
üncü Sene No· 1280 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruş 

3 Aylığı 450 

6 " 850 
12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 27 ı 

1 ;::i makbuz mukabili olma· L.:: tediyat makbul değildir. 

PAZARTESİ 

HERGÜN ÇIKAR İKTiSADİ. MALI. TİCARİ VE ZiRAi 

G ' ZETESI 

25 BirincikAnun 1939 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2ncl kat 
No. 8 9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 
ırizdr görüsülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların v mü eahhitlerin nıesleki Organıdır 

~anunlar, kararnameler 
ve ticaret muahedeleri 

---·--. 
ı g yolile gelmiş olan ha: 

•rln menşe şehadetnamesi 
Ushası aranmaksızın tediye 
lbif eceğl hakkında kararname 
No. : 2/12415 

·6.937, 17.4.939 tarih ve 
l, 2 10785 sayılı kararna· 
te ekdir: 
Gccarlarımızm Kliring yolile 

ettikleri mallara ait me-n· 
hbadetnamelerinin tasdikli B 

larını Türkiye Cümhuriyet 
kea Bankasına ibraz etmek 
•e.nun ahvali baz.ıra dolayı· 
l.ir kat daha ~çleşmesinden 
olan mahzurları izale ve 

. larımıza faz.la kolaylıklar 
'1 etmek maksadile ihrac et
i malların bedeli olmak 

te işbu kararnamenin neşri 
İne kadar kliring yolile 
it havalelerin menşe şeha
'ı:nesi B tasdikli nuıhası a -
~aluızın kendilerine öden· 

\re 2 702 1ayılı kararname 
6ıııleri dairesinde teahhütna
'1ınmış olduğu takdirde bu 

ıı ~iitlerin hükümsüz sayılma· 
bundan sonra 2 10785 sayılı 
'rrıanıenin birinci maddesinin 
ktası hükümlerine bakılma· 
k bir sene zarfında tasdikli 
~•balarının ibraz edemiyen 
ltrin muahher ibracatları 
2 7021 sayılı kararnamenin 
Gıııleri dairesinde teahhütna-
~•rmek hususundaki milra
tının Türkiye Cümhuriyet 

kca Bankasınca kabul edilme· 
'ticaret Vekillitinin 6.11,939 
"• l 1271 ıayıh teklifi ve 

~t Vekillitinin 23.11.939 ta
'°e 54254.1. 16925 sayılı mü

a.meai üzerine icra V ckil
Llieyetince 30.11.939 tarihin· 
''bul olunmuştur. 

rUğün kapalı bulunduğu za
larda manifestoların muhafaza 
ilttrnca ılınıp verilmesi hak
• Gümrük ve lnhlsarlar Ve-

,~ kAleti tamimi 
No: 17819 2774 

~5,~721 sayılı ve 29.9,939 
i renel yazıya ekdir : 
ya:r.ıaın (1) uumaralı bendi 

. • aıatıdaki fıkra ilave e-
1ttir. 
'-rütün kapalı bulunduju 
•e rünlerde limandan kal
\'•purların manifestoları mu· 
~ memurları tara~ından iki 

ile kapatılıp tasdik edilir. 
'-•t ve pnlerde limana ge· 
~lpurlaran manifestoları da 
lıluhafa:r.a memurları tara
tı alınıp gümrüğün açıldıtı 

tı alikalı memura verilir. 

193s tarihli Tilrkiyı - ispanya 
Usvivendi ile ticaret ve kli
•nlaşmalarını n merlyıttın 

ığı hakkında Gümrük ve in
' hisarlar Veklletı tamimi 

No: 11786,2781 
- sayı ve 23.7.938 tarihli 

l buyrukla tebliğ edilen 
~Ye. İspanya Modüsvivendi 
~ 42ıa406 sayı ve 23.7.938 
li tasarruflu yazı ile bildiri· 

" .'ticaret ve Klirinr anlaşması 
~~'ttea ka.ldırılmııtır. 

İtibarla lapanya milvareda
tı:a ıiyade müaaadeyı aıaı• 

har millet muamelesinin tatbik 
edilmeyerek bunların umumi ta
rifeye göre resimlendirilmesi ve 
haklarındn ~ 7035 sayılı Genel 
İthalat Rejimi kararının 4 üncü 
maddesi hükümlerine göre mua · 
mele yapılması lazım geldiği ta
mim olunur. 

Odun kömürü ihnıcı nın serbest 
olduğu hakkında Gümrük ve in

hisarlar Vek§leti Tamimi 
No : 11896 2788 

2784 sayılı ve 25. l 1.939 tarih
li genel yazıya ektir : 

Bazı tüccarların Ticar t Ve
kaletine müracaatla Suriyeye o· 
dun ve odun kömürü ihracına 

müsaade edilmesini istemeleri 
üzerine, mezkür vekaletten alı

nan 12200 sayı ve 25.11.939 ta
rihli yazıda, odunun 2 11869 sa· 
yı ve 4.9.939 tarihlı karnrname 
ile ihracı menedilen kereste mef
humu şumulüne girebilaıesi do
layısile ihracı yasak ise de, (o
dun kömürü) hakkında bu şe

kilde bir tahdit mevcud bulun. 
madığından ihracıııın serbest ol
duğu bildirilmiştir. 

Ona gore iş görülmesini bildi-
ririm . 2.'l.11.939 

Kliring Hesapları Bakiyeleri 
ve Kredili thalatn Ait Taah· 

hütler 

Türkiye Cümhuriyct Merkez Ban
kasından alınan hesap hüliisalarına 
göre 16· 12· 1939 tarihir.deki kliring 
hesapları bakiyeleri. 

CE.TVEL: 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 

knsındaki kliring hesapları borçlu 
bakiyeleri: 
Memleket Miktıır T. L. 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 13.585.200 
Almanyn 
B hesaplarındaki 
alacağımız 7 6 000 12.869.200 
Belçika 6H6.700 
Çekoslovnkyn 1. 623.6 O 
Finlandiya 784.7(0 
Fransa 3.016 500 
Hollanda 3 9.800 
lngiltere 11. 784 800 
ispanya 276.600 
llivıtÇ 
D Hesaplarındı:ki 
borcumuz 2.942.000 
A hesaplnrındalti 
alacağımız 35.400 2 006.600 
fsviçrc 224.400 
İtalya 
A hesabındaki 
borcumuz 3.591.500 
İtalya 
B hesabındaki 
alacağımız 366.500 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 

3.225.0llO 
371.200 

1.691.700 
493.900 

hasusi hesap T.L. 8.400 
Romanya 
yeni hesap T.L. 201 .500 
Romanya 
eski hesap T.L. 97.600 307.500 
Yunanistan 371.100 

CETVEL· 2 
Muhtelif memleketlerin Merkez 

Bankalarında tutulan kliring he· 
snplarındaki alacaklarımız: 

Memleket Miktar T. L. 

Estonya 
Lctonya 
Litvanya 
s.s.c.ı. 
Yuıoılıvyı 

34.300 
14.700 
2.100 

359.900 
123.000 

• • 

NA KASA AR 
• • • Hepsine tahmin edilen fiyatı 5600 lira olan 58 bin tane 

sargı 9.l .40 salı günü saat 14 de An karada M. M. V. satınalma ko. 
da pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 840 liralık kati temi-

'

• t ,. . t 1 f . 1 . alzeme-Harı"ta J. nalları ile birlikte pazarlık gün ve saatinde Ko. da bulunmaları. 
nşaa - am1ra - a ıa ış erı - ı _ 

Niğde Vilayeti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden: 1 
Aksaray Memleket Hastahanesinin tamiri bedeli keşfi 

4304 lira 42 kuruıtan ibaret olup işbu tamirata 3500 lira 
tahsis edilmiş olduğundan bu miktara tekabül edecek kıs
mına ait inıaat açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmeye iştirak için bedeli keşfin yüzde 7,5 olan 262 
lira 50 kuruş muvakkat teminat olarak verilecektir. 

İn~aat keşif ve şartnamesine tevfikan yapılacaktır. İlan 
ücreti ve bütün masraf müteahhide ait olmak üzre açık ek· 
siltme 14-12 939 tarihinden başlıyarak 29.12.939 cuma günü 
s at 15 te ihale edilmek üzere 15 gün devam edeceğinden 
keıif ve şartnnmesini görmek ve eksiltmeye iştirak etmek 
isteyenlerin Daimi Encümene ve Aksaray Kaymakamlığına 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden : 
Silivri Sıfat istasyonunda yaptırılacak tamirat ve tadilat 2490 

numaralı kanunun 4d Üncü maddesiain son fı!:arasına göre pazarlığa 
konulmu:,ıtur. Tahmin edeli 3996 lira 87 kuruş ve ilk teminat mik
tarı 300 liradır · ihale 1.1.940 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
Taliblerin ilk teminat makbu.z veya mektublarile ve ihaleden 8 gün 
evvel Nafıa Müdürlüğüne müraca tle alucakları fenni ehliyet ve 939 
mali yılına aid Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihale iÜnü muay
yen saatte Daimi Encümende bulunmalan. 

* • • Sebze Halinde yaptırılacak tamirat ile Sebze Sergilerinin 
inşası kapalı ırarf ekslitme&ine konulmuştur. Tahmin bedeli IL875 
lira 20 kuruş, ilk temınat wıkdarı 815 lirn li4 kuruştur. lhade 9. 1 940 
Pazartesi günü saat I~ de daimi encümende yapılacnktır. Şartname, 
keşif ve proje fen işleri müdürlügunden 5a kuruş mukabilinde 
alınabılir. lahplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihaleden 
~ gün evvel fen işlerı wudurluğünden alacakları Fennı ehliyet ve 
9J~ malı yılı tıcaret odası vesikal rile ve 2400 numaralı kanuna gö· 
re haz.ırlayacakl rı kapalı zıırflarmı ihale günü saat 14 de kadar 
daimi encümene vermeleri. 

Ankara Valiliğinden : 
Açık eksiltmeye konulan Polatlı kaymakam evi fomiratına ta

lıp zuhur etmedıimden bu kere yeniden yapılan keşif ve şartname 
ile tekrar açık eıuiltmeyc konulmuştur._ 

Munammen bedelı "ı'l l lira ö kuruş muvakkat teminatı 166 lira 
60 uruştur. 

lb lesl 8.1.WU pazartesi gunü vilayet daimi encümeninde y pı· 

lacaktır. laiipierm ıhcı lc ı!Unu \emin t ve vesıkalari.} le birlikle daı
mı encumene ve şı.ırtuaweyi gormek istiyenlerıo de her gün encü
men kalemine müracaatları ılan olunur. 

1 açlar, ışpençıyarı aıat, Hastane Lvz. 
~--

Askeri fabrıka ar Umum Müdürlüğü Merkez 
!::>atmalma K.omu;yonundan : 

Tahmin edilen bedeli IUU lira olan 8 ton Natr.ium bisülfit müte. 
ahhit nam ve hesabına Asken i'abrıkalar Umum Müdurlüfrii merkez 
satuıalwa kowi&yonuuca ;i, l. Hf4U çarşamba i'ÜnÜ sut 14,.iO da pa
zarlıkla ıhale edılecek.tır, !jıartname parasız olarak komisyondan ve· 
rılır. 1 alıpleruı muvakkat teminat olan 52 lira aO kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve d maddelermdeki veaaıkJe komisyoncu 

olmadıkl rrna ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına daır ticaret 
odası \"esikasile mezkur gun ve saatte komisyona müracaatları. 

* • f nbmin edilen bedelı 72v lira olan 4 ton klorbarium müte
ahhit ııam ve lıesabma Askeri f ııbrikalar u~um müdurlügü merkez 
satmalmu komlliJOUUnca J.l.nl U çarşamba günü saat 14 te pazar 
lıkla ıbaıe edılecektir. !;>artname parasız olarak komisyondan verılir. 
Taliplerın muvakkat teminat olan 54 lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve .i waddelerindekı vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu ışlt: alakadar tuccardan olduklarına dair 1 icaret Odası ves kasiy
le mez. •• ur gün ve saatte komiıyona würacaatları. 

Mılli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Hepsine t hmin edilen fiyatı 4100 iira olan 105 kalem 

kalem tıbbi alal 13 ikincikanun 940 cumartesi günü saat 
10,30 da Ankarada M. M. V. Satınalma Komısyonunda pa
zarlıkla satın alınacağından istıklilerin 615 liralık kati temi· 
natlariyle birlikte pazarlık gün ve saatinde Komisyonda bu
lunmaları. 

• * • Hepsine tahmin edilen fiyab 2200 lira olan 2000 
tane Kangram ıeromu 13 ikincikanun 940 cumartesi günü 
saat 10 da Ankarada M. M· V . Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 330 liralık kati te
minatları ile birlikte pazarlık gün ve ıaatinde Komisyonda 
bulunmaları· 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet Memleket Hastanesi için 1233 lira 10 kurut mu· 

hammen kıymetli ilaç ve levazımı tıbbiye açık eksiltme 
suretile satın alınacaktır· thale ikincikanunun 8 inci pazar
tesi günü saat on beşte Vilayet makamında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat doksan iki buçuk liradır· isteklilerin o 
gün, zikredilen saate kadar muvakkat teminatlarile Vilayet 
makamına, şartnamesini görmek istiyenlerln de Vilayet Mem
leket Hastanesine müracaatleri· 

Mensucat -Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 

Devlet Denlzyolları İşletmeııi Umum Müdürlüğünden : 

İdaremiz memur ve müstalıde'llleri için açık ekıiltme ile satın 
alınacağı evvelce ilan olunan ve talibi çıkmıyan afağıda cins ve 
mikdarı yazılı kumaşların eksiltmesi 26. K. Evvel 1939 tarihli salı 
gününe temdid edilmiştir. Muvakkat teminat 232.80 Türk lirasıdır. 
İsteklilerin yazılı gün ve saatte l'mum Müdürlük Alım, Satım 
Komiyonuna gelmeleri. 

Mikdan 
400 Metre 
240 " 

Cinsi 
Lacivert kumaş 

" 

Vahid fiyatı 
500 
460 

20 K. Evvel 1939 tarihli iltinın hükmü yoktur, 

Niğde Vilayet Daimi Encümeninden: 

Bedeli 
L. Kr. 

2000 -
] 104 -

3104 -

Aksaray Memleket Hastahanesinin bağlı listede cins ve miktarı 
yazılı 13 kalem melbusat ihtiyacmın muhammen bedeli 493 lira 30 
kuruştan ibaret olup işbu ihtiyaç açık eksiltme suretiyle mubayaa 
edilecektir. 

Eksiltmeye iştirak için muhammen bedelin % 7,5 ğu olan 37 
ıiru muvakkat teminat olnrak verilecektir. 

İlan ücreti ve bütün masraf mütteriye ait olmak üzere açık 
eksiltme 20. 12 39 tarihinden başlıyıırak 3.1.40 tarihinde çarşamba 
günü saat 15 de ihale edilmelc üzere 15 gün devnm edeceğinden 
müşterilerin Aksaray Kuymaknmlığına ve daimi encümene müra• 
ca tla.rını mübeyyin eksiltme kaimesı dir. 

Mübayaa edilecek Miktarı Muh. imal be. 
eşyanm cinsi adet lira krş. 

Nevresim 50 4 
Yatak ç r"afı 50 2 50 
Yastık yüz.Ü 50 2 
Don 15 75 
Gömlek 15 75 
Yatak yiizü 30 2 40 
Yatak iç~n pamuk kilo l 50 
Müstahdem gömleği 
Etibba ve memur gömleği 
Terlik çift 
Tas (çinko) 
Tabak 
Kaşık madeni 

20 
10 
25 
50 
75 
60 

5 
5 

Yekun .• 

Y ekıin ücreti 
lira krş. 
124 
62 50 
26 
7 95 
7 95 

74 40 
60 
29 
ao 
25 
15 
22 50 
9 

. 493 30 

M. M. V. Satınalma Komisyenundan: 

Beher takımına tahmin edilen fiatı dokuz kuruı olan 
400 bin takım çamavır müteahhit nam ve hesabına diktiri
lecektir· Açık eksiltmesi 12.1°940 perıembe günü saat 10 da 
Ankarada M· M. V. Satınalma Ko · da yapılacağından is
teklilerin 2700 liralık ilk teminatlarile birlikte eksiltme ırün 
ve saatinde Ko. da bulunmaları· 

• • • Beher metresine tahmin edilen fiatı 288 kuruş olan 12,000 
metre hasta abalığı kumaş 2. 1.940 sıılı günü saat 15 te Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalwa komisyonunda satın alınacağından istekli· 
)erin 5184 liralık teminatlarile birlikte pazarlık gün ve ıaatinde 
Ankarada M. M Vekaleti Satınalma komisyonunda bulunmaları. 

,.. • * ao bin metre hava rengi yazlık elbiselik kumaşa muayyen gün
de talip zuhur etmediğinden yeniden pazarlıkla satın alıvacaktır. 
Muhammen bedeli 37,5 O lira olup k ti teminatı miktarı 5625, pa· 
zarlığı ... 8.12 9.i9 perşembe günü saat 11 de Hava Satınalma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. Şartname ve evsaf 188 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınabilir. isteklilerin muayyen saatte kati teminat ve 
kanuni belgelerile komisyonda bulunmalar • 

Mobily~, !üro ve ev eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Devlet Limanları İtletme Umum Müdürlüiünden: 

Yeni yapılan Galata Yolcu aalonu ihtiyacı i~in 9artname ve re-



2 

ünakasave üzayedeler Liste 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

~) l\1ünakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Aksaray Memleket Hastanesi tamiri 

Silivri sıfat istasyonunda yap. tamir t ve 
tadilat 

Sebze halinde yap. tamirat ile sebz.e ser· 
gilerinin inş. (şart. 55 kr} 

Bakırköy taş iskelesi tamiri (temd.) 
Polatlı kaymakam evi tamiri (temd.) 
Topkapı Sarayı ve Türk İslam eserleri mü-

zelerinin terkos suyu dahili tesisatı 

aç· eks. 

pa:z. 

kapalı z. 

aç. eks. 

" 
" 

3500 -

3997 87 

10875 20 

5000 .. 
2221 06 
2345 10 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 
--· r:s-.,.a ~-

jliç ve levazımı tıbbiye aç. eks. 1233 lO 
Tıbbi alat: · 105 kalem paz. 4100 -
Kangran seromu: 2000 tane ,, 2200 -
Matrium bisülfit: 8 t. (temd.) • ,, 700 -
Klor barium: 4 t. ,, 720 -
Sargı bez.i: 58000 tane ,, 5600 -

~ekrtik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Projektör İtfaiye Müd. için (temd.) aç. eks. 1080 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. -Lacivert kumaş: 640 m. (temd.) aç. ekı. 

Yazlık elbiselik kumaş: 30000 m. (şart. pu.. 
188 kr. (temd.) 

Nevresim: 50 ad.-yatak çarşafı: 50 nd.·::!on: aç. eks 
15 ad -yatak yüzü: 30 ad.-pamuk: 150 
k.·gönılek: 30 ad.-terlik: 25 çift tas 
(çinko): 50 ad.-kaşık madeni: 60 ad. 
tabak: 75 ad. 

3104 -
37500 -

493 30 

Pijama: 5000 tnk. paz.. Beb. 2 40 
Kılıflık bez: 25000 m. ,, m. O 42 
Hasta nbalığı kumaş: 1200 m. ,, m. 2 88 
Çamııçır diktirilmesi: 400 00 tak. (temd.) aç. eks. Beb. O 09 

• obilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 

Yolu salonu için yap. mobilya ve lambiri· pa:z.. 54071 
ler (şart. 35 L.) 

ölbaa işleri - =rtasy -Yazıhane Levazımı - ~~ 

Kağıd, mürekkep v.s. kıymetli evrakın tab 
ve teclidi için \temd.) 

Posta pulu bastırılması: lfiO milyon (şart. 
180 kr.) 

aç. eks 5435 50 

pa:ı. 36000 -

Yaralı etiket defteri: 200UO ad. 
" 

Beh. O 35 
~ere ste, tahta ve saire 
Kereste 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

aşe nakli: 4300 t. 
Eşya nakli: 5003 t. 
Temyiz binasındaki Adliye Vek. daireleri

nin Vek. binasıoa nakli 

paz. 

paz.. 
kapah z. 
aç. eks. 

Kamyon kiralanması pa:ı. 

~ahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Karpit: 80 t. 
Kalın benzin: 150 t. (şart. 173 kr.) 
Mobıloil B.B. makina yağı: 100 t. (şart. 

240 kr.) 
İnce benzin: 50 t 
Mazot: 2000 t. \Şart 705 kr.) 
Motorin: 150 t. 
D.T.E Türbin yağı: 100 t, (ş rt. 225 kr.) 

ıüt ferrik 

Cenaze otamobili (temd.) 

kapalı z. 
poz. 

" 
,. 
" 
" 
n 

aç. elu. 
Mutubiye: 7 knlem (temd.) paı:. 

Tas: 50 nd. tabak: 75 ad.-kaşık: 60 ad. aç. eks. 
(Bak mensucat sütununa) 

Otobüs ışletmesi: 3 ad. 
Civata deslere, makkap v.s. malzeme 
Soba Halk tipi: 31 ad.-boru: 420 ad.-

dirsek: 75 ad. 

pax. 

" 

Palanga ipi demir: 2000 ad.-bakır: 600 ad. aç. eks. 
Güneş gözlüğü: 100 ad. paz.. 
Boya mı:ılzemesi .. 
Çelik tel halat: 10 kalem (temd.) ,, 
Snlmastrn v.s.: 38 kalem (temd) ,, 
Şarjör yaylıgı çelık: 5 t. {temd.) ,, 

472 50 

32250 -
27500 -

1000 -

450-

20800 -
34500 -
48000 -

16000 -
140890 -
15075 
45000 -

3200 -

1500 -

4900 -
350 -
250 -

1600 -
2510 -
3250 -

Hurç: 1000 ad. ,, Beh. 9 -
Yem torbasıı: 50 ad.·ip yular baflığı ve sa· ,, 

pı: 1000 ad -belleme: 250 ad.-nalbant ta· 
kımı: 2 ad.-kıl kolan: 500 ad. 

Kamyon 1,5 2 tonluk: 1 ad. 
Kadıköy isl efesi ıle Acıbadem ve Çftmlı

ca kız lisesi arasında otobüs işletme 
imtiyazı 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. -Kaşar peyniri: 639 k.-beyaz. peynir: 1980 aç· eks. 
k. (temd.) 

Pilavlık pirinç: 20 ad. 
Sığır eti: 70 t. 

" 
60 t. 

" : 60 t. 
" : 90 t. 

Patates: IO t, 
Sadeyağ: 30 t. 

paz. 
kapalı x, 

" 
" 
" paz. 

n 

1332 -

19600 -
16200 -
16200 -
24300 -

262 50 

300 -

815 64 

375 -
166 60 
175 89 

92 50 
615 -
330-
52 50 
54 -

840 -

Niğde Viliyoti Sıbbat ve İçtimai 
Muave et Müd. 

İst. Bcled. 

" 

" Ank. Valiliği 
T opkapı Sarayı Müaeıi Müd. 

Kocaeli Vilayeti 
M.M.V. SAK. 

" Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

" " M.M.V. SAK 
• 

81 - lıt. Beled. 

232 80 
5625 -

ısoo -
1050 -
5184 -
2700 -

4056 -

407 66 

2700 -

1050 -

35 44 

4838 -
2062 50 

75 -

33 75 

1560 -
2587 50 
3600 -

121'0-
8294 -
l 130 63 
3375 -

240 -

225 -

367 50 
26 25 
18 75 

120 -
188 25 
243 75 

1350 -

99 90 

1470 -
1215 -
1215 -
1822 -

D. Denizyolları İılet. U. Mü~. 
M.M.V. SAK 

Niğde Vilayeti 

M.M.V. SAK 

" ,, 
., 

Devlet Limanları l-1letme U. Müd. 

İst. Beled. 

PT.T. Müd. Ank. 

M.MV. SAK 

iıt. Beled, 

Edirne Tümen SAK 
Erzerum Kor SAK 
Adliye Vek. Ank. 

iıt. Beled. 

D.D.Y. Haydarİ>ata 
Deniz Lvz. SAK· Kasımpafa 

" " 

,, " ,, 
" ,, 
" 

" " 

İst. Beled. 
İıt. Komut. SAK Fındıklı 
Niğde Vilayeti 

İat. Beled. 
Ank. Beled. 
Gümrük ve İnhisarlar Vek. Ank. 

İst. P.T. T. Müd. 
iat. Beled. 

', 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" " ., " 
M.M.V. SAK 
Kırklareli Ask. SAK 

Kırklareli Beled. 
iıt. Beled. 

lıt. Beled. 

Tophane Lvz. SAK 
Vize Aık. SAK 

" 
" ,, 

Kırklareli Ask. SAK 
Çorlu Kor SAK. 

29-12-39 15 -

11· l-40 14 

8·1-40 15 -

4·1-40 14 
8·1-40 

10-1-40 14 -

8-1-40 15 -
13-1·40 10 3ll 
13-1·40 10 
3-1-40 14 30 
3-1·40 14 -
9-1-40 14 -

4·1-40 14 -

26-12·39 
28-12·39 11 -

3-1-40 15 -

28-12-39 15 -
29-12 39 15 -

2-1-40 15 -
2-1·40 10 -

3-t 40 10 -

4-1-40 14 -

8-2-40 16 -

15-1-40 15 -

25·12-39 14 -

28-12-39 16 -
13 1.40 ıo -
8·1-40 15 -

25·12·39 14 -

9-1·40 15 -
4-1-40 11 -
2-1-40 14 30 

4-1-40 14 30 
2·1-40 15 30 
2-1·40 16 30 
2-1-40 11 -

~1-40 14 -
29-12·39 11 -

3-1-40 15 -

29-12-39 
26-12·39 10 30 
Z7-12-39 

10-1 40 14 30 
25-12-39 14 -
25 12-39 14 -
29·12-39 14 -

3·1-40 15 -
30-12-39 10 -
ıo.1.4g ıs -

27-12-39 14 -

28-12-39 - -
29-12·39 a kadar 

4.1-40 14 -

28·12-39 1~ -
IO·l-40 15 -
10-1-40 16 -
l 1-1-40 1~ -
11-1-40 16 -

27-12-39 14 -
29-12·39 11 -

urel 
simlerine göre yaptırılacak mobilye ve lambiriler pazarlık s 
ekstltmesine ihale edilecektir. . dır· 

Keşif bedeli 54071 lira ve muvakknt teminatı 4056 Jırıı t 0ıı 
. b ...rli ~ saa isteklilerin 3. 1.940 tarih;ne rastlıyan çerşam a lS .. ou Jall ıı: 

Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak 
0 

dürler encümenine müracaatları. ·rııde 
Bu husustaki proje ve şartnamelerin 35 lirn mukab~ad6 

birinci kanun 939 pazartesi sabahından itibaren Levazıııı 

ğünden alınabileceği ilan olunur. ____./ 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Milli Müdafaa Veka~S:tınalma Komisyonundal1 ~,;! 

Beherine tahmin edilen fiyatı 35 kuruş olan 20 bin tane ı ~ 
etiket defteri 15. 1.40 pazartesi günü saat 15 de An karada rı\ ~' 
satınalmn ko. da satın alınacağından isteklilerin 1050 liralı 01 
teminatları ile birlikte pazarlık gün ve saatinde ko. da buluıı 

P. T. T· Umumi Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için 22 kıymette lngilterede 

posta pulu pazarlıkla bastırılacaktır. 00 Muhammen bedel 36000. muvakkat teminat 27 p 
olup pazarlık 8 şubat 940 perıembe günü saat 16 da ııı 
T. Umumi Müdürlüğü binasında müteşekkil Alım Satı 
misyonda yapılacaktır. 
t Talipler muvakkat teminat makbuzu veya bank" ıbtt 
upları ve diğer kanuni vesaikle birlikte mezkur tar 

Komisyona müracaat edeceklerdir· 
İhale, pazarlığa iştirak edeceklerden sanat ve J 

emniyet edilecek firmaya yapılacaktır· ıPl 
İstekliler bastırılacak pulların şartname vesair e~ 

180 kuruş mukabilinde Ankarada P. T. T. U~. M· ~e 
Müdürlüğünden alacaklardır. 
~~~~~~--~~~~~~----~-------

üte fer r i k 
o.o.Y. 8 inci lıletme Komisyonundan : 

İdaremiz ihtiyacı için 2490 sayıh kanun hükümleri dııb~ 
tartnamesi veçhile I00,000 adet tuğla açık eksiltme usulile 
yaa edilecektir. 

İhalesi 8.1.940 günü saat 15 de Alsancakta •işletme bill 
komisyonumuzca yapılacaktır. . 

Muhammen bedeli 1100 lira olup isteklilerin 82,50 liralı~) 
vakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte komisyona gel 
laz.ımdır. Şartname,,i işletme kaleminde srörülebilir . 

. İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : d 
idare hat tamiratı işlerinde kullanılmak üzere 2000 adet j 

600 adet bai<ır tele mahsus palansra ipi alamı açık eksilt(J'.lef 
nulmuştur. 1 

Eksiltme 10.1.940 tarihine rastlıynn çarşamba günü saıı~ 
da B. Postahane binası birinci kalla P · T. T. Müdürlüiü o 
toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaklar. ~ 

Muhammen bedel 4900 lira, muvakkııt teminat 367 lirıı 

ruştur. 

İsteklilerin olbaptaki şartnamesinin görmek ve muvakkllt 
natlarını yatırarak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürliİ~ 
kalem levazım kısmma, eksiltme gün ve saatinde de 939 selle 
muteber Ticaret odası vesikası, muvakkat teminat mak u:ı.ile 
te komisyona müracaatları. 

Kırklareli Belediyesinden : 
Et naklıyesi içi ı bir buçuk ton ila iki tonluk kapalı bir 

yon almacaktır. 
Vermiye talib olanların tekliflerinin 28.12.9~9 taribirıe 'j 

Kırklareli belediye riyasetine sröndermeleri. A 
Yü:ı.de 7,5 teminat akçesile ibale günü olan 28.12.939 tll 

Kırklareli belediye encümenınde bulunmaları ilan olunur. 

Askeri fabrikaları Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan 10 kalem çeli~ 
halat müteahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar 
müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 29.12.39 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir· Ş rtname 
ıız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te 
olan 120 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde 
deki veıaikle kamisyoncu olmadıklarma ve bu itle ali 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası veıikasıle 11' 
aün ve saatte komisyona müracaatları· 

Gümrük ve İnhisarlar Vek" }etinden: 
Pazarlıkla Halk tipi 31 soba, 420 boru v 75 dirse~ ı 

tın alınacaktır. · 
Bunları v rebilecek olanların 27.12 39 çar§ambıı 

akşamına kadar Vekalet levazımına müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonund&Jf 

Münakasa ıünü talibinin vermiş olduğu fiat Komutanlılı 
halı ıörüldüiünden tekrar yedı kalem mutabiye pazarlıkia 

lınacaktır. Münakasasına 29.12.939 Cuma günü saat 11 de 
cak ayna &ünde ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin belli ıün --ti 

Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Kırklareli Askeri Satmalma Komisyonundan : 

50 ad d küçük yem torbası, 1000 aded ip yular b ılığı 
259 aded belleme, 2 aded nalband takımı, 500 adcd, kıl 
10 ton evaaf dahilinde patates.alınacaktır. TalipleriZ7, 12.939 
ba günü sa t 14 te Kırklareli Askeri satınnlma komisyonuna g' 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
B lıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Bandırma garnizonu için senelik 23 bin kilo Pirinç 
perıembe günü saat 16 da tümen salınalma komis~ 
kapalı zaf fla satın alınacaktır· 

İlk teminatı 621 liradır. 



\' ulaf: 500. 700 t. (temd) 

\'utaf: 500 t. 
l<abuklu fındık: 15 t 
Sı~ır eti: 1,2 t.-kuzu eti: 7425 k.- karoman 

koyun eti: 800 k. kı~ırcık ve dağlıç eti: 
21.313 k. Heybeli Deniz Harp Okulu için 

Sıfır eti: 98 t.·kuzu eti: 28 t.-karamctn ko· 
yun eti: 57565 k.·dağlıç veya kıvırcık 

eti: 20 t. 

B. M U 7 a y e d e 1 e r 
l'elitin: 1993 k.-vaketa ve sahtiyan: 60 k. 

benzin: 70 k. 
Ahıap dükkan ve hane ankazı 
\' aj tenekesi: 500 ad. 
8utday: 200 t. 

pa7 .. 40250 

il 36200 

" kapalı' z. 

,, 

paz. 303 95 

aç. art. 70 -

• beh O 03 
kapalı 7 .• 

~vıaf ve ıeraiti her gün mezkür komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli saatinden bir saat evveline kadar kanu· 

ili tekildeki teklif mektuplarını komisyona vermi§ olmaları. , 
tarttır· 

• • • Cinai Mikdarı Tarihi Saatı İlk te. 
kilo lira 

Nohut 11000 4.t.40 10 106 
Makarna 12000 ,, 11 225 
Bula-ur 22000 " 15 248 

Bandırma garnizonu için senelik ynkarda cins ve mik· 
darları ye teminatları yazılı erzak hizalarmdaki gün ve sn
atlarda tüm satmalma komisyonunda açık eksiltme ile satın 
t.hnacaktır· 

Evıaf ve ıartnamelcri her gün mezkur komisyonda gö· 
tüle bilir· 

l:ı.mir Levazım Amirliii Satmalma Komisyonundan : 

3019 - E sl i-ehir Kor SAK 27-12 39 il -

2715 - Lüleburgaz Ask SAK. 3-1-40 10-
Ç nn1 

" 
29 12-39 il 

1173 lO Deniz b z. SAK Kasımpa a l l-1 40 14 -

5283 78 
" 

11-1-40 1 ı 

22 80 ist. P,.T.T. Müd. 3·1-40 15 30 

Ank Beled. İmar Müd. 8 · l ·40 15 -
1 13 Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 8-1 40 14 -

675 - Karacabey Harası Müd. 9· 1·40 15 -

Fazla bilgi edinmek isteyen istekliler askeri satınalma komisyo
nunda mevcut şartnameleri h ... r zemao görebilir. 

• • 

UZAYEDEL R 
Mersin Belediye Riyasetinden : 

Napun şirketinin belediyeye olan borcundan dolayı hazedilen ve 
idhalat iskelesi üzerinde bulunan elle müteharrik bir"ndet vinç açık 
arttırma sureiıle satılacaktır. 

Muhammen bedel 2500 lira olup verilen pey haddı layık bulun
duğu takdirde 9 kaııunis:ıni 940 s lı günü saat 15 de ihalesi icra 
edileceğinden talip ol nların yüzde 7,5 muvakkat teminatla beraber 
muayyen gün ve saatta belediye dairesinde te§ekkül edecek Encü. 
mene müracaat eylem;ıleri ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu Ankara Şubesinden: 

J 

1 

1 
1 - ldaremiz~n Üsküdar depolar grubunda hurda haliude mev· 

cut 21 adet telefon cihazile 30 postal santral makinesi akümilitör 
bataryalarına ait parçalarla birlikte pazarlıkla satılacaktır. 

il - Muhammen bedeli 200 lira ~~ 15 muvakkat temiuatı 30 
liradır. 

lll Pazarlık 9. l .940 salı günü saat 16,30 da Kabataıta Leva-
zım ve Mübayaat Şubes"ndeki Alım Satım Komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Makine her gün Üsküdar depolar gruDunda ıörülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve saatte % 1~ 

miktarındaki teminat paralarile birlikte yukarda adı geçen Komis· 
yona gelmeleri. (10684) 1-4 

• • • 
Muh. bed. % 7,5tem. Eksiltmeuia 

Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. günü şekli saati 

--- ------
_. ___ ---- --------

Cam alat 2460 adet 2518 76 188 2l 4.1.940 açık 15 

Ecza 107 ,. 494 85 37 31 ,, ,, 15,lO 

Aliitı fenniye 92 
" 

.. 623 65 196 73 ,, " 
16 

,, ,, 111 kalem 5890 - 441 81 ,, pazar. 16,30 

Kırık pirinç 106 ton 9010 - 675 - 5.J.940 ,, 15 

Kamyon 1 adet 3150 - 236 25 ,, 
" 

16 

I - Şartname ve ev.safmı gösterir müfredat listeleri mucibince 
muhtelif tarihlerde eksiltmeye konup da talip zuhur etmeyen mal
zeme hizalarında .i usullerle satın alınacakbr. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme ve 
pazarlık günü ve saatleri hızalarmda yazılıdır. 

Hl - Eksiltme ve pazarlık Kabataşda Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonundu yapılaeaktır. 

l,Y - Listeler ve şartnameler ber gün sozü geçen Şubeden pa· 

rasız almabilir. 
V - Alatı fenniye listelerinde gösterilen katalo2' numaraları 

Miktari Kilo Cinsi 
2160 lahana Aııknra şeJıir ve köylerinden şubemizce toplattırılncak kurban 
2160 pırasa derileri ve bağarsaklnrı 6 kanunusani 1940 cumartesi günü saat on 

sadece aletin tip ve evsafını göstermekte olup şartname makamın
dadır. Başka markalarda \'erilebilir. Bu hususta Kabataşda Şarap ve 
Kimya Laboratuvarı Şubesine mürncaatla daha fa7Ja iznhat alınabi
lir. Bu iş için pazarlık gününden evvel fenni teklif mektubları mez
kur Laboratuvar Şubesine verilmelidir. 

2160 ispnnak dört buçukta Ankarnda Ankarada Hava Kurumu binasında açık ar· 

İzmir mst. mv. Çefme mıntakasındaki birliklerin yukarıda cinsi \ tırma ile satılacaktır. Şartnamesi Anknrn, İstanbul ve İzmir Hava 
ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme ıuretiyle I ~urumu_ şubelerinde vardır. Taliplerin ihale günii teminatlarile bir· 
llıÜnakaaaya konmuştur. lılde murncaatları 

Vl - İsteklilerııı pazarlık için tayin edilen 2'Ün ve saatlerde 
% 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri. (10636) 2-4 

İhaleıi 5.1.940 cuma ıünü saat on beıte kışlada izmir levazım 
lınirlij'i aatanalma komi•1onunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutara 345 lira 60 kuru'llur. 
Teminatı munkkate akçası 26 liradır. 
Şartnamesi her ıün komi•yonda i'Örülebilir. 
iıteklerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ıöster· 

ıtıek mecburiyetindedirler. 
Ekıiltmeye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

11ıaddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı muvak
lıtatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

• • • Miktarı Kilo 
2980 
i980 

Cinsi 
lahana 
pırasa 

2980 ispanak 
İzmir mat. mv. Abdullabağa mmtakaıındaki birliklerin yukarı· 

da cinsi ve miktarı yuzılı üç aklew sebze ihtiyacı açık eksiltme su· 
retiyle münakasaya konmuıtur. 

İhaleıi 5. t.940 cuma ıünü saat on dörtte klşlada İzmir levazım 
i111.irliti aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tah.:nin edilen tutarı 477 liradır. 
Teminatı muvakkate ak~au 36 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odssında kayıtlı olduklarma dair vesika göster

ıaek meclturiyetindedirler. 
Eksiltmeye İftirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 1 

ınaddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı muvak· 
katalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracatları. 

• • • Miktarı Kilo Cinsi 
6720 lahana 
6720 pırasa 

. 6720 ispanak 
lzmir rust. mvk. Foça ve Sötütçük mmtakasızdaki birliklerin 

yulı..arıda cinsi ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık eksilt· 
nıe suretiyle münakasaya konmuıtur. 

İhalesi j 1.940 cuma ıünü saat on üç buçukta kışlada İzmir le. 
vazım imirlıti satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tabmiu edilen tutarı 1075 lira yirmi kuruştur. 
Teminatı muvakkate akçası 80 lira 64 kuruştur. 
Şartnamesi her pra ıomiıyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

tnek meeburiyetindedirler. 
Ekıiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

ınacldelerinde ve şartnamesinde yazıla vesikaları ve teminatı muvak· 
katalari7le birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

Mersin Askeri Satınalma Komisyenundan : 

Muham. b. İlk tem. İhale 
Cinsi Kilo lira kr. lira kr. tarih gün şekli saati 

Patates 48000 320 234 4.1.940 per. açık ek. 10 
K. soQ-an 12000 780 58 50 ,, ,, ,, 11 
Süt 600 82 50 6 18 15 ,, ,, ', 
Yoturt 900 ı 13 75 8 53 ,, ,, ,, 15 
lihana 9000 270 20 25 15 ,, " ,, 
PıraN 9000 270 20 25 ,, ,, ,, 15 
lspauak 6000 30ıı 22 50 ,, ,, ,, 15 

Mersin rarnizonundaki kıtaahn ihtiyacı olan yukarıda cins, 
11ıiktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatla eksiltme ıün ve 
ıaatları yazıla yiyecek maddeleri açık eksiltme ile eksiltmeye kon· 
ınuıtur. 

Eluiltme Mer1in aıkerlik 9ubesinin üst katında askeri mahfelde 
aıkerl Sahnalma Komiıyouu tarafıudan yapılacaktır. 

Teminatlar eksiltme aaatına kadar kabul edılir. 

• • • 
Ulus Matbaasından: Mubam. bed. o 

0 7,5 temi. Elailtmenin 

Cinsi Miktar lira kr. lira kr. ~ekli uati 

---- ------
Anbarımızda mevcut tahminen 300 kilo parça ve hurda 

çinko, keza tahminen 100·120 kilo deri ve maroken parça· 
ları ve boş asit damacan:ıları açık arttırma surctile 26·12 39 l K 1---k b 
sah günü sae.t 14 de açık arttırma suretile pazarlıkla satıla· K 

0 0~~~ kakı k"" 

----
4 adet 2800 - 2IO - açık oka. 14 

cağı iliin olunur. ara u 
0 

o· mürü 60 ton l 110 - 83 25 ,, ,, 15 
••• 

Telefon malzemesi satılacaktır· Bak: İnhisarlar U. Müd. 
ilanlarına· 

30 Birincikanun 939 cumartesi günü saat 11 de Ank rada Na· 
fıa Vekaleti binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan mal
zeme eksiltme komisyonunca vagon içinde ve Ankarada teslim 

l - Şnrtname ve plan mucibince dört adet kolenya kabı ile 
miktarı yukarıda yazılı kömür açık eksiltme usulile satın alınac:aktır. 

il Muhammen bedelleri, muvnkkat teminatları, ekıiltme sa· 
atleri hizalarında yaz.ılı dır. 

ili - Eksiltme 27.Xll.939 çarşamba ıünü Kabntafda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - 1 olonya kabı şartnnmesi her gun söı.ü i'eçen Şubeden 
parasız alıııabileceği gıbi plan da tetkik edilebilir. 

V -- İsteklılerın eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 

0 
7,5 güvenwe paralariyle birlıkte mezkur Komisyona gelmeleri. 

(10256) 4-4 
• • • 
u ı. e. 0 , tem. sa tmenin edildiği takdirde ceman 9600 lirn muhammen bedelli çıralı çam M l b o 7 5 Ek ·ı 

ntacından 200 metre mikap kerestenin teslim müddeti artırılarak Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. ıünü şekli saati 
kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. İstekliler Ana· ___ _ __ _ 
dolu hattı üzerinde olaıak üzere teslim istasyonunu değiştirebilir· yeşil otomatik matbaa 
fer. Ve bu istasyonda yine vagon içinde teslim şartile verecekleri mürekkebi 240 kilo: 762 _ 57 15 27.12.39 açık 16 
Hatların ne suretle hesap edileceği şartnamesinde yazılıdır. Muvak K t t•k • ırmızı o oma ı · ,, 90 ,, : 
kat teminat 720 liradır. l z k" d 77ö' - 58 20 ıvana aa ı 40 top 5 1,940 ,, l.f 

Eksiltme şar!nnnıesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti Mal· ı ş t " ı · 'b' k d · 'k M"d- ı- - d . - ar name ve numune erı mucı ınce yu arı a cıns ve mı • 
zemc: u ur uğun en parasız olarak abnabilır. ; darı yazılı l kalem malzeme açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname· il M b b d 11 · kk t t • ti k ·u -
sinde )azılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 a kadar mezkur tl- . h~ almmedn e "ste erlı, .mt~va. a emma arı, e sı me gun . ve san erı ıza arın a go erı mış lr. 
Komısyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (6375) ~1034 ) ili Ek ·ıı h' l d l - l d K b t d L - sı me ıza arın a yazı ı gun er e a a aş a evazım 

4-4 ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli J500 lira olan üç kalem vagon krikosu .2.2. 1940 
cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada ıdare bina· 
sın da s ı tın almacaktır. · 

Bu işe girmek isteyenlerin (412,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vasikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri laz!mdır. 

Şartnameler pnrasız olarak Ankarada Malzeme Daire~inden 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

- --
(1041'2) 4-4 

Teknik Okulu Satmalma Komisyonu 
Başkanhgmdan: 

Yıldızda bulunan Okulumuz Kalorifer Dairesi için lüzumu olan 
(260) Ton Karabük koku şarl:tamesi mucibince 2 .12.939 tarihine 
rastlıyıın Salı günü saat 15 de Gümüşsuyunda toplanacak olan Ko
misyoırnmuz hu:ıuruDda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konmuvtur· 

Kömürün tahmin bedeli 7345 ve ilk teminat 550,89 liradır. 
Şartnameyi görmek ve ilk teminat yatırmak iıtiyenlerin eksiltme· 
den bir gün evveliDe kadar Okulumuza ve eksiltme ıünü de Yük· 
sek Mühendis mektebine gelmeleri. 

2400 sayılı arttırma Eksiltme kanununun tarifatı dairesinde 
tanzim edilecek teklif mektupları eksiltmeden bir uat evveline ka. 
dar Komisyon Başkanlığına makbuıı:. mukabilinde verilecektir. Pos· 
tada vaki olacak teabkür mazeret kabul edilmez. 

(10240) 4-4 

iV - Ş rtname ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden pa· 
rasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 5aatlerde 
0 

0 
7,5 güvenme parasiyle birlikte nıezkür ~omisyona gelmeleri. 

~--=---- (10583) 3-4 

Galatasaray Lisesi Ahın: Satım Komisyonu 
Başkanhgmdan : 

Mikdarı Fiyatı İlk teminatı 
Lira Adet Kr. s. 

--- - ---
10000 5 
22000 3 
8000 1 

10000 3 

) 
) 

60) 125 
751') 

Portakal 6.f lik 

" ,, 
80 lik 

100 lük 
Mantialina 

Galatasaray Lisesinin Mayıs 1940 soDtıına kadar ihtiy et olan 
mikdar ve tahmin fiyatile ilk teminatı yukarıda yazılı portakal ve 
mandalinanın 27 XH 939 çarşaDıba günü saat 15 de Beyoğlu İıtik· 
lal caddesi 349 numarad Liseler Muhasebeciliği lı>inasında Okul 
Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Okul idaresiae miiracaatları 
ve Ticaret Odasmuı yeni yıl vesikasile ilk teminat aıakhuzile birlik 
te belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (10217) 4- 4 
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DIŞ DEPOSU ..... 

M· 1BRAHIM BERKMEN 

Türkiyenin en zengin çeşitlisi 

ve en asri Diş Deposudur. 

Daimi bir sergiye maliktir. 

lıtanbul, 
0

Makulyan Han No .2, 3, 4, S. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ Mode~,,_ Prix Caution. -~Lie~-d';dj~on e tdu~-~-----

Objct de t'adjudicatlon f C b d Ch Jours Heur s d'adjudicat. cstimati provisoire a ier es arges 

AJ AdjUclications au Ra~ 
Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Rep. hôp. Reg. Aksaray Publique 3SOO - 262 SO Vil. Niğde 29-12-39 ıs 

" a la station selection Silivri Gre a gre 3996 87 300 - Com. Perm. Mun. Ist. ıı-ı-40 14 -
Con~tr. a la bat. halle de legumes (c. eh P 5S) Pli ench 10875 20 8ı5 64 ' > n 8-ı·40 15 -
Rep. debarcadaire "Taş iskelesi" n Bakırköy (aj) Publique 5000 - 37S - > ,, 4-1-40 ı4 -
Rep. maison Kaymakam Polatlı (aj) > 2221 06 166 60 Vil. Ank. 8·1 -40 
Instalf. inter. eau Terkos des musees de Topkapı " 234S ıo 175 89 Dir. Musee Palais Topkapı 10-1-40 14 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicııments et articles snnit. Publique 1233 10 92 SO Vil. Kocaeli 8-1-40 IS -
lnstrumente mcdicnux: 10S loh Gre n gre 4100 - 615 - Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ank. 13-1-40 10 30 
Serum pr. cııngrene: 2000 p. " 2200 - 330 - n ., 13-1-40 10 -
Natrium biırnlfite: 8 t. (aj) ,, 700 - 52 50 C. A Dir. Gen. Fab Mil. Ank. 3-1-40 14 30 
Chlôre bıırium: 4 t. > 72f) - 54 - > :ıı 3-1-40 14 -
Toile pr. b:mdage: 58000 p. n S600 - 840 - Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ank. 9-1-40 14 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central(lnstallaUo!!, et Materiel) 

Projeeteur pr. sapeur-pompier (nj) Publiquc 1080 -

Habi llement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Etoffe eoulcur blcue: 610 m. (nj) Publique 

" pr. uniformes d'ete: 0000 m. (e. eh P 188) Gre a grc 
Nevresim: 50 p.-coleçons: ıs p.-draps de lits: Publique 

30 p.-coton: lSO k··ehemises: 30 p.-pıın-
toufles: 25 paires·tasses en zine: SO p.-
assiettes: 75 p.- euillers: 60 p. 

3104 -
37SOO -

493 30 

Pyjamas: SOOO compl. 
Toile pr. housııe: 2SOOO m. 

Gre a gre la P· 2 40 

Etoffc en feutre pr. mantenux de malades: 
12000 m. 

,, 
" 

le m. O 42 
n 2 88 

81 -

232 80 
S625 -

1800 -
ıoso -
5184 -

Confcction linge: 400000 compl. (aj) Puplique la p. O 09 2700 -

Ameublemenl pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Com. Perm. Mun. lst. 

Dir. Expl. Voies Marit. Etat 
C. A. Min. Def. Nat. 
Vil. NiR"de 

C · A. Min. Def. Nat. Ank. 
)) > 

> J 

Articles d'ameublement pr. le salon des voya- Gre a gre 54071 -
reurs (enh eh L 3S) 

4056 - Dir. Expl. Ports Etat 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

Papier et encrc pr. trav. imprimerie (aj) 
lmpreıısion de timbres (eah eh P 180) 
Registre d'etiquettes: 20000 p. 

Publique 543S SO 
Gre a grc 36000 -

n la p. O 35 

407 66 
2700 -
ıoso -

Com, Perm. Mun. Ist. 
Dir. Gen. PTT Ank. 
Com. Ach. Min. Def. Nnt. Ank. 

Bois de Construction, Panches, Charpente 

Bois de construction Gre a gre 472 50 3S 44 Com. Perm. Mun. lst. 

Transport-Chargement - Dechargment -Fourniture de Bureaux -------Transport de proviı;ions: 300 t. Gre a rre 32250 - 4838 - Com. Ach. Mil. Edirne 

4-ı-40 14 -

26-12-39 
28·12-39 11 -

3-1-40 ıs -

28-12·39 1S -
29-12-39 15 -

2·1-40 15 -

2-1-40 ıo -

3-1-40 10 -

4-1-40 ı4 -
8-2-40 ı6 -

15-1-40 ıs -

25-12-39 ı4 -

> d' cffeb: !>000 t. Pli cach 27500 - 1062 SO n Corps Armee Erzurum 
28·12-39 16 -
ı3-1-40 10 -
8-1-40 lS -Demenngement bureaux Min. Juııticc a la bat. Publique 1000 - 75 - Ministere Justicc 

Minist. 
Locntion eamion Gre a gre 

Combustible - Carburant-Huile o& 

Bcn%İne epaisse: 150 t. (cah eh 173 P) Gre a gre 
Huile machine Mobiloil B.B : 100 t. (c. eh 240 P) n 

Ben%ine legere: SO t. 
Muout: 2000 t. (cah eh 705 P) 
Motorine: lSO t. 

n 

n 

n 
Huile Turbine D.T.E. : 100 t. (eah eh 225 P) ,, 
Carbure: 80 t. Pli caeh 

Divers 

Auto·eorbillaıd (aj) 
Concession pr. exploit. nutobuıı 
Taııse en zinc: SO p.-nssiettes: 75 p.-cuillcr: 

60 p. (Voir ti su~) 
Articles de sellerie: 7 lots (aj} 
Camion de 1,5-2 t.: 1 p. 
Coneession d'exploitation d'autobus entre l'c

chelle de Kndıköy et Aeıbadem et le iy
ece de J. Fılles de Çam~ıca 

Corde metallique pr. palan: 2000 p.-id. en 
cuivre: 600 p. 

Lunettes pr. soleil: 100 p. 
Matcriel de peinture 
Corde en fıl d'acier: 10 lots (aj) 
Bourre ete.: 38 lots (aj) 
Aeier pr. ressort de ehargeurs: 5 t. (nj) 
Besaee: 1000 p. 
Sac pr. foumıge: 50 p.-bridcs: 1000 p.-eeintu• 

re: 2SO p.·outillage de mnrechal fenant: 
2 p -sangle en erin: 500 p. 

Eerous, ıcie, perforateur et nutres articles 
Poele type Halk: 31 p.·tuyııux: 420 p.·cou

dcs: 75 p. 

Publique 

Gre a ıre 

Publique 

Gre a gre 

n 

n 

n 
,, 
n 
,, 

,, 

4SO -

34SOO -
48000 -
16000 -

140880 -
1S075 -
4SOOO -
20800 -

3200 -

.. 900 -

3SO -
2SO -
ı600 -
2S10 -
32SO -

la P· 9 -

1500 -

33 75 Com. Perm. Mun. lıt. 25-12-39 14 -

2587 50 
3600 -
1200 -
8294 -
1130 63 
337S -
ıS60 -

240 -

Com. Ach. lnt. Maril. Kasımpaşa 

n 
> 

n 
> 

ll 

:n 

J> 

n 
> 

ı re ExpJ. Ch. de fer Etnt H. paşa 

Com. Perm. Mun. lst. 

" n 
Vil. Niğde 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Municip. Kırlclnreli 

Com. Perm. Mun. Ist. 

4-1-40 1 t -
2-1-40 14 30 
4-1-40 ı4 30 
2-1.40 ıs ao 
2-1-40 16 30 
2-1-40 11 -
9-1-40 ı5 -

4-1-40 14 -
29-12-39 

3-1-40 15 -

29-12-39 11 -
28-12-39 

Juaqu'au 29-12-39 

167 öO Dir, PTT lst. 10-1-40 14 30 

26 2S 
18 7S 
ı20 -
188 25 
243 7S 

Com Perm. Mun. lst. 
., ,, 

Com. Ach. Dir. Gcn.Fabr. \lı(j(. 
,, ,, 
" n 

13;)0 -

2S-12-39 
2S·12-39 

Ank. 29-12-39 
3-1·40 

30-12-39 
10-1-40 

27-12-39 
Com. Aeh. Mio. Def. Nat. An'-' 

14 -
14 -
14 -
15 -
10 -
ıs -
14 -> Mil. Kırklareli 

225 - Municip. Ank. 
Min. Douaneı et Monop. Ank. 

26-12-39 1 o 30 
Jusqu'au 27-12-39 

25 

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

Salı 26.12.939 

Yeraltı ve deniz altı kabloları (İst. Elektrik Tramvay ve TGnel iş 
let.) No 1277 

Tahta sandık (M. M. V.) No 1277 
Yulaf (İst. Komut.) No 1260 
Metil alkol (İnhisarlar U. Müd.) No 1261 
Çizme (Gümrük M~baf. Genel Komut. İst. SAK.) No 1263 
Remington ve Royal marka yazı makinesi parçaları (D. D. y.) 

No 1264 
Tahta (İnbisnrlnr U. Müd.) No 1264 
Yangın söndürme levazımı ( ,, ) No 1264 
Burnnda bezi (Ask. Fabr.) No 1266 
Cam malzeme (M. M. V.) No 126S 
lspanak (Ank. Lvz.) No 1266 
Muşamba (M. M. V.) No 1:.66 
• Ford kamyoneti (Ank. Beled.) No 1266 
Karabük koku (Teknik Okulu) No 1265 
• Zeytinyağı bidonu (H. K. Kemalpaşa Şubesi) No 12ô5 
Trnvers (D. D. Y.) No 1267 
Saman (Isparta Ask. SAK.) No 1267 
Kıl kolan zincir yular sapı ve kafağı (Gümrük Muh. Gen• Komut 

No 1270 
ıİıkarpin (Edirne Maarif Müd.) No 1271 
ç ve dış lastiği (Tophane Lvz.) No 1274 

Tire fanile ( > ) No 1274 
Ekmek ve erzak (İst. Ask. Fabr.) No 1275 
Zeytinyağı ve sabün (Tophane Lvz.) No 1275 
Peynir, şeker, tuz, sabun ve çay (İst. Orman Koruma Komat.> 

No 1275 
Marin live kömürü ( > ) No 1275 
Dağ malı.eme sandığı yap. ıİst. Komut.) No 1276 
Semer kolanı, siyah kösele, perçin çivisi v.ı. ( > ) No 1276 
Şise etiketleri (İnlıisarlar U. Müd.) No 1276 
Haıtane terliği (Kayseri Ask. SAK.) No 1278 
Yular ( > ) No 1278 
Ayakkabı, elbise ve yün fanila lTrakya Ö§'retmeu Okulu) No 1219 
Er karyollası (M. M. V .) No 1279 
Sömikok (lzmir Lvz.) No 1279 
Rekompoı.e kömürü (Sivas Tümeni) No 1279 
Pamuk (M. M. V.) No 1279 
* Hurda çinko ve maroken parçaları (Ulus Matbaası Müd.) No ıZ79 

Memento des Fournisseurs 
-· Mardi 26.12.939 

Cables souterrain et souı marin (Dir. Gen. Exploit. Electr. T. et T• 
lst.) No 1277 

Caisaes en bois (Min. Def. Nat.) No 1277 
Avoine (Command. Mil lst.) No 1260 
Alcool methyle (Dir. Gen. Monop) No 1261 
Bottes (Command. Gen. Surv. Douaa. lst.) No 1263 
Piec~ de macbines a ecrire Reminırton et Royal (Ch. Fer Etat) 

No 1264 
Plnnches (Dir. Gen. Moııop.) No 1264 
Articles pr. extinction d'inoendie (Dir. Gen. Monop.) No 1264 
Toile Branda (Fab. Mil.) No 1266 
Articles en verre (Min. Def. Nat.) No 1266 
Epinardı (lnt. Ank.) No 1266 
Toile ciree (Min. Def. Nat.) No 1266 
* Comionnetle Ford (Municip. Ank.) No 1266 
Coke de Karabük (Com. Ach. Ecole Teebnique) No 1265 
* Bidona (Liırue Aviation Kemalpaıa) No 1265 
Traverse. (Ch. Fer Etat) No 1267 
Paılle (Com. Aeb. Mil. Isparta) No 1267 
Sangle en erin, brides et gant. pr. etler (Coı:umand, Gen. Surv. 

Douan. lst.) No 1270 
Escarpins (Dir. Culture Edirne) No 1271 
Cbambre a air et pncux (lnt. Tepbane) No 1274 
Flanelle en coton n n No 1274 
Pain et proviaions (Fab. Mil. lst ) No 1275 
Huile d'olives et savon (lnt. Tophane) No 1275 
Fromasre, aucre, sel, savon et the (Command. Gen. Prot. Foret• 

lst.) No 1275 
Charbon mariu lave (Command. Gen. Prot. Foretı lıt.) No 1275 
Fab. caisseı pr. materiel de montaıne (Command. lst.) No 1276 
Selle, sangle, cuir noir, clous rives ete. " n No 1278 

1 
Etiquetleı pr. bouteilles (Dir. Gen. Monep.) No 1276 
Pantoufles pr. hôp. (Com. Aeh. Mil. Kayseri) No 1278 

1 Brides » :ı> • No 1278 
Clumssurea, habits, flanelle en laine (lieole Normale Trakya) 

No 1279 
Lits pr. soldats (Min. Def. Nat·) No 1279 
Seaıi-coke (lnt. lzmir) No \279 
Charbon recompoıe (Div. Sivas) Ne 1279 
Coton (Min. Def. Nat.) No 1279 

1
-imttyaz Sahibı;;-Yazı iılerl D~~;-;;ail cuu-' 

Basıldığı yeri : Akın Baıımevf, 1ıtanbul 


