40 
5-1-40 
5-1-40 
5-1-40 

22-12-39 
28-12-39 
28-12-39 
26-12-39 
2t> 12-39 

14 -
14 -
16 -
10 -

10 30 
14 30 
11 -
11 30 
11 -

5-J-40 15 -
22-12-39 15 -

C. A. Fab. Mil. Iat. a Salıpa:z:ar 2'-12-39 14 30 
" ,, 26-12-39 14 -

C. A. Com. Gen, Surveil. Douan. 1st. 5-1-40 15 -
C.A. Com. G. Prot. For. lst. Demirkapı 25-12-39 14 -

Com. Ach. Jnt, Tophane 
> 

" 
" 
> 

> 

" ,, 

» 
Mil. Edime 

" > 

> 

Mil. Siird 
Corps Armee Eraurum 

> 

C. A. Comm. Gen. Pret. Forets lst. 
Demirkapı 

Com. Acb. Jnt. Ank. 

" 
" 
" 

lnt. Tophane 
Mil. Mersin 

" 
" " Com. Perm. Mun. lıt. 

Com. Ach. Mil. Edremit 

26-12-39 
26-12-39 
22-12-39 
Zl-12-39 
22-12-39 

5-1-40 
30-12-39 
25-12-39 
25·12-39 
26-12-39 

3-1-40 
28-12·39 

5-1-40 
5·1·40 
5·1-40 
4-1-40 

11-1-40 

15 3o 
15 -
16 -
14 30 
14 30 
15 -
10 -
15 -
15 -
14 -

15 -
14 -
11 -
15 -
16 -
15 -
10 -

(3 üncü sayfadan devam) 

ElbiH palte tayyör ve manto (Ank. Yüksek Ziraat Enstitüsü Re1'·) 
No 1262 

Elbi1e (Balıkesir Ortaokullar SAK.) No 1263 
Aile evi inf. (İzmir Nafıa Müil.) No 1263 
Mutia bülıômet konatında yıtp. inş. (Muğla Valiliği) No 1263 
Mezar İnf. (Türkkuşu Gen. Dir} No 1264 
Odun (Bayramiç Ask. SAK.) No 1266 
• Çam tomruğu (Devlet Or. İtlet. Karabük Revir Amir.) No 12 
K. üzüm (Manisa Tümeni) No 1265 
Kordon çevrilmesi (İzmir Belcd.) No 1265 
• Halı tezıi.hı (Konya Defterdarlıjı) No 1267 
• Klmilr cuıufu (İst. Elektrik Tramvay ue Tünel İşlet.) No 1267 
Çamaıır sodası (Tophane Lvz.) No 1274 
Baskül (Edirne Ask. SAK.) No 1274 
Pirinç (Balıkesir ,, " ) No 1274 
K. ot arpa ve odu" (Edirne Ask. SAK.) No 1274 
Odun (Lüleburıaz > » ) No 1273 
K. üzüm aaman ve k. ot (Edirne Aı;k. SAK.) No 1273 
Erı:ak ve mahrukat (Manisa Beynelmilel Moris Şınası Hast.) No 12~ 
Satır veya keçi eti ( " Tü'De:ıi) No 1272 
Kamyonet (Adliye Vek.) No 1271 
Yaprak dolması, imam bayıldı ve patlıcan dolması (İst. Komut.) 

No 1270 
Neft yatı (D. D. Y.) No 1269 
Katranla ıose inş. (Sümerlıtank U. Müd.) No 1268 
Ahtap parke (İnbiaarlar U. Müd.) No 1268 
Sıtır eti sadeyat saman ve ı.eytin y ğı (İsparta Ask. SAK.) No ızö7 

l n'15 Latım mecraları yap. (Adana Mılli Mensucat Fnbr. Müd.) No 1'' 

Elektrik tesisatı (Tophane Lvz.) No 175 
Pirinç ve sadeyat {Edirne Aık. SAK.) No 1275 

Memento des Fournisseurs 

Vendredi 22.12.939 

Pompe a vapeur (Minist. Trav. Pub.) No 1234 
Motcur de dyoamo pr. installation clectrique (Municip. Turgutlu) 

No 1235 
Constr. reıeau electrique {Municip. Çine) No 1252 
Uniform s d'ete (Com. Acb. Command. Gen. Surveil. Dounn. ıst.1 

No 1259 
Avoioe, horicots secı, pois cbiche et riz (Com. Ach. Milit. Edirrıt1 

No 1259 
Poteaux en bois de ebene (Dir. lnspec. Diyarbakır) No 1259 
Articlea de llerie (Com. Ach. Milit. Isparta) No 1260 
Crio de chevre {lnt. Tophane) No 1260 
Acide azotique (Fabrique Milit.) No 1261 
* Boia de ıapin (Dir. Forets lçel) No 1261 
Boia de conatr. (Dir. Gen. Monopoles) No 1262 
Huile ıurchauffer et reaidu (Chemins de fer Etat) No 1262 
Oiınonı (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 1262 
Beurre (lnt, lamir) No 1262 
Citronı (lnt. Tophane) No 1262 
lnıtall. electrique (lnt. Tophane) No 1262 
Avoine (Premier Bataillon Gendr. Çan k,) No 1262 
Plaque en caoutebouc (Chewinı de fer Etat) No 1262 
Cartoucbe pr. cibles e colle pr. paquet (Dir. Gen. Monop.) No 126' 
Articles d'ameublement {Miniıt. Communication) No 1262 
Costumes et paletots pr. jeunes filles et l'arçons (Dir. lnstitut Agf~ 

cole) No 1262 
Coıhımeı (Dir. Ecoles Secondaires Balıkesir) No 12«U 
Coostr. maiıon cl'babıtatioo (Dir. Trav. Pub. lzmir) No 1263 

,, au konak gouver. Mutia (Vil, Muğla) No 1263 
,, tombeaux (Dir. Gen. Türkkutu) No 1264 

Boia (Com. Acb. Milit. Bayramiç) No 1266 
• Bois de sapin (Exploit. Foreta Karabük) No 1266 
Raiainı Hcı (Div. Maniıa) No 1265 
Constr. cordoo au boulevard Gazi (Municip. lzmir) No 1265 
Soude pr. linıe (lat, Tophane) No 1274 
Baıcule (Div. Edirne) No 1274 
Riz (Com. Ach. Milit. Balık sir) No 1274 
Foin, orge et boia (Div. Edirne) No 1274 
Raiıins Hu et foia (Div. Edirne) No 1273 
ProYiıiea et combuıtible (Hôpit. lnternat. Moris Şinası) No 1272 
Vianile de ebene (Div. Manisa) No 1272 
Camionnette (Minist. Juıtice) No 1271 
Huile nepbte (Cbeminı de fer Etat) No 1269 
Conatr. chauHee goudronnee (Dir. Gen. Sumer Bank) No 1268 
Parquet en boia (Dir. Gen. Monepoles) No 1268 
Div, proYiııion (Div. Isparta) No 1267 
Trav. canaliaation (Fabrique Ti sus Nnt. Adana) No 1275 
lnatall. clectrique {lnt. Tophane1 No 1275 
Riz et beurre (Di.-. Edirne) No 1275 
Grapbite (Dir. Economat PTT.) No 1273 
Fer a cheval (Mioiatere Def. Nat.) No 1273 
Cbambre a air et pneux (Municip. Ankara) No 1273 


