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iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8·10-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüıülür 

Telefon : 49442 

Posta kutusu .No. 1261 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin nıesleki Organıdır 

Kanunlar, Kararna
Ticaret meler ve 

muatiedeleri 

Mesai Saatlerinden Fazla Çalışma Hakkında 

Madde 6 - Normal çalışma 
~lddetinin hitamından sonra far.
d •aatlerle çalışma başlaamaz-
•n <ince ltir dinlenme fasılası 

••rilditi taktlirde bu dinlenme 
ltı\l.tdeti fazla saatlerle çalıfma 
lllGddeti içinde l!l1ılmaz . 
fa A.•eak bu fasılanın müddeti, 

lla çalıtmanı• aalihiyetli ma
~tnea onaylanması sırasında tes
ıt edilir. 

Madde 7 - Her bir faz.la saat 
~lıt•a için verileçek ticret, nor· 
ltıal çalıtma ücretin in saat ba
:•na düşen mikdarının yüzde 25 
tll yüzde 50 ye kadar yilkseltil
~tıi ıuretile ödenir. Bu nishe· 
il tayininde işverenlerle itçilcr 

"tbestçe anlaşırlar. 
.\ncak : 

. il) it Kanunun 58 İnci madde-
'1•cl b h l . t e a ıo unan mz.amnamcde 
~ılı "atır ve t ehlikeli,, işlerde 
~fan itçilerin ; 
Ilı b) Gündtiz devresindeki çalıt
~ •larına ilbeten itbu nizamna
~ t lllucibince tatbik' edilen fnz
lt Çalıımalarıu gece devresine 
t~düf eden 11aatlerinde çalaştı-

Q itçilerin, 
IQ ~) Ulueal Bayram, Genel Ta· 
~ Ve hafta tatili gilnlerinde lca
d "11aak mecburiyetinde bnlun-
llldarı balda itlemeye devam 
~Q _ iıyerlerinde _o ~önltmle 
~ rııını çalışma muddetıne ili· 
'l• "; n yapıla• fnla saatlerle ça· 
i•ları yUrüten i'çilerin , 

'İd tbu fula çalışma saatlerine 
L tlcretleri normal ücretin saat 
;'ltı11a iaabet eden mikdarının 
~o ~ yükseltilmesi suretile Ö· 
°"'llir. 

ı~- kadar ki, 29 İlkteşrin U
~ 1 Bayram günündeki fazla 
,1

1ttna saatleri için yapılacak 
•11 o • 16 o 50 zamlar, lt Knnanunun 
~ llcı •addesinin 11 numaralı 
-.~di mucibince o günkü nor· 
t~ çalıtmaya aid iki misli Üc· 
'- - esas tutulması suretile be

l> ve tesviye edilir. 

>,~•dde 8 - Parça batına ve· 
t'lhpılan iş mikdarına göre üc
~tf adenen itlerde, fazla saatler 
~t 1114la i şçinin istib1al ettiti 
~ Ça veya it mikdarının hesabın· 
4 llılütkilAt çekilmediği taktir
>,.' her bir faı.la saat zarfında 
t111llıla11 parçaya veya iş mikda. 
lıı}' tekabül eden ücret esas tu
~•tak. 111unaam ücret kesap o-

lar. 

~~•iki fıkrada zikredilen u· 
~ tatbiki kolay olmayan hal· 
"1;' lae fazla saatlerle çalıtı· 
.,~ediye devr .. inde vücuda 
' ılcn parça veya it mikda

• " l l tılıq. lfore norma o arak hesap 
{I d •calc ücret yekunu, iıçinin 
~'"rede çalıtmıt oldui• nor
~~ i -.c lada aaatlerin adedine 
'~tllıl . olunmak auretile bir 
~de aaabet eden normal ücret 

•rı teabit olunur. Bundan 

ıoara fula saatler için verile
cek •ormal ilcretlere ilAvesi li
:um gelen mikdar evvelce ka
bul cdilmit olaıı yüule nisbeti
ne g<Sre lıeaap olunarak mec
muu ayrıca t .. viye eırnir. 

Madde 9 - Seferberlij"e baaır
lık veya seferberlik esnaaında 

icra Ve killeri He yeti, memleket 
mödafaaaının ihtiyaçlarını temin 
eden it yerlerinde fazla çalıtma

fıa lüz.um görürae itlerin cinıine 
ve ihtiyacın şiddetine gilre rüa
lük İf müddetini işçinin azami 
çalışma kabiliyetine çıkarabilir. 

Bu suretle faz.la çalıştırılan İf

çilere, Milli Müdafaa Vekaletine 
batlı inerleriııde fazla çahıtık
ları saatler için kaauni çalıtma 

wüddetiııe aid ücretin her saati
ne tekabül eden mik.darı nisbe
tinde fa:ıla ücret verilir. Diter 
ityerlerindeki itçilere verilecek 
üeret ise, itltu nizamnamenin 
1 inci ve 8 inci maddelerinin 
keyfiyete uyıun olan hükümle· 
ri mucibince ödenir. 

Madde IO - Fazla saatlerle ça· 
lıtmalara tekabül eden ücretler 
işyerini• işçı ücretlerini kayda 
ma hsus elan hesap defterlerinde 
ve itçilerin istihkaklarını alırlar
ken imzaladıkları ücret bordre· 
larında, bu ücretlerin niıbctleri · 

ni ve kaçar saatlik fada çalıt· 
maya kartılık olduklar1111 tavzih 
edic.i kayıtlarla t"Österileceti gi
bi, iş Kanununun 21 inci mad
desi .:hükmünce her bir tediyede 
İfçİy• verilmesi İcab eden t\cret 
puılalarında nya iHilerin ya
nıada bulunan ücret defterlerin· 
de dahi yukarıda yazılı olduiu 
veçhile ayrıca kayıd Ye taırih 

edilir. 

İtçilerin fada saatlere aid ol
mak üzere iılenmit buluııan 

ücretleri, normal ıaatlere aid 
ücretlerle birlik.de Ye İt Kanu· 
nunun 19 uncu ve 20 nci mad· 
deleri mucibince vaktinde öde
nir. 

Madde 1 1 - Faxla saatlerle ça
lıtmata işçilerin muvafakkati & · 

lınm k liumclır. Bu muvafakat 
itçilerin it akitlerinde veyahut 
it yerlerinin dahili talimatname· 
!erinde esasen o i4te faz.la çalıt· 

ma imkin ve ihtimaHnin mev
cut olduğu ye bu takdirde üc
rellcriniu ne yolda hesap ve 
tesviye edileceri tesbit edilmek 
ıuretile CSacedea temi• edilmit 
balunmıyorsa, iıverenler veya 
iperen vekilleri, muasam ücret 
nisbetini İt Kanunuaun 78 inci 
maddesinin biriaci fıkrasında be· 
yan olunduj"u Üaere mumeasil 
itçilcrin aracılıtı ile fazla saat· 
lerlc çalıftırılacak işçilere teklif 
ve bu mümessillerle anlaşarak ta
yin etmek suretile işbu mun
fakati, fazla çalıtmanın tatbiki 
zamaıuııda dahi alabilirler. 

(Devamı nr) 
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MUNAKASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

r 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan 
Selimiye süel fırın dıYarlarının tamiri, ketif raporuna 

ııöre 17-11.939 cuma günü saat 14 te pazarlıkla ihalesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 990 lira 12 kuruıtur. isteklilerin 
belli ıün ve saatte k a ti teminat paralarile birlikte Sellmiye· 
deki Tümen Satınalma Komisyonuna ıelmelerl· 

ilk 
İstanbul Belediyesinden 

Mulaaamen 
be.leli 

457A,5i 

j llAçlar, Klinik ve ispençiyari alAt, Hastane lvz. . -teminat 
343,02 lmniyet Müdürlütüoln tahtı itıalinde 

•an binasının tamiri. 

bulu- 1 İstanbul Sıhhi Miie11eHler Arttırma ve Eluiltme 
Komisyonundan: 

306,95 4092,64 Şitli · Puar yolu imtidadlatn ıese inıaatı. 
739,62 9861,58 Kıı.ıltoprakta Maatafaaazlıar yolunun tamiri. 

Tabmi• bedellerile ilk temiut miktarları y•karıda yazılı itler 
ayra ayrı açık ekıiltmiye konulmuıt ar. İhale 27.11.939 puartesi 1 
a-in6 ıaat 14 te Daimi Eaeümeniııde yapılacaktır. Şartnameler Za- i 
bıt ve Muamc.lit MlcUirlü4ü .kaleminde ıörölebUir. Talihlerin iha
leci.. 8 ıtn evvel Fen ltleri Müdirlii~ine mliracaa.tle alacakları 
feanl ebli1ct vesikaları ve ilk teminat makbuz nya mektuplarile 
ihale rlnü muayyea saatte Daimi li:oelimende bulunmaları. 

Trabzon Vilayeti Daimi Encümıninden : 
Ekıiltmiye konulan it: 
Trabzon - Rize sahil yolunun 14+ 850-27 + 000 kilometreleriaı

de bü:ı, korkuluk inşaatı ve fose e1&slı tamiri, köprü ayaiı talıı

kiıni. 

Ketif bedeli 27274 lira 34 kuruttur. 
Bu ite ııid tartnameler ve evrak tunlardır : 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele projui 
Nafıa itleri ı•nel tartnamesi 
Teaviyei türabiye, t•se ve kargir inşaata aid fenni şartname 
Huıud ,artneme 
Silsilei fiat cetveli, huliaai keşif cetveli 
Grafik 
İıtiyenler ıenel şartname ve 4ose ve köprfiler şartnamesi haric 

olmak Üıtere diter evrakı 150 kuruş bedel mukabilinde Naftadan 
alabilirler. lstiyenlcr ıenel şartname ve şose, köprüler şartnamesini 
bedelsiz l'Örebilirler. 

Eksiltme 30. 1 l.39 tarihinde perıembe ıö.niı ıaat 15 de Trab
sonda Vilayet makamında toplanacak Daimi Encümende yapıla· 
caktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye rirebilmek için isteklilerin 2046 lira muvakkat te

minat vermesi, bundan batka atatıdak.i veeikaları haiz. elup İöıter
meıi lazımdır. 

Ticaret Oda11 vesikası, teminat mektup veya makbuzu ,, e 
Trabzen Vilayetinden alacatı ehliyet veeikaaı. 

Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat nveline ka
dar Vı liyet Daimi Eacümeuiae getirilerek Ekıiltm• Komiıyonu 
Reislifıine aak.baz m11kabilinde verilecektir . Poıta ile ıönderilecek 
mektupların nihayet yukarıda yazılı saate kadar s«lmit olması 

ve dıt :ıarfın mühür mumile iyice kapatılmıt olması lizımdar. 
Pestada olacak l'ecikmeler kabul edilmez. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Kütahya ve Balıkesirde yapılacak 4 adet cephınelik kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
Tahmin edilen bedel 10761 lira 24 kuruttur. 
Muvakkat teminatı 807 lira 10 kurut olup it toptandır. 
İhalesi 20.11.939 paurtesi saat 11 de Balıkeıir kor Satınalma 

Kemiıyonunda yapılacaktır. 
İlin, keıif, fenni ve hususi tartnameler Balıkeıir kor latınalma 

Komisyonunda her gü• rörülebilir. 
Taliplerin belli belreler ve bu ribi intaat itleri yaptıklarına 

dair ehliyet yesikalarını ihale saatinden bir ıaat evveline kadar ko. 
misyona makbu:ı mukabili teslim etmeleri Ulzumu ilan olanur. 

Postada vaki gecikmeler muteber deiildir. 

Nijde Valilifinden : 

Ulukııla ka.ıahaıına 32 kilometre mesafede olan Çifte
han kaplıcaıma. ili.•• edilecek .kısma ait 19337 lira 38 kurut 
ketif bedeli inıa.atın ihaleye iÖre takarrur decek fiatlara. 
nazaran 15000 liraya tekabül eden miktarı kapalı zarf uaulile 
eksiltmeye konulmuı ise de istekli çıkmadıjından 1.11.939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlık suretile eksilt
meye konmasına kuar Terilmittir. 

Eksiltme 1°12.939 cuma ııünü saat 15 te Vilayet Daimi 
Encümen odasında toplanacak eksiltme komisyonunca yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye ıirmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat 
teminat vermesi, bundan baıka eksiltme ıününden en az 8 
iÜD eyvel Vilayete müracaat .derde ibraz edecell fenni ve 
malt referans mukabili •hliyet Yesikası komisyondan alacak
ları vesikayı ibraz etmeleri ıarttır. 

Bu tıe ait ıartnameler ve evrak Nafıa müdtırlüiünden 
bedelıiz olarak aörülebilir. 

İskenderun ve Antakya hastaneleri için iki aded Harlmaa ıiatc•İ 
duş tertibatlı ve formalin cihazlı seyyar etüv pazarlıkla eabJI alı•a· 
caktır. 

. Paurlık 17.11.939 cuma t"Ünü saat 15 te Cataletlu•cla Sıblaat 
ve lçtiınai Muavenet Müdürlüğü binaaıoda kurulu Ke•i•1oa.la yapı
lacaktır. 

Muhammen fiyab 2700 lira, teminat 405 lira.lır. ietekliler 24go 
sayılı kanunda yaz.ılı vesikalar ve bu ite yeter teminatla birlikte 
bolli ııün ve saatte Komisyona ıelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 6 ton klor kalaium 
müteahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 5-12.939 salı günü 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız ola· 
rakKomisyondan verilir· Taliplerin muvakkat teminat olan 225 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
ıaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar t6ccar
dan olduklarına dair ticaret odası veıikasiyle mezkur gün ve 
saatte Komisyona müracaatları. 

* • • Tahmin edilen bedeli 720 lira olan 4 ton klor barium 
müteahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar UmU111 Mü
d~l~ü merke:ı aatmalma komisyonunca 1.12 939 cuma 
ıunu saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir· Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat t -
minat oltt.n 54 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3, ma:. 
d«-:.lerindek! vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle 
alakadar ~~ccardan oldukl~ına dair ticaret odası veıikasiyle 
mezkur gun ve saatte komıayona müracaatları. 

"'** Tahmin edilen bedeli 700 lira olan 8 ton natrium bi
sülfit müteahhit nam ve hesabınll Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüiü Merkez Satınalma Komisyonunca 5.12.939 salı 
a-Ünü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parası% ola.rak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 52 lira 50 kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
itle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesi· 
ka&iyle mezkür iÜn ve saatte Komisyona müracaatlan· 

• 
Jandarma Genel Komutanlıiı Ankara Satmaima 

Komisyonundan : 

Ta'?amına 3784 lira kıymetı biçilen 62 çefit tıbbi ecza 
ve sıhhı malzeme 27 .11.939 pazarteıi günü saaı 15 te açık 
ensilme usuliy le ıatın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek bu eksilt
meye girmek isteyenlerin 284 liralık ilk teminat ve ıartna
mede yazılı belııelerle birlikte belli iÜn ıaat 15 te komis
yonda bulunmaları. 

Elektrik, Havıgazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Samsun Belediye Riyasetinden: 

Samsun elektrik santralı için 300 beya-ir kuvvetinde bir 
adet yeni lokomobil mubayaa edilecektir. 

ihale 30.11.939 perıembe günü saat 15 -te Belediye Dai-
mi Encümeni huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır· 

Muha mmen bedeli 17200 liradır· 
Muvakkat teminat 1290 liradır· 
ihale 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde yapılacaktır. 
Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel Belediye 

Riyasetine verilmlı olmalıdır· 
Daha fazla malümat almak ve &"erekli evrakı a-örmek ir 

tiyenler Samsun B elediyesi Elektrik lıletme Müdürlüfan• 
müracaat etmelidirler. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüid Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 5325 lira olan 6 kale• elektrik metar6 
Askeri Fabrikalar umum mödGrlit~ii merkez Satınalma koaisye•un
ca 27.11.939 pazartesi güııft saat 14,3 da pazarlıkla ihale e.lilecek
tir. Şartname parasız olarak kowisyan.lan ıverilir . Taljplerin j:pUHk
kat teminat olan 399 lira 38 kuruf ve 2490 numaralı kaııun•n 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikli komisyonuncu olmadıklar1na ve bu ~ıle 
alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odaıı veıikasi7le 
mezkQr ııün ve saatte komiıyona müracaatları . 



2 Mtlnab.la Gazeteıi 

Bu gün ilan olunan 

Mil na kasa ve MOzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saati 

------~---------------------------.-.....~-----------~-----------, 
A) Munakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia. işleri, Malzeme, Harita 

Emniyet Müd. tahtı itgalinde bulunan bi- aç. eks. 4573 55 343 02 lst. Beled. 27-11-39 l.t -
nanın tamiri 

Şifli Pazaryolu imtidadınca fOfO inş. 
Kıı:ıltoprak-Muatafamazhar yolunun tamiri 
Köy konağı int. (1 kısmı) 
Selimiye liiel fırın dıvarlarınıo tamiri paz. 

• ., 

Trabzon-Rize yolunun arasında yap· sote kapalı z. 
tamiri, büz korkuluk inş. ve köprü a
yağı tahkimi (şart. 150 krş.) 

Çifteban kaplıcasında yap. intaat paz. 
GlJnen Mrk · 3 cü okul pavyonunun ikma- aç. eks. 

li in,. 
Kiltabya ve Balıkesirde cephanelik i~ş.: kapalı ı;, 

4 ad. 
Atatürk parkında merdiven in,. ve toprak aç. eks. 

tesviyeıi 

Kaldırım ferti n 

Gureba hastanesi Dahiliye anfisi bitirme kapalı z. 
işleri (şart. 83 kr, .) 

Ankara adliyesi aj'ı~ ceza mahkeme &alo· 
nU tadili 

Ank. Sıhhiye deposu tamiri (tart . 9 kr,.) paz. 

4092 64 
9861 58 

2590 05 
990 12 

27274 34 

19337 38 
2517 24 

10761 24 

5715 -

1696 60 
16410 68 

3222 72 

3341 25 

306 95 
739 62 
194 Ol 

2046 -

t125 -
188 74 

807 IO 

1231 -

242 -

501 20 

lllçar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. --- -
Seyyar etü• paz. 2700 - 405 -

284-
225 -

Tıbbi ecz• ve ııhhi malzeme: 62 çesit aç. ekı. 3784 -
Klor kalsyüm: 6 t . (temd.) paz. 3000 -
Natriuna biıülfit: 8 t. ,, 700 - 52 50 

54 -Klor barium: 4 t . (temd.) ,, 720 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik 1&ntralı için 300 beyıir kuvvetinde kapalı ı:. 17200 - 1290 -
yeni lokomobil 

Elektrik motoril: 6 kalem paz. 5325 - 399 38 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
------~·---

Mahruti çadır bezi 75000 m. 
Boranda bezi: 500 m. 
Y ulık elbite diktirılmesi: 20000 tak. 

pu. 
,, 

m . 2 
2000 -

12000 -

10750 -
150-

1800 -

Matbaa işleri -Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

Reıim malzemeıi: 20 kalem 
Al1tı fenniye: 14 kalem 

Nakliyat, Boşaltma - Yükletme 

l.lliıarlar mamulatı nakli: 765 t. 

paz. 
aç. olu. 

aç. ekı. 

M•hrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

o•ua: 600 t. 
Silindir yatı: 4 t., buhar makine yağı: 5 t . 

dizel makine yatı IO t. , ıres yağı 2 t. 
Makiae yaa-ı 105 t ., dinamo yatı 10 t., si

lindir yatı: 10 t . - gazyatı: 13 t.-benzin: 
16 t . - kompresör yağı: l 125 k . - türbin 
yafı: 5250 k.-tranıformatör yağı : 50 k. 
frirorifik yatı: 170 k. · motör yağı: 4 t. 
Mobiloil B. B. yağı: 2.18 k.-mobiloil A. 
F. 170 k. 

Yat: 11 kalem 
Karpıt: 20 t. 
Karabük kok kömlrü: 100 t. 

MUtefarrik 

Yataklık pamuk: 50 t. 
K•rtun boru: 6 kalem 
Maaevra ıandıtı: 771 ad. 
Matra: 77 l ad. 
Salmutra: 38 kaleD1 (temd.) 

kapalı z. 

" 
,, 

• 
paz. 
kapalı z. 
aç. eks. 

pu. 
aç. ekı. 
kapalı z . 
aç. eks. 
par, 

Tat dizeltme elma11 1 karat: 60 ad. - 0,8 ,, 
karat: 60 ad.-0,6 karat: 50 ad. 

M•nı:zi çantası büyGk: 100 ad. - orta: 100 aç. eks. 
ad.-küçük: 50 ad •. burç: 50 çift 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

ladeyat: 120 t. (Şart. 604 kr.) 
Beyaz peynir: 10 t.-kaıar peyair. IO t . 
Uo: 540 t . 
Kanı faa•lye: 48 t. 
Arpa: 240 t. 
Sıa-ır eti: 47, l t. 
Un: 122,250 k . 
Sadeyat: 3 t. 
Sabua: 3425 k. 
Pirinç: 100 t. (temd.) 
Un: 300 t. 
Sığır eti: 300 t. 

B.MU7ayedeler 

Saf kan lngiliz tayı 5 bat 
Yonıa: 50 l. 
Hurda elektrik malzeme1i: 29 kalem 
Eski çunl: 4385 ad. 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

,, 
,, 
,, 

" aç. eki. 
,, 

paı:. 

,, 
,, 

aç. art. 

" ,, 

695 20 

4450 -

7500 -
7800 -

39176 30 

3925 -
7000 -
t. 25 50 

Kilosu O 48 
1960 -

5782 50 
1542 -
2510 -
5000 -

3525 -

52 13 

563 30 
585 -

2938 22 

294 38 
525 -
191 25 

3600 -
147 -
4J4 -
116 -
188 25 
375 -

264 38 

120768 - 7288 40 
- - 525 ve 840 

70200 - 4760 -
5520 - 414 -

12000 - 900 -
9420 - 706 50 
17115 - 1283 63 
3600 - 170 -
1370 - 102 75 

22000 - 1650 -
30000 - 4500 -
75000 - 5000 -

126 26 
304 75 

28 13 

23 -

,, ,, 
:» ,, 

Kılbasan K<Syü Muhtarlığı 
Selimiye Ask. SAK. 
Trabzon Vil. 

NiAde Valiliği 
Balıkesir Vilayeti 

" 
Aık. SAK. 

Mersin Beled. 

&etli ,, 
ist. Nafıa Müd. 

Ank. Adliyesi SAK. 

M. M. V. SAK. 

İıt. Sıhhi Müeaaoaeler SAK. 
Jandr. Gen, Komut. Ank. SAK. 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Aak. 

> 

;; 

Samıun Beled. 

> 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

M. M. V. SAK. 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
lzmir Lvz. SAK. 

Ask. Fabr. U. Mııd. SAK. Ank. 
lıt. Grupu Tapu Sicilli Mild. 

lçel labiıarlar Mld. 

Mersin Ask. SAK. 
Devlet Limanları l.şletme U. MGd. 

" Denizyolları • 
" 

27-11-39 14 -
27-11-39 14 -
26-11-39 15 -
17-11-39 14 -

30-11-39 15 -

1-12-39 15 -
16-11-39 15 -

20-11-39 11 ~ 

24-11-39 15 -

17-11-39 14 -
4-12-39 15 -

3()..11-39 15 -

17-11-39 15 -
27.11.39 15 -
5-12-39 14 -
5-12-39 14 30 
1-12-39 14 30 

Z0-11-39 15 -

27-t 1-39 14 30 

16-11-39 1 \ -
1-12-39 14 -

18-11-39 15 -

29-11-39 14·30 
27-11-39 15 -

20-11-39 1'4 -

27-11-39 11 -
30·11-39 15 -

29-11-39 15 -

Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Aak. 21-11-39 14 -
D.D.Y.Ank.ve H.paşa Sevk Şefliği 28-11-39 15 -
Ticaret Vekiletl Ank, 27-11-39 14 -

M. M. V. SAK· 17-11-39 
D. D. Y. Haydar{>&fa 24-11-39 
Harp Ok.SAK.ve lst.Lvz.Amir.SAK. 28-11-39 

> ,, 28-11-39 
Aık. Fabr. U. Nüd. SAK. Ank. 1-12-39 

,, ,, 27-11-~ 

11 -
10 30 
il -
15 -
15 -
15 -

lıt. P.T.T. Müd. 29-11-39 15 45 ? 

Deniz Lvz. SAK. Kaaımpafa 28-11-39 14 30 
Tophane Lvz. SAK. 17-11-39 16 -
Mersin Aık. SAK. 27-11..39 15 -

,, > 27-11-39 16 -
Hatay GGmrük Muhaf. Taburu SAK. 28-11-39 10 -

" ,, 28-11-39 15 -
" ,, 28-11-39 15 -
> > 29-11-39 15 -
> > 29-11-39 15 -

Ankara Lvz. SAK. 17-11-39 15 -
Rdirne Aık. SAK. 21-11-39 11 -

,, ,, 21-11-39 15 -

Ziraat Vek1leti Veteriaer Müd. 26-11-39 13 _ 
Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK. Aok. 29-11-39 15 _ 
Harp Akademiıi SAK. 29-11-39 14 -
fst. Aık. Fabr. SAK. Salıpaaar 28-11-39 14 -

l S lkiaciterin 19.19 _,-

--~------~------------------..----·------·-------------Mensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : ~ 

Beher metresine tahmin edilen fiatı 200 kuruf olan 75· 1 1 
metrelik mahruti çadır bezi pazarlıkla ıatın alınacaktır. faz.atıf. 
16. 11.939 Pertembe günü saat 11 dedir. Kat'i teminatı 10750 lır• 0 

- ~e 
fup tartuameıi KomiıyoDda ~örülür. Talihlerin muayyen sun 
saatte Ankarada M.M. V. Satınalma Komisyonunda b•lunoıaları. 

Aıkeri Fabrikalar U. Müdürlüiü Merkez Satınahna 
Komisyonundan : 

iOO metre 140 santim eninde boranda bezi alınacak. TıbıJJİll 
edilen bedeli 2000 lira olan yukarıda yazılı 500 metre buraada b.e· 
zi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınaloıa J{ooı•:: 
yonunca 1.12.939 cuma günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilec\. 
tir. Şartname parasız olarak kemiıyondan verilir. Taliplerin ınu•• d 
kat teminat olan 150 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ııı• · 
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve ha işle alik•d;; 
töccardan olduklarına dair Ticaret Odası veaikasiyle mezkur f 
ve ıaatte kemiıyona müracaatları. 

-------~--- ---~------------,--~--------------~-Matbaa itleri, kırtasiye va yazıhane Lvz. 
·~a.:a.&.d -- .. ----...........~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalın• 
Komisyonundan : , 

Tahmin edilen bedeli 695 lira olan 20 kalem reıim 111atıeııı'''. 
Askeri Fabrikalar Umum _?1~dürlütü Merkez satınalma Kooıis~on~;. 
ca ıg, 11.1939 çarşamba gunu aaat 14,30 da pazarlıkla ihale edılec . 
tir. Şartname parasız olarak Komityondan verilir. Taliplerin ısı"., 
vak.kat teminat olan 52 lira 13 kuruı Ye 2490 numaralı kaıı1111:11 
2 ve 3. maddelerindeki veıaikle Komiıyoncu olmadıklarına fC 

ifle alakadar tGccardan olduklarına dair ticaret odası veıikuil• ıııı•· 
kur pn ve saatte Komiıyooa mürauatları. 

İstanbul Grupu Tapu Sicilli Müdürlüiünden: 
Adet Cinsi Markası 

5 PilAnımetre Reis marka yerniye taksimatlı camla kapıtıd•'· 
17 Balaıtre Ribter 
70 Tirili Rihter, yandan açılır 1&p1 itneli 
20 Prizma Ribter ve sapı tahta 

1 Pandograf Neıler verniyeli ve madeni 
3 Pergel takımı Rihter marka orta boy 

.tO Çelik ıerid 20 metrelik sapı kırmalı 
8 Çelik cetvel 1 - metrelik 
7 Verniyeli miakale Süıtander 

20 Jalon ıehpaaı 
100 Fit 

10 Alet şemşiyeai 
40 Şakul Orta boy 

6 Mira 
~-

Müfredatı yükarula ıösterilen 14 kalem alitı fenniye açılı e Ji 
ıiltmeye konulmuıtur. ı1. 1 l ·939 pazartesi gQnü saat 15 te ib•1~o· 
yapılacaktır. Talip olanların Sultanahmedde Tapu Sicilli MildLİ' 
töede müteiekkil kowisyona müracaat etmeleri ilin olunur. _________ , _____________ ......;..._ ~ 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. 
-

Devlet Denlzyolları lıletme U. Müdürlüfünden : 
lıletmemiz.in ihtiyacı olan ataj'ıda cins ve mikdarı ya.ıılı .ııııbl 

telif yatlarla mai mahruklar kapalı zarf usulile münaka1ay• 1'00ıı 
•uıtur. O 

iksiltme1i ~ Teşrinisani g39 tarihine muqdif çarf8mb• f~ıııı' 
1aat 15 te Tophanede Umum Müiürlük binasında müteşekkil A 1 

Satım Komisyenunda yapılaeakbr. tfJı 
Muhammen bedeli 39176,30 lira olup muvvakat teminat ~, 

liradır. JrJJ 
l.teklilerio yazılı ıiln ve saatten bir saat nveline kad•' z,eP' 

Ayılı kanunun tarif ettiti vesaiki hamilen uıulQ veçhile ıuübil' ~ 
mit zarflarını makbuz mukabilinde Komisyon Reislitiııe te 
etmeleri li:ı.ımdır. 

Şartnameleri idare Malzeme 
Cinı 

Şubesinden alınabilir. 

Makine yatı yatlaoma 
lnee makine yatı dinamo 
Silindir yatı 
Gaz yafı 
Benzin 
KompreMSr yatı 
Türbin yatı 
Tranıfermatör yatı 
Friıorifik yatı 
Dizel makineleri için motör yatı 
Greaör için ıres yaf ı 
Mobiloil B. B. veya muadili 
Mobiloil A . f, veya muadili 

Tahmin edilen 
vahid fiatı 

25 
28 
26 
14,75 
20,80 
28 
30 
30 
32 

28 
28 
40 
40 

Devlet Limanları İıletme Umum Müdürlüfündeıt : 
Nev'i Kilo 

Silindir yatı 4000 
Buhar makine yatı 5000 
Dizel makine yağı 'ıoooo 
Gre1 yatı 2000 

21000 itıt•'1 

idare vasıtaları ihtiyacı için muktazi yukarıda ciıı• "e ısı ııl"U1~ 
yazılı yirmi bir bin kilo muhtelif makine yağı kapalı ı,arf ''"~ 
ekıiltmeye konulmuttur. Mulaammen bedelleri 7800 Jira, ıo~,rtJıl111 
teminatı 585 lira olan mezkur yağların ihalesi 30. l 1 .939 . tJııs11" 
raalıyH perıombe ıünü saat on beıt• Galata Rıbtıoııodalı~ı f'pf 
Müdürlük binaaında toplanacak olan Satınalma Kooıiıyonull < 
lacaktır. 1'•4' 

Teklif mektublarıaı bildirilH vakitten bir saat evtJ•li•e 
Komiıyon Reislitine tevdi etmeleri lbımdır. f8,f1 

Ba babdaki •artnam• ıözü ieçen Komiıyonda herfÖ
11 

bUlr. 



~•k· Ticaret Vekaletinden : 
e~ llet kaloriferleri için 100 ton Karabük kok kömürü 
~h lhrne ıuretile alınacaktır· ltb ton için V ekfılete teslim fiatı olarak 25 lira 50 
Itır, illin edilmiı olup muvakkat teminatı 191 lira 25 

lltrne 27.11.939 pazartesi günü saat 14 te yapıla
~1~klı 
~ lerin bu günden evyel muvakkat teminatlarını ya· 
' I· \'e muayyen saatte Vekalet Zat itleri ve Levazım 

Ufünde toplanacak satınalma komisyonunda hazır 
L ları, taliplerin ıartnameyi her gün Zat i§leri ve Le
~leıninde görmeleri ilan olunur. 

'-Ot • * * 
ı.,.0o odun alınacaktır. Bak: erzak s\itununda Mersin Askeri 

Komisyonu ilanına . 

~ l>eıniryolları ve Limanları İtletme U . İdaresinden : 
~inmen bedeli 1960 lira olan altı kalem muhtelif cins ve 
llrşun boru 24. 11 .1939 cuma pnü saat 10,30 on buçukta 

'flda gar binası dahilindeki Komisyon tarafıodan açık 
~ • 11•ulile satın alınacaktır. 
~. tirnıek isti yenlerin 147 liralık muvakkat teminat ve ka-

t Yın ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü ıaatine kadar 
~ ~ııa ınüracaatları lazımdır. 

1~ a.it şartnameler Komisyondan paraaız olarak datıtıl· 
t. 

~ ~. M. V ekfıleti Satınalma Komisyonundan : 
r kilosuna tahmin edilen fiatı 48 kurut olan 50,000 kilo 

"-· hınnk pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 17.11.939 cu· 
li lllat l t dedir. Kat'i teminatı 3600 lira olup şartnamesi 
~llda görülür. Taliblerin muayyen günde Ankarada M.M· 
1 s . llhnalwa Koınısyonunda~ bulunmaları. 

, liarp Okulu Satınalma Komisyonundan : 
'çı lillrp okulundan subay çıkacak okurlar için 771 tane 
~ tksittwe ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 28 ikinci· 
~· ••lı günü saat I:> de Ankarada harp okulu binasında 

ı ıl komisyonda yapılacaktır. 
Pttubammen bedeli 1542 lira ve ilk teminatı 116 liradır. 

taj lıergün An karada mezkür konıis} ondan ve İstanbulda 
levazım amirliği ııatınalma komisyonunda görülebilir. 
~ksiltnıeye geleceklerin şartnamesinde yazılı vesaik ve ilk 
ltıcktup veya makbuzları belli ıüu ve saatte komiıyonda 

ı. 

"ıı liarp okulundan subay çıkacak okurlar için 711 adet ma
\il dıtı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
"< lllıe 28 ikinciteşrin 939 salı günü aaat 11 de Ankaratl.a 

lllll binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
~ 'Iubammen bedeli (5782) lira (50) kuruttur. İlk teminatı 
~it. 
~tnesi hergün Ankara.la mezkur komisyonda ve lstanbulda 

l "•ıım amirliği sahnalma komisyonunda görülebilir. 
\ ~kıiltmeye gireceklerin şartnamesinde yazılı vesaik ve 
t, 't ıncktup veya manbudarını bavi teklif mekluplarıuı belli 

"-ttcn bir 1aat evveline kadar komisyonda bulundurmaları. 

f:'abrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
,~ Komisyonundan : 

l 1 karat sapluiyle beraber taş düzeltme elması 
\ o,s » J) J) ,, l> 
~ O n 
~ . ,6 " " " ) l> > 
\~111 edilen bedeli 5 bin lira elan yukarıda yazılı 170 adet 

ille elması Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
~ l<onıiayonunca 27. 11 .39 pazartesi fÜAÜ saat 15 de pazar· 
t'lt tdilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve

l>lcrin muvakkat teminat olan 375 lira ve 24!;() numaralı 
~ ~e 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 1 

\ k alakadar tüccardan olduklarıoa clair ticaret odası veıika· 
~ ilr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

~hıııin edilen bedeli 2510 lira olan 38 kalem muh
"lra vesaire müteahhit nam ve hesabına Askeri 

'\ l. r Umum Müdürlüğü Merkez Setmalma Komlayo· 
12.939 cuma günü saat 15 de pazarlıkla ihale edi· 
'Ş•rtname para11z olarak Komisyondan verilir. Ta· 
ttıu\'akkat teminat olan 188 lira 25 kurut ve 2490 

'\ ~ı:anunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis
' ~dıklarına ve bu itle alakadar tüccardan oldukla
\ tıcaret odası veıikasiyle mezkur gün ve saatte Ko· 

~üracaatları. 

Mersin Askeri Satınalma Komisyonundan: 
~ . 
h~ )azılı maddeler kapalı zarfla eksıltmeye kenulmuştur 

1\ 1l.alarmda yazılı saatlerde Mersinde Askerlik Şubesi üs• 
~it •ktri Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Zarflar ayn~ 
•iıı1t '•a.tindeu bir saat evveline kadar kabul edilir. Şartname. 

t Komisyonda görülür. 
Kilo Tutarı İlk teminatı İhale günü ve ıaat 

Lira Lira Kr. 
600,000 7,500 562 30 Z7. I 1.930 1 l 
540,000 70,200 4760 ) ) 15 

48,000 5,520 414 ,, n 16 -----...... -~~-........,... 

~~ Mühendis Mektebi Satmalma Komisyonundan 
'~=toıhanemiz için (700) liralık tahta alı11&caktır. İlk teminat 

,
11 

• Eksiltmesi 24.11.939 cuma günü saat 15 de Satınalma 
\. -~da 7apılacatı ilin olunur. (9287) 2-4 

ı,"-
~>,ı Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : İsmail Girit 

'-aıldıiı yeri : Akın Baıımevl, lıtanbul 

Mlaakua Ga.tai 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 
Perşembe 16.11.939 

Metal izabe ocatı (D. D. Y.) No 1193 
Rakkamlı ipret çivisi (D. D. Y.) No 1196 
Aluminyum ve bakır manıon (PTT. Lvz. Müd.) No 1196 
Feribot inf. (D.D.Y.) No 1205 
Lokomobil alternatör tablo ve şebeke teıisatı (Çerkeş Beled.) No 1206 
Saman ve k. fasulye (lıparta Aık. SAK) Ne 1220 
Oluijen tüpil (D.D.Y.) No 1221 
• Hurda merakip Ye efya (i.t. Defterdar.) Ne 1221 
• Bina anka:ıu ,, ,, No 1222 
Samaa (Tophane Lvz.) No. 1223 
Ekmek, sadeyağ, pirinç, l<. fasulye, ayva ve yemiş (Yüksek Ötret-

aıen Okulu) No 1205 
Yel inf. (Eskişehir Kor) 1225 
İnlaiaarlar U. Müd. binası tamiri (Ank. İnhisarlar Batmüd.) No 1226 
Bilyalı yatak (D. D. Y.) 1226 
•çam atacı (Konya Orman Müd.) No 1226 
Deniz mavisi toz i»oya (D. D. Y.) No 1224 
Neft yaj'ı (Askeri Fabrikalar) No 1224 
Elektrik ve hurdavat malzemesi (İnhisarlar U. Müd) No 1224 
l!SattaniJ:e (Yeşilköy Hava Aktarma Anbarı) 1237 
Mazot (lst. Jandr.) No 1237 
Ga:ı; borusu manşon vs. (D. D. Y.) No 1237 
Yün çorap ipliği (M· M. V.) 1238 
Sadeyat (İzmir Lvz.) No 1238 
Salça (Ank. Lvz) No 1238 
Benzin ve mazot (ist. Limanı Sahil Sıhhiye Mrk.) No 1234 
Muhtelif erzak (Vize Tümeni) No 1234 
• Fiat markalı ot~mebil (Seyhan Vilayeti) No 1235 
•Biaa ankazları (lıt. Beled.) No 1235 
Yazıhane ve koltuk (İskender~ıa Gümrük Mid.) No 1235 
Vezne makbuzu baatarılmaaı (lst. Gümrükleri Batmüi.) Ne 1235 
Mattanıye (Ank. Jandr. Gen. Komut.) No 1236 
Tıbbi alit ve ecza (İıt. Universitesi) No 1236 
Kimya ecza ve alit (İıt. Böl~e Sanat Okulu) No 1236 
Komple daymon pil takımı (P. T. T. Lv:ı. Müd.) No 1236 
Çuval (Tophane Lvz.) No 1236 
Fatih Belediye taba il fubeai bi~ası inş, (İst. Beled.) No 1236 
Kepek, buğday, ot ve saınan (lst. Universitesi A. K.) No 1236 
Yulaf (Lüleburgaz Tümeni) No 1236 
ı<uru ot (Lüleburgaz Tümeni) No 1237 
Yol ve köprü tamiri (Balıkesir Vil.) No 1227 
Sadeyağ ve aıtır eti (Orman Kor. Gen. Komut.) No 1227 
Kumat (Ank. ~üksek Ziraat Eustitüıü) No 1227 
*Bina ankazı (lst. lieled.) No 12'l8 
Kıtla binası tamiri (Efiirne Ask. SAK.) No 1231 
Bina intaatı (Samıun Vii.) No 1228 
Telefon tamiratı malzemesi (İst. Beled.) Ne 1228 
Elektrik tesisatı (Bula11cak Beled.) No 1230 

DeYamı 4 ncü sayfada 

lstanbul P. T. T. MUdürlUngUden : 
idare ihtiyacı için alınacak 100 adet çift laurç, 50 bilylk, 50 erta 

50 küç6k ltey münzzi çantaauun 1.11.939 çartamba saat oa beşle 
kapalı zarf uaulile yapılacak eluiltmeıi içia toplanan Kemiıyona 
muayyen aaate kadar her haıaJi bir talibin teklif mektubu Yermediti 
aalaııltl.ıtından ekıiltmeoin bu tarihten itibarea bir ay .ufıada pa· 
:ı.arhta koaul111uıua •c pazarlıtın 22,11.939 çartamba ıaat 15,45 ele 
7apılmaıına kar ar Yeril mittir, 

Pazarlık B. Poatahaue biouı birinci katta P . T. T. MGdlrlütli 
edaaında toplauacak Alım Satım Komuyonauda yapılacaktır. 

Belaer çift hurcam bedeli •5, büyilk bey çautauın l.eberi 6, orta 
lteyun 5, kiçük boy•n 3, 5 lira. Hepaiai11 5225 lira, aankkat te_ 
mioat 3SH lira ö8 luır•ıt•r. Taliplerin tipe Hu aüauneleri n alı
ma .... fenni •• ekailtae ıartaameleriui rclrmek Ye auvakkat temi
aatlarıaı yatırmak özere çalıtma l'ünleriude mHkwr Müdürlük İti.art 
kalem Levazım kııaıaa, pazarlık rtln •e aaatiade de muvakkat te
minat makbuzu, 939 senesi için muteber Ticaret Odası veaikaaile 
Komi17ona müracaatları. (9183) 3 - 4 --.-.--- _. __ .. __ ,,__ .. ,_ .... ,, , ................ __ ..., _______ ~--~-
lstanbul Ziraat Mektebi Sıtmalma 
İlk teminatı Muhammen bedeli 

Komisyonundan : 
Metre 

Lira Kuruş 

460 Astarlı ıpor paltoluk 
kumaf• 50 

lll,75 450 Lacivert aerj elbise-
lik kumaş. 280 

Yukarda yazılı iki cinı kumat açık eksiltme ıuretile ıatın alı
nacaktır. Ekıiltme Beyotlu istiklal catl.tl.esi (349) No. tl.a Liseler mu
ha .. becilijinde toplanan Komiayoatl.a 22.11.939 çartanı.a rüoü saat 
10 da yapılacaktır. 

İıteklilerin bu gibi kumaf tacir veya fabrikat6ril olduklarıaa 
dair yeni yıl Ticaret Oiuı vesikası ve f&rtnamede yazılı diter ve• 
aaikle beraMr, ekıiltme aaatinden enci liaeler muhasebecilitiatl.e 
yatıracakları ilk teminat makbu:au ile ekıiltme7e ıirmeleri, evıaf 
ve prtnaa.cıeyi her gin adı ıeçen muhasebecilikte rörilp öjnnme· 
leri. (91~5) 2 - 4 

Çanakkale Jandarma Birinci Alay Satmalma 
Komisyonundan : 

Cinaı Kilo Tutarı Mu•· te. İhale tarilü nab tekli 
lira lira krş. 

--- - --- --- --- - - -- -·- ---------
Ekmeklik un 567000 70875 4793 75 Z7. I 1 .89 15 kapalı 
Sadayağı 20000 2ü000 1500 - ,, ,, n 

1 - Çanakkalede Birinci J. Alayının 1.11.939 tarihinden 31.8.940 
aonuna kadar on aylık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı 2 kalem er• 
zakların hill&sında gösterilen günlerde Çanakkalede J. İkinci Tabur 
kararfibında teıekkül eden satınalma kemisyonunda ekıiltmeai ya· 
pılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ibale fÜnÜ saat 14 de kadar 
Komiıyena tealim edilmiş bulanacaktır. 

3 - Şartnameler paraaız olarak kemisyontl.an tedarik edilebilir. 
4 - iç ve dıt zarfları tabibi tarafından temhir edilmİf olacak-

tır. (9161) 3-4 

3 

Cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eksiltme 

Yangın söndürme alitı 

ecnsı ile beraber 

adet lira krş. lira krt· tekli aaatı 

360 •562 50 l42 18 aç. ekı. 14 

Demir sehpa 600 1680 - 126 - • n 15 
1 - Şartnameleri ve mevcut krokiıi mucibiaoe yukarda mik· 

tarı yazılı (2) kalem eıya açık eksiltme usulile sabn alıaacaktır. 
il - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları ekıiltme saatleri 

hizalarında ıösterilmittir. 

Ill - eksiltme 24.Xl.939 tarihinde cuma ~DÖ Kabatattl.a Leva· 
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Koiniayenuatl.a yapılacakbr. 

iV - Şartnameler her ınn tözü ıeçen Şubeden paruız alıaa

bileceti gibi sebpauıo krokisi de tetkik edilebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve aaatlertlc 

0, 0 7,5 güvenme paralarile ltirlikte mezkür Komisyona ıelmoleri. 
(Wl86) 2-4 

••• 
l - Şartname ve müfredat liateai mucibince 21 kalem yaarın 

aöndürme levazımı pazarlıkla aatın alınacaktır. 
il - Pazarlık n.Xl.939 cuma günü saat 1.f de Kaltatqta Le

vaı:.ım ve Mübayaat Şuboaindeki Alım Komisyonunda yapılaeaktır. 

Ill - Şartnameler her gtin sözü reçen Şubeden paraıız alıaabilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 0/1 7,5 

giivenme paralarile birlikte mezkür Komisyena rolmeleri ili11 ela-
aur. ' (9048) 4-.f 

**. 
Cinsi Miktarı Muhammen be. 

lira krt. 
% 7,5 tem. 
lira krf. 

Ekıiltme 

şekli saati 

Zımpara taşı 50 takım sif 2900 (O 217 50 pazarlık 14 
Arap sabunu 3000 kgr. 630 00 47 25 açık ek. 16,30 

1 - Şartname ve krokiıi mucibince yukarıda miktarı yazılı iki 
kalem malzeme hizalarında röiterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, ekailtme ıaatleri 
hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 27.XI.939 pazartesi günü Kabataşta Lenzım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

• lV - Şartname ve resimler her gün aözü geçen Şubeden para· 
ıız alıoabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edile..ı gün ve ıaatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte meı:kur Komiıyona ıelmeleri illa ela· 
nur. (9385) 2 - 4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muhammen % 1. Teaiaah Ekıiltme 

bedeli 
Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Çektirmeye ko-
nacak mötör 1 adet 4200 - 315 -

36-
A~ık Ek. 14,311 
Pazarlık 15 Matkap tezgahı 1 ,, 480 -

Zımpara tafı tez· 
gahı ,, 130 - 9 75 ,, 15,30 

l - Şartnamesi mucibince 22.IX.939 tarihinde talibi bulunma· 
yan 1 adet motör yeniden eksiltmeye ve yine ıartnaaıeleri muci· 
bince yukarda yazılı 2 kalem malLeme paıarlıkla satın alınacaktır. 

il - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ıaatleri 
hizalarrnda yazılıdır. 

lll - Eksiltme 22. Xl.939 çartanba günü Kabata,da Levazım ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alnıabi· 
lir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen güa ve aaatlercle Ufo 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkür Komisyona ıelmeleri ilin olu· 
nur. (9'l15) 3-4 

-

ı; ____ Jı ______ . --- --- ---···-··j· 
L:.: - -· .. --------.. ---·· ·-

27.11.939 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti 
binası içinde malzeme Müdürlüğü odasında toplanan mabeme ek· 
siltme Komisyonunda İstanbulda gümrüklü ve montajlı olarak tama· 
men buharlı yahut tamamen mazotlu ve yahut kıımen baharlı, kıı· 
men mazetlu olarak teslim f&rtile alit ve yedeklerile lteraber bu· 
harlı silindirin beheri 8500 ve yine alil ve yedeklerile beraber ma· 
zotlu ıilindirin beheri 8250 lira muhammen bedelli 10 adet yel ai. 
lindirinin pazarlık usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 425 kuruş beti.elle Malzeme 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat : 
isteklinin buharlı veya mazotlu olarak teklif edeceti siliniirle· 

rin tutar bedeline nazaran 24go No lu kanunun 16 ancı madtl.eaine 
rare elacaktır. 

İateklilerin muvakkat 
ile birlikte aynı pn aaat 
maları lazımdır. 

teminat ve şartnemeainde yazılı vesaik 
16 da mezkur Komisyenda ba:ı.ır bulu•· 

(5801) (9i54) 2-• 

lstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan: 
l - Muhtelif eb'atta bin üç yüz elli adot tahta ambalaj san· 

dıtı 25 ikincite,rin 939 cumartesi günü saat on birde Taksim - Ayaz· 
paşada Jandarma Mıntaka Komutanlıtı binası içindeki Komiıyo· 
numuzda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel bin sekiz yüz kırk lira olup ilk te
minatı yüz otuz sekiz liradır. 

3 - Şart kiğadı her rün Komisyonda aarülebilir ve paruız a· 
lmaDilir. 

4 - İıteklilerin İstanbul Levar.ım Amirliti muhasebeciliti YeZ• 

neıine yatıracakları ilk teminat makbuzu veya baaka kefalet mek· 
tubu ile mezkür jilnün muayyen saatinde Komiayena ıelmeleri. 

(9M8) 2--4 
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Constructions-Reparatlons-Trev. Publics-Materiel de Construction-Cartographi\ı 

Rep. bit, iir. sOrete 
Consl. cbaussee sfroute Şişli-Pazar 
R•p. ı/route Kızıltoprak·Mustafamazhar 
Achev. const. pavillon iı. la b.it. ec. Ganen 
Cenıt. 4 depöts de munilion a Kütahya et . 

Bali kesir 

Publiquc 

" 
> 

Pli eaeh 

Trav. terrasem • et const. esealien au pare 1-ublique 
ıA.tatiirk 

Paval'• route 
" Conıt. konak gouvarneoı. (1 partie) 

Rcp · mur du four Milit. Selimiye Gre a l're 
Colllt. ebauuee buses trav. renfoneem. pont PJi eaeh 

ıjroute Trabzon-Rize (eah clıı P. 150) 
Conıt. aux bains tbermaux Çifthan 
Ac:biv• const. amphi inter. hôp. Gureba 

(eah eh 83 P) 

Grc a ıre 
Pli eaeh 

'4573 55 
-4091 6'4 
9861 58 
2517 2'4 

10761 24 

5715 -

16jl 60 
2590 05 
9~0 12 

27274 34 

19337 38 
16410 68 

343 02 
306 95 
739 62 
188 7'4 
807 10 

194 01 

20'46 -

1125 -
1231 -

Com. Perm. Municip. Ist. 

" " 
" " Vil. Balıkesir 

Com. Aeh. Milit. Balıkesir 

Munieip. Monin 

,, ırefJi 

Muhtar du Villagc Kılbasan 
Com. Aeb. Milit. Selimiye 
Vil. Trabzon 

,, Nitde 
Oir. Trav. Pub. lst. 

27-11-39 
27-11-39 
.27-11-39 
16-11-39 
20-11-39 

24-11-39 

17-11-39 
26-11-19 
17-11-39 
30-11-39 

14 -
14 -
14 -
15 -
11 -

15 -

14 -
15 -
J4 -
15 -

1-12-39 15 -
4-12-39 15 -

Mocfü. salon Cour eorrect. Ank. 3222 72 24?. - Coa. Aeh. Justice Aak. 30-11-39 15 -
!tep. tl•pöt. Hnit. Ank. (cah eh 9 P) Gre a rre 3341 25 501 20 ,, Min. Def. Nat. Anlc. 27-11~9 11 -

Produits Chimiquas et Pha!:_maceutiq~ea-lnstrumenta Sanitairea-Fourniture pour Hopitaux 
f.tn• ambulant Gre a gre 2700 - 405 - Oir. Hyı. et Assiıt. Soe. Catalotl• 17-ll 39 15 -
Produib pbarmaeeut. et articles sanit.: 62 lots Publique 3784 - 284 - C . A. Comm. Gen. Gendr. Anlc. 27-11-39 15 -
ChJor• calcium: 6 t. (ai) Gre a gre 3000 - 225 - C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank · 5-12-39 14 -
Natriuna biıulfite: 8 t. > 700 - 52 50 > , 5-12-39 14 30 
Chlor• bariuıa: 4 t. (aj) • 720 - 54 - ,, ,, 1-12-39 14 30 

Electricite-Gaz-ChauffaQ! Central (lnstallation et Materiel) 

Looomobile de 300 c.v. pr. eentral eleetr. 
Motaur 6ltctr .: 6 lots 

Pli each 1 7200 -
Gro a rre 5325 -

H•billement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

T oila pr. tente eönique: 72000 m • 
Toila Br&Dda: 500 m. 

Gre i rre le m. 2 -

" Co•faction aabita d'ete: 20000 eompl. 

Trav•ux d'lmprimerie • Papeterie 

Artlelu de de11in: 20 loh Gre a ıre 
lnıtrumantı tecbniqueı telı que: planimetre, ti- Publique 

, .. lirne, equerro eto.: 14 lota 

Tr•nsport-chargement - ditchargemnt 
Tranıport articleı monopoliıeı Publique 

Combustlble - Carburant-Huiles 

Muout: 30 t. (al) (rectifie) 
Boiı: 1600 t. Pli eaeh 
Huile pr. cylindre: 4 t.-id. pr. machine a· va- " 

peur: 5 t.-id, Dieıel: 10 t .-id. graisae: 2t. 
Huile pr. mHbine: 105 t.-id. pr. dinamo: 10 

t.·id. pr. cylindre: 10 t.-petrole: 13 t. -
beaüne: 16 t.· huile eompresseur: 1125 
k.·id. pr. junaelle: 5250 k.-id. pr. transfor· 
mateur: 50 k.-id. pr. friıorifique: 170 le, 
id. pr• moteur: 4 t.-rııobiloil BB: 238 k. 
mobiloil AF: 170 le. 

Huila: 11 lotı 

Carlture: 20 t. 

Charbon de Karabnlc: 100 t. 

Dlver• 

Coton. pr. aatelu: 50 t. 
Tuyaux en plomb: 6 lots 
Caiues pr. manoeuvre: 771 p. 
Gevdeı: 771 p. 
Bourrtı 38 lota (ı:j) 

Diament d'un oarat pr. pierres: 60 p. ·id. de 
0,8 tarat: 60 p.-id. de 0,6: 50 p. 

Satı pr. facteur rr.: 100 p.·moyens: 100 p. 
et pttita: 50 p.-beıaceı: 50 paires 

ftrovialo n s 

Beurre: 120 t. (cala eh 60-4 P) 
Promar• blanc: 10 t.-id. kacher: 10 t. 
F arine: 540 t. 
Haricota tecı: 48 t. 
Orıe: 1'40 t. 

Viaadt de hoeuf: 47,l t. 
P'ariae: 122250 k. 
Bearre: 3 t. 

• 

> 

Gr~ a gre 
Pli eaeh 

Publique 

Cre a ıre 
Publique 
Pli eaeh 
Publique 
Grt a g-re 

" 

Publique 

Pli cac:lı 
Gre i. ıre 
Pli eacb 

" ,, 

> 

> 

Ptsblique 

2000 -
12000 -

695 20 

4450 -

3000 -
7500 -
7800 -

39176 30 

3925 -
7000 -

la t . 25 50 

le le. O 48 
1960 -
5782 50 
1542 -
2510 -
5000 -

3525 -

120768 -

70200 -
5520 -

12000 -

9420 -
17115 -
3600 -

1290 - Municip. Samsun 
299 38 C . A. Oir. Gen. Falt. Mil. Ank. 

10750 - C. A. Min. Def. Nat. Anlc. 
150 - :» Oir. Gen. Fab. Mil. Anlc. 

1800 - • lnt. lzmir 

52 13 C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Dir. Cadastres lıt. 

- - Oir. Monopoles )çel 

2011-39 15 -
27-11-39 14 30 

16·11·89 11 -
1-12-39 14 -

16·11-39 15 -

29-1 l-39 14 30 
27-11-39 15 -

20-11-39 14 -

225 - C. A. Com. Gend. lıt. Taxim·Ayazpaıa 16-11-39 15 -
563 30 ., Milit. Mersin 27-11-39 11 -
585 - Dir. Gen. Ezpl. Ports Etat 30-11-39 15 -

2938 22 > > Voies Muit. Etat 

294 38 C. A. Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
525 - Adm. Gen. Ch. de fer Etat Anlc. 

Bur. Exped. H. p~a 
191 25 Minis. Commeree Ank.. 

3600 -
147 -
434 -
116 -
188 25 
375 -

C. A. Min. Def. Nat. Anlc. 
1 ere Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 
C. A . Ec. de Guerre et lnt. Iıt. 

" " 
C. A. Dir· Gen. Fab. Mil. Anlc. 

.. > 

264 38 Oir. P.T.T. Jıt . 

29-11-39 15 -

21-11-39 14 -
28-11-39 15 -

27-11-39 14 -

17-11-39 ı 1 -
2'4-11-39 1 o 30 
28-11-39 11 -
28-11-39 15 -

1-12-3, 15 -
~7-11-39 15 -

29.11.39 ıs 45? 

7288 40 
525·840 
4760 -

Com. Aeh. lnt. Marit. Kaıımpaşa 28-11-39 14 30 
18 -
15 -
16 -
10 -

414 -
900 -

706 50 
1283 63 
270 -

,, > Tophane 17·11-39 
,, Mil. Menin 27-11-39 
" ,, 27-11-39 
• Bat. SurY· Douan Hatay 28·11-39 

a Antakya 
> 

" ,, 
" 
" ,, 

28-11-89 15 -
28-11-39 15 -
29.11.39 ıs -

(3 üncü sahifeden devam) 

Tevhit aemeri (İat. Komut.) No 1232 
Kalay •İfadır n pamuk (İıt. Komut.) Ne 1232 
Çıralı çam direk dıel P. T. T. Müd.) No 1232 
Defater ve enalu matbua (Manisa Valili~i) No 1232 ızJ.1 
E41inae Orta Okul itinası tamiri (Edirne Maarif MdCI.) N~ 
•çam tomrutu (D1lraun1tey Alaçam Revir Amir.) No t 
5amikok (İıt. Arkeelojl Mlzesi Müd.) No 1233 
Pijamalık bu (Tep Ln) No 1U4 
Amltar infaab ( ,, ,, ) No 1234 
Yaal'•• metopo•pa (Armutlu Beled.) No 1234 , 
Odan n Ye ıa:a (Vize T6meni) No 1234 . t'O 
Set•k ban depeıu ve un detirmen.i tamiri (Edirne Vıl.) 
Betoa mHnet İnf. (Samıan Beled.) Ne 1238 
Sadeyat (Çorl• Ker) Ne 1238 

,, (iıt. Ke•11t.) No 1238 
Odun {Bornon Aık. SAK.) No 1239 
Dokuma tezrltaı (fst. Balge Sanat Okulu) No 1239 ıı) ~o 
Pirinç, buli'ur, mercimek (İEmir Gümr. Muhafaza Tabii' 

0
.,

Bulpr, pirinç, .. briye, mercimek, üzüm, nobud (8°'0 

SAK.) No 1239 

Memento des 

jeudi 16. l 1.939 

Foyer de fonderie (Ch. Fer E:tat) Ne 1193 1 
Cloua de ıiına11ıı: ,, ,, ,, No 1196 fıf·) ~ 
Mancbonı en aluminium et en cuivre (Dir. Eeonomat P 
Conıtr. Ferriboat (Ch. Fer Etat) No 1205 ip• 
Locomobilo, alternatcur, tableau et inıtall. reaeau (r.tuoıC 

No 1206 
Paille et haricotı ıecı (Com. Ach. Mil. lıparta) No ı220 
Tubea d'oxyı~aa (Cb. Fer Etat) No 1221 N~ 
Paille (lat. T opbaoe) No 122.1 ıcJ' ' 
Paia, beurre, riı, harieota ıeeı, coing et autrea fruiU ( 

male Sup.) Ne 1225 ıt 
Conıtr. roate (Corpı Armfe Eski,ebir) No 1225 ) rJf 114 

Repa.r. bitlue Dir. Gen. Monop. (Dir. Pr. Monop. A11"~0 ııı: 
Peinture en poudre coulour bleme azure (Ch. Fer Etat) 
Huile naplıte (Fab. Mil.) No 1224 ı'P' 
Articleş electr. et de quineaillcrie (Dir. Gen. Monep.) rJo 
Re.i.trea et i•primea (Vil. Manisa) No 1232 ) ~~ 
Repar. bAtiHe icole aeconcl. lldirne (Dir. Culture EdirP' 
Semi-eek.e (Muaee Arcbeelerie lat.) No 1233 
Toile pr. pyjamaı (lnt. Tophane) No 1234 
Ce•m. baorar ,, ,, No 12.14 
Motopomp• d'inceadie (Municip. Armutlu) No 1234 
Repar. route et pont (Vil. Balıkesir) No 1227 ) ~' 
Beurre et viaode d~ breaf (Command. Gen. Prot. f •rıt• 
Etoffe (lnıtihd Sup. Aıricole Ank.) No 1227 
Repar. cHerne (Cem. Acb. Mil. idirne) Ne 1231 
Genıtr. bitiue (Vil. Samıun) No 1228 
Materiel pr. repar. telepbone (Municip, lıt.) Ne t2'28 
.lnatall. cleetr. (Municip. Balaacak) No 1230 ~ 
ltaia, ammoaiaque, eotea (Co111111and. Mil. lat.) No 1~ 
Selle • ,, • No l 
Poteau •• aapin reıiaeux (Dir. PIT. içti) No 1232 
Boiı •t petrele (Div. ViH) Ne 12.14 ı'Iİ' 
Beoa:ia• et maı;out (Offiee Sanit. Littoral Pert (at.) N° 
Dinrau proviaiooı (Div. Viae) No 1234 ~ ~ 
Table ie ltureau et fauteuilı (Dir. Douaneı Iakenderulll~ ıl 
lapreHİon quittanceı de caiaae (Dir. Pr. Douan .. Jıt.) tı•t ~ 
Gouverture en laine (Cemmand. Gen. Genclarmerie , 1'P ) 1" 
lnatHmeata medieaux et produita pharm. (Univer1iti ı,t. ııf/J 

> et produit. de chi111ie (Eeole Metiera ıat.) f-lo 1?fJ 
PilH Daimon templeta (Dlr. Eeoaomat PTT. Ank.) N° 
Saca pr. farioe (lnt. Tophane) No 1236 
Cenıtr. bitiue Bur. Fiacı Fatih (Municip. lıt.) Ne ı236 
Son, itle, ora•, foin et paille (Univeraite Iıt.) No 1236 
Avoine (Div. Llleaurraz) No 1236 > 
Foin ,. ,, No 1237 z1f 
Counrture en laiae (Hangar AYiation Y etilklSy) No 1 

Ma:aout Qandarmerie lat. i Taxim) No 1238 
Tuyauı: i i'a:ı:, manehoaı ete. Ch. Fer Etat) Ne 1237 
Fil en laine pr. clııauuettes (Min. Def. Nat.) No 12.18 ı18 
Repar. moulia et dep6t friıorifique (Vil. Edirne) No 1 

Cooatr. ıupport ea beton (Municip. Edirne) No ı2J8 
Foin (Com. Ach. Mil. Llleburgaz) No 1238 
Beurre (Corpı Arm6e Çorlu) No 1239 

,, (lat. bmir) No 1239 
,, (Commud. Mil. lat.) No 1239 

Sauee (lnt. Aakara) Ne 18 v·ı•) 
Ble eonea11e, ria, haricota Hea ete. (Com. Aeb. MU· 1 

Boia (Com. A•b. Mil. Bornova) No 1 ~39 
Mac:bine-outil i ti11er (Ecole Metiera lıt.) No 1239 ir) ~ 
Riz, ble conea11•, lentilllea (Bataillon Surv. Dou•11 • •

1::icb' 
Bli coocaııe, riz, vermicelleı, lentillea, raiain et poı• 

Ach. Mil. Bornova) No 1239 


