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Umum Tüccarların ve Müte hhi lerin rn sleki Organıdır 

1-c\anunlar, Karar na·-

rneler ve Ticaret 
rn uatiedeleri 

Mesai Saatlerinden Fazla Çalaımn Hakkında 

... ~adde 12 - 1 • İşçilerini fazla caat sırasında İfverenler veya 
ıtt ttle çalıştırmak isteyen iş iperen vekilleri tarafından la· 
'~iller veya işveren vekilleri yini icap eder. Keyfiyetin bu su
~~ '

6 
•aatleri tatbika bnılama· retle önceden tayine imkan ol

~ tli n~c ve nihayet lrn,ladıkla- maması h linde, işverenler ve
\ft n ışyerinin bulunduğu mev- ya iıvercn vekilleri çalaşılmadau 
~ l6te, o sahadn İş Kanunu a-eçecek olan a-ünleri salibiyet
~.Ütatını teftiş ve takibe sa- li makama en a-eç faLla çalış 

1ttt)" 1 \ ı o an makama müracaat maya fasıla verildi~i a-ün bildir-
~ 'tc ve fazla çalışma tart ve meğe mecburdurlar. Ak5İ tak· 
\t1-tııll onaylandırmak üzere dirde fazla saatlerle çalı,ma mü· 
\;~dald hususları bildirmeğe saadcsi tekabül ettiği iş güııü 
~ lltdurlar. kadar müddet geçtikten sonra 
\. • ~Üaaadenin işycriııin bü- kendiliğinden nihayet bulur. 
\~11t oıi yoksa muayyen kı· Madde 15 - Fazla saatlerle ça-
• tına mı veya muayyen bir lışmayı icap ettiren ihtiyaç alı
'ijtlSten işçi gruplarıııa mı şa- nan müsaadedeki müddetten enel 
~ 01acatı, bertaraf edildiği tal[dirde, işveren 

1 
'~ · Fa•la saatlerle çnlıtmatı veya işveren vekili işbu ın{baa
t ettiren ııebepler, denin tcuıamen kulianılmış ıa· 
~~•:da çalı,wağa n• gG .. ~ ,..ı .... _ •• ,.,, ... _:--... L •• ı:, .... : 
Ç lllcatı, derhal salahiyetli makama bil

i t\ı;ı' ~arla saatlerle çalışılacak airmekle mükelleftir. 
~ trın mikdarı ve günde ka- Madde 16 - İktısad Vekaleti, 
"4 "•t fazla çalı-.ılacatı ve saat memleket ekonomisinin nıııumi 
~t 'ıı' ne nisbette munzam üc- veya mahalli icapları bakımın-
l)~ttileceti. dan bütün memlekete veya ba· 

t,~ • 'ı'uk5ırıda yazılı 'artlarla zı mıntakalara şamil bulunmak 
~.;~llcak fazla çalı,malarda it· veyahud muayyen i• sahalarına 
~Ilı •n •uv&fakaUarının itbu m· münhcsır kalmak üzere itbu ni
t't ;1•lllenin il uci maddesinde zam namenin hükümleri dairesin 
'lı 1 ı tarzlardan haoiiıine ıöre de fazla saatlerle çalı9ılmasına 
ı,~~19 olduju •• şayet bu mu· umumi izin verebilir. 
lıj 'k.•t oıümeuil i•çilerin ara- Madde 17 - Fazla saatlerle 
~1 ile ahnmıt ise buna aid çalışılması aalihiyetli makamca 
il ~btm tarih ve numarası. onaylanwı• bulunan işyerlerin-

" ·Bu nizamnamenin 2 ııci de, bu onaylanmada tasrih edil · 
lıt dtıioin ikiaci fıkrasında ya· mit olan ,artlara riayet edilme· 
ı~ t)l~utu üzere tayel işçiler a- diai takdirde, o iş yerindeki faz. 
~ '~da D:ıuayyen şahısların fn- la çalıtmaların devamı anılan 
~~lllcrle çahıtmlmaları mat- makam tarafından menedilebi
~ ııo, bu itçilerin is.imleri, ıo· lir. 
~ lrı, vana İfçilik numarala· Madde 18 - Fazla saatlerle 
~"' Yaptıklara itin nevi de sa- çalııma müsaadesine dair dilek· 
~•lli maka•• bildirilmelidir. çelerle buna müteferri mOracaat 

' •dde 13 - Fazla liaatlerle ça- ye ihbarlar, İş Kanununun 95 
"ıııı.' oıibaadesi 90 it gününe inci maddesi mucibince her tür· 
ı._lilıı\. olarak bir defada alınalti· lü resimden muaftır 
ç:tı iİbi daha az gAnlere mün· Madde 19 - İşbu nizamname· 
\it kalmak üzere muhtelif za· nin tatbikatını temin ve takibe 
~llrda da alınabilir. salahiyetli makam veya n emur
~i trinin ahara devir ve tem· lar tarafından lüzumu halinde 
~ •urcti ile iş vereııin veya vaki olacak talep iherine, zabı· 
•·~ tt llnvanınm değiımesi, ev- ta lrnvvetleri işbu makam veya 
~ c aynı iŞJeri içi• ahnmıt bu- memurların vazifelerini gereti 
)ı!J ~ lltÜsaadeoin iptalini ve}'a ıibi ifa etmeleri esbabmı temin 
'id tk •ı.ami bad dahilinde ye· ile mikelleftirler. 
tt~ıı ıtıüsaade verilmesini icap ı Medde 20- lıbu nizamnamenin 

'1t:ı. hükümlerinden herbana-i birine 

tlı~lt~ddid ityerlerinin veya it muhalif harekette ~~lunaıı it Teren 
~lcrioin birleşmesi halinde veya it veren vekılı hakkında iş 

ı_ hüküm aynıdır. Kanuııunun sekizinci ceza hüktım· 
Ilı 'tYttinin büti\nü, veya bir kıs· leri fasluıın 110 uncu maddesi· 
~ ~.-~ahut 01uayycn işçi grup· nin 3 ~um~ralı bendi mucibin · 
ıı. 1Çın alıumış olan müsaade, ce takıbat ıcra olunur. . 
~'iti İfçilerden hepsi çalışlı· Madde 21 - 3008 numaralı lş 
'ıı. '•• dahi kullanılmıf addolu- Kanununun 37 nci madde1i mu· 

· cibince hazarlanmıf ve Devlet 
(
1 
t.J.dıle 14 - Fıur.la ıutlerin ar· Şuraıanca iörülmilı olan bu ni

~tdına her gün kullanılmaaı zamname höküml~ri _ RHml ~a· 
it •loıayıp fasılarla ~alışılma· zetede basıldığı iUnun ertesın· 
')~ ~i:ı.dir. B~ takdirde, her den itibaren yürümet~ baıler. 
~~hangi günlerınde faz.l~ saat· Madde~.-:- Bu ıı.ıza~oame 
~ Çalıfılacatının 12 ncı mad- hükümlerını icra Vekıllerı He-

ll:ı\lcibince yapacakları müra· yeti yiirütür. 16. l l.939 

• • 

MUNA SA AR 
-------
i nsaat -Tamirat- Nafıa isleri - ~alzeme-Harita 

1 • --=- ...... ._.._. 
Ereğli Beled yesinden: 

Belediyemiz tarafından açık ek iltmeye konul n 1696 lirn 60 
kuruş bedeli keşifli çarşı yollara lml ırım ferşiyat işi 17. 11.939 Cu
ma ıünü iaat 14 de ihalesi icra ed'Imek üzere on gün müddetle 
temdit edildiği ilan olunur. 

istnnbu\ Nafıa Müdürlüğünden : 
4.12.39 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğü 

Eksiltme Komisyonu odnsındn -16410,~8 lira keşif bedelli Gnreba 
Hastanesi Dahiliye anfisi bitirme işleri kapalı zart usulıle oksiltıniye 
konulmuftur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri g ııel, hususi 'I: c fenııi 
tarlnameleri, proje, keiif hulisaıile buut< n: ütcferri diğer evrak 83 
kuruı mukabilinde dairesinde \•erile ektir. 

Muvakkat teminat 1231 liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en az bir tanlıhfidd 15 bin li-

ralık bu işe benzer iş .raptıgın dair idarelerinden ıılmı~ oldu6 u 
vesikalara istinaden lstaııbul V ıliiyeliııden eks itme tarihiııden 8 
gün evvel almmış, ehliyet ve 93 yılma aid Tic ret Odası vesıkn· 
tarını havi kapalı zarflarını 4.12.,i9 pazartesi günü sant 14 c kndar 
Nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

Kılbasnn Köyü Muhtarhiından : 
Eksiltmeye konan Kılbasaıı merkezinde yaptırılacalı köy koııa

tının temel: d ıvar ve birinci kat bölmelerile çatısının temama. 
Bu infa&lın keşif bedeli 259() lira 5 kuruş olup ilk teminat 194 

lira 1 kuru~tur. 
Ac;;ık eksiltme 2ünü 26. l l .939 cuma günü saat \5 dir. 
Ketit evrakı, pTan, 1~1111& '" ....... .,\ ır-•'-•'"·"~ .. .,. ··-·· --

ihtiyar hey' elince görülebılir. 
İsteklilerin bu ite lazım olan kanuni belgelerile birlikte mez

kur iÜo ve saatte Kılbnsı:ın ihtiyar meclisi odasında lopl nacak ko· 

misyona gelmeleri. 

Ankara Adliyesi Satmalma Komisyonundan: 
Ankara adliyesi azır ceza mahkem si salonu Ankara nnfıasıııın 

yapwış olduğu keşfine göre del!liııtirilc:ceklir. .. . 1 

· Muhammen bedeli 3222 lira 72 kuruştur. Uç bııı iki yüz yirm 

iki lira yetmi9 iki kuruştur. . 
Muvakkat teminat mikdarı 242 liradır. iki yüz kırk iki liradır. 
Eksiltme 30 ikinciteşriıı 939 perşembe günü saat 15 te Ankara 

adliyesinde t?planacck sntınalma ko~isyonunda yapıln<'aktır." . 
Fenni ve hususi şartnamesi, keşıf evrakı ve yapılncnk ışın kro 

kisi Ankara C . müddeiumumiliğinde görüle ilir ve izahat alınabilir: 

Mersin Belediyesinden : 
Atatürlı parlımın sahil kısmının toprakla imla ve tesviyesi. ~e 

anfilerle merdivenlerin inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Bu ışın 
keşif bedeli 5715 lira olup talip olaıılar keşif bedelinin yüzd~ 7,5 
ni betinde muvakkat teminat vereceklerdir. Şartname ve proje 28 
k:ruş mukabilinde belediye fen daireıoinden almabılir. lstey~nleri~ 
teminal makbuzu ve Ticaret Odasında kayıtla olduklarına daır vesı 
lrn ile beraber 24.11.939 cuma günü saat 15 te Belediye dairesinde 
oplanac \k encümene müracaat eylemeleri ilaıı olunur. 

İzmir Belediyesinden : 

Iki~etmelik caddesinde 563 üncü sokak ğ~ınd~ıı .~til>ar"en" 290 
metre boyda aııa kanalizasyon yaptırılması fen ı.lerı mudürluğunde. 
ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek itmeye konulmu~tur. Muham
men bedeli 4200 lira olup ihalesi 27 Xl.939 pazartesi günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 316 liralık teminatı iş bank sına yatı· 
,arak mııkbuzile encümene gelirler. 

Kütahya Askeri Garnizon Satınalma Komisyonundan: 
Tayyare alayı iarııizonunda iki cephanelik etr fıııa 3041 lira 22 

kuruş ke•if bedelli iıtinat duvarı y~ptırılacaktır 
Eksiltme açık eksiltme usul ı ledır. 
Eksiltmesi 25.11.939 cumartesi günü saat onda Kütohya merkez 

komutanlıtı satmalma Komisyonunda yapılacaktır 
Muvakkat teminatı 229 liradır· 
Şartname, ketif ye planlarını a-örmek isteyenlerin ger gün Ko-

msiyona müracaat edebilirler. 
Eksiltmeye a-irecekler ihale günü muayyen sa tte Komsiyonda 

bulunmaları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İhale a-üııü talibi çıkruıyan Çatalcada bir top han arı ile bir 

tavlanın pazarlıkla ihalesi 28 ikinc:iteşrin 939 salı ıünü saat 11 de 
yapılacaktır. Şartnamesi keşif cetveli ve planları hergün komisyo
numuzda görülebilir. Mubamm~n keşif bedeli 20285 lira 9 kuruş· 

tur. İlk teminatı 1521 lira 38 kurujtur~ İstekliloriıı ilk teminat mak 
buz. veya teminat mektuplarile ve kanuni vesikalarile berabor bel
li srün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satıııalma Komisyouuaa 
ıelmeleri 

* • * İhale günü talıbi çıkmayan fenlatbikat okulunda ıerait ve 
keşif cetveli mucibince t dilen yaptırılaca : tamiratın pazarlıkla i. 
h lesi 27 ikinci eşrin 939 p zarlesi günü saat 11 de yapıla.aktır 
Muh mmeıı keşif bedeli 6S87 lira 24 kuru, tur. İlk teminatı 501 ,54 
liradır. Şartnamesi bergüıı Komisyonda görülebilir. Jsteklilerin bell· 
gün ve s:ıatte ilk teminat veya teminat eminat mektuplarile ve kanu. 
ni vesikalarile Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyona i•lmeleri

1 

• 
• * • 

Ankara a Bira Fabrikasında yap. İDf· Bak: inhisarlar U. 
Müd- ilanlarına. 

Elektri , Havaga_zı, {alori~ (! esisat ve alz.) 
lstanbul Belediyesinden: 

Taksim bahçesinde yaptırılmış olan büyÜk kazi11ooun kalörifer 
tesisatına aid inşa tın ikuıali içiıı yaptırılacak işler kapalı zarf ek
sıltmesine konulwuitur, Muhammen betleli 42269 lira 34 kuruştur. 
Ve ilk teminatı 3l70 lir 21 kuru§lur. Keşif evrakı 211 kuruı mu
kabilinde Feıı İ,.leri Müdürlügiınden nlııur. İhale 30.11.939 perşembe 
güniı saat 15 te l taııbul lielediye Daimi Eneümeninde yapılacaktır, 
ı nliplerın ihuleden 8 a-üıı evvel Fen J.,leri Müdüdüj"üne müracaatle 
alaca ları fenni ehliyet vesikaları ve ilk temin t makbuz veya wek
tublarile 2490 numaralı kanuua göre hazırlaynca ları kapalı zarfla· 
rını ihale günü saat 14 e kadar Daimi Eııcüınene veroıeleri . 

• • • 
Kalorifer tesisatı· Bak: İst· Sıhhi Müe ıeseler A. E. p. 

Komisyonu ilanlarına· 

'~ensucat - t:.lbıse - 1 un dura - Çamaşır v. s. 
" 1 I =. .............. Olrnln Oir,p.ktörlüüüntlen: 

Miktarı ıvıuliammen "t)eaeıı 

Lacivert kumaş 300·350 metre 460 Kr. 
.t:lbise dikimı 140·150 takım 800 " 
iskarpin 120·140 çift 500 " 

Okulumuz talebesi için yukarda cins ve miktnrı gösteri· 
len üç knlem ihtiyacın 7.11.939 dıın itibaren onbe§ gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur- Kati ihalesi 22.11.939 çar
şamba günü ııaat 2 de maarif müdürlüğünde .y~pılacaktar- A 

Nümunelerı görmek ve şeraiti anlamak ıstaycnlerin ilan 
müddetince her gün ö~leden sonra okul idaresine müracaat· 

ları· 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2 - 3 üncü 

maddeleri mucibınce gerekli olan vesaik yüzde 7,5 teminat
larile birlikte ihale gününde Ko~isyona müracaatları ilan 
olunur. 

Matbaa i leri, k.rtasiye ve yazıhane Lvz. 

Defatir ve evrakı matbua. Bak: lst· Vakıflar Müd. ilan 

larına· 

akliyat - Yü detme- Boşaltma 

Izmir inhisarlar Başmüdürlü .... ünden 
fl39 mali yılın sonun.:ı kadar Çnınaltandan merke:r. satış depo· 

suna g~ tirilcce" çuvallı . tuLlnrııı yığına dökülmesi ve dökme t~z· 
ların şattan ambara naklı ve buıılnrın satışında yapılacak hamolıye 
işleri açık eksiltmeye ltonulmuştur. . 

Muhammen hamaliye ücretı tutarı 4940 muvakkat. temınatı 
370.50 lir dır. Şartnamesi Levazım şubemizde görülebilir. lstsklilcrin 
23.11.<}39 günü saat l..> te baş müdiırlüj"ümüzdeki Komisyona gelme· 

leri ilan olunur. __ __,_=----
ahrukat, Benzin, rı ıakina yağları v. s. -

Devlet Demiryoll rı Satınalma Komisyonund n : 
Muhammen bedeli 7030 lira olan 20 ton karpit 28.11.939 salı 

günü saat 15 le kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında aa· 

tın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin !>25 liralık muvakkat teminat ile ka• 

nunun tayin ettigi vesikaları ,; e tekliflerini ayııı gün saat 14 de k .. -
dar komisyon reisliğine vermel rı lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daıresinden, 
Hnydarpaşada tesellüm ve sevk şefligindeıı dağıtılacaktır. 

Askeri Fnbril alar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 3925 lir olan yukarıda yaıılı 1 l kalem 
yağ askeri fabrıkalar umum müdürlüğü merkez Satınalma Komis
yonunca 21.11.939 pazartesi günü suat 14 de pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız. olarak komisyondan verilir. Taliplerin m•t· 
vakkat teminat olan 294 lira 38 kuruş ve 2490 aayıh numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komiıyoııcu olmadıklarına 



MO.oakasa · Ga:r.eteıi 

Bu gün ilan olunan 

MO 
• akasa ve MOz~a~y~e~d~e~l~e_r ____ e __ s_ı ___ 

Cinsi Şekli Muhm· bed· Teminat Müracaat yeri Gün Saati 

~~----~--------------------------------------~--~~----~----~----~--~~,~~-----l.,....... _ _....._~ 
A) MUnakasalar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, M•lzeme, Hari~-

Ana kanalizasyon in,.: 290 m. 
İki cephanelik dıvarı inş. 

aç. ekı. 4200 -

Fen tatbikat okulunda yap• tamirat 
Çatalcada bir top hangarı ile bir tavla inş, 

., 
paz. 

" 

3041 22 
6687 24 

20'l85 09 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) -
Taksim babcesinde yap. olan büyük kazi- kapah z. 42269 34 

nonun kalorifer tesisata (fart. 211 krt.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Ç~~!:!: 

Lacivert kumaş: 300-350 m. 
Elbise dikimi: 140-150 takım 
ıskarpin: 120-140 çift. 

Nakliyat, Boşaltma - Yükletme 

Çamaltında tuz nakli ve hamaliye işi aç. elu. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Odun: 290 t. (temd.) 
" 250 t. (temd.) 
,, 400 t. (temd.) 

Benzin (temd.) 

Lavemarin kömürü: 460 t. 
Kayın veya gürıen odunu: 550 t. 
Odun: 550 t. 

> 900 t. 
Maden kömürü 
Müteferrik 

aç. eks. 
paz. 
aç. eks. 

kapalı z. 
,, 

paz. 

" 
" 

Galvanizli ıu borusu 5 santim kutrunda: aç. ekı. 
400 m. 

Yem torbau: 6000 ad.-katana çulu: 200 ad . 
mekkirı çulu: 300 ad. 

Tevhit semeri: 1000 ad 
Keçe belleme: 2600 ad.-gebre: 12000 ad. 

kolan: 3000 ad. 
Eter takımı: 104 ad. 
Muytabiye: 1 1 kalem 
Büyük aleminyom kapsül: 72000 ad.-kü

çiik: 288,000 ad, 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 
ı aıaı. w t. 

,, 80 t. 
Sadeyağ 

Sabun: 15,3 t. 
Pırasa: 13 t. 
Lahana: 13 t, 
Ispanak: 10 t. 
Patates: 17 t . 
Soj'ao: 8 t. 
K. •otan: 14 t. (temd.) 
Bulgur: 42 t. 
Süt: 10 t. 
Yoğurt: 13 t. 
Yulaf: 372 t . 
Pirinç: 242 t. 
Yulaf: 500 t. 
Nohud: 94,5 t. (temd.) 
Lahana: 13,4 t. ·pırasa: 40,8 t.·ııpanak: 3-4 t. 
Pirinç: 10 t. (temd.) 
K. fasulye: 45 t. 
Nebut: 45 t. 
Arpa: 230 t. 
Saman: 861,120 k . 
Mercimek: 100 t. 
Sadeyaj': 8,3 t. 

> 9.4 t. 
Un: 300 t. 
SıA-ır: eti: 300 t. 
B. MU:rayedeler 

Y nık makina yatı ve fıçı (temd.) 
Kerest lik çam atacı: 571 m3 

,, ,, ,, 415 m3 
Pırnal çalısı: 765 kental 
İıkarta k j'ıtlar 
Suai ipek menıucat buj'day v.ı . 

paz. 

" 
" 

,, 
,, 
,, 

aç. ekı. 
» 

paz. 
aç. eks. 
aç. ekı. 

,, 
.l) 

> 

,, 

paz. 
,, 

kapalı z. 
paz. 

" ,, 
aç. ekı. 

,, 
paz. 

paz. 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

,, 

aç. art. 
,, 
,, 
" ,, 
" 

m. 4 60 
beheri 8 -

çifti s -

4940-

4495 -
3875 -
7595 -

9660 -
9625 -
8250 -

13500 --
5000 -

m. 2 50 

20000 -
4878 70 

6240 -
7340 -
2664 -

1800 -
kil. o 05 50 
6650 -
4743 -

780 -
650 -
800-
935 -
440 -
560 -

3360 -
1100 -
1690 -

20460 -
59290 -
27500 -
11340 -
2986 -

29000 -
5400 -
4050 -
9200 -
8611 -

15000 -
8400 -
9588 -

30000 -
75000 -

m3 4 90 
m3 4 90 

ve bu işle alaltadar tüccardan olduklarına dair ticaret Odası vesika
ıiyle mezkur gün ve ıaatte komisyona müracaatları. 

Gaziantep Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Talibi çıkmamasından ötürü 290 ton odunun müddeti 10 

gün uzatılarak ihalesi 18.11.39 ıaat 12 de yapılacaktu 
Muhammeni 4495 lira ve muvakkatı 338 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte icap eden vesaik ve te· 

minatlarile birlikte müracaatları. 

Adana Ziraat Mücadele Baıteknisiyenliğinden : 
Ziraat mücadelesine ait makinalar için lüzumlu olan benzinin 

açık eksiltme suretilealınmasına ait 8. 11.939 gününe müsadif açık 
ckıiltaıeye hiç bir talibin İftirak etmemesi dolayiıile artırma ekıHt 

316 -
229 -
501 54 

1521 38 

İzmir Beled. 
Kütahya Ask Garnizon SAK. 
İst. Komut. SAK. Fındıklı 

,, ,, 

3170 21 fst. Beled. 

Adana Erkek Öğr. Okulu Direk. 
,, 

" 
" 

,, 

370 50 İ7.mir İnhisarlar Başmüd. 

338-
291 -
570 -

Gaziantep Garnizonu SAK. 

" ,, ,, 

27-11-39 16 -
25-1 1-39 ıo -
27-11-39 11 
28-11-39 11 -

30.11 -39 15 -

22-11 .39 14 
22-11-39 14 
22-11-39 14 

23 11·39 15 -

18-11-30 12 -
18·11-39 IO -

8-12.39 a a kadar 
Adana Ziraat Mücadele Batteknis· 23· 1 l ·39 

729 50 
721 -
619 -

1013 -
750 -

yenliği 

Kayseri Aık. SAK. 
Lüleburgaz ,, " 
Edirne 

" 
,, 

]) 

75 - Bornova Ziraat Mektebi Müd, 

3000 -
731 70 

936-
1101 -

199 80 

330 -
499 --
355 73 

58 50 
48 75 
60-
70 15 
33 -
42-

252 -
82 50 

126 75 
15M 50 
8893 50 
4125 -
850 50 
224-
217 50 
8l0 -
607 50 

1380 -
646-

2250 -
1270 -
1338 -
4500 -
5000 -

14 -
3IO -
152 -

2 87 

İzmir Lvz. SAK. 

> » 

> > 

,, " 
" ,, 

Tophane Lvz. SAK. 

Diyarbakır Aygır Deposu Müd. 
Sultansuyu Harası Müd. 
Gaziantep Garnizonu SAK. 
Mersin Ask. SAK. 
Y ozrat Ask. SAK. 

,, 
> 

" 

,, 
,, 
,, 

" " Bornova Aak. SAK. 
Gaziantep Garnizonu SAK. 
Çanak. Mat. Mvk. SAK. 

:ıı 

fzmir Lvz. SAK. 
,, 

" > 

,, 
Lüleburgaz Ask. SAK. 
Kayseri ,, ,, 
Çorum ,, ,, 
İzmir Lv:ı. SAK. 

" ,, 
,, ,, 

Edirne Aık. SAK. 
,, ', 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

İzmir. lnlt. Tütün Fabr. Müd. 
lçel Orman Çevirıe Müd. 

" " izmir Orman Çevirıe Mild · 
Samsun İuhiı. Tütün Fabr. Müd. 
İzmir Gümrük BaşmOd. 

24· ı 1-39 
22-11-39 
20-11-39 
20-11·39 
22-11-39 

16 -
11 -
10 -
16 -
10 -

27-11-39 15 -

17-1 ı.:19 10 -

20-11-39 15 -
17-11-39 11 -

21-11·39 15 -
17-11-39 15 -
18·11-39 11 -

27-11-39 - -
25-11-39 il -

6-11-39 itib. 1 ay 
27-11-39 10 -
20-11-39 14 -
20.11 .39 14 -
20-11-39 14 -
20·11-39 14 -
20-11 ·39 14 -
17-11-39 10 -
22-11-39 10 -
18-11-39 15 30 
18-11-39 16 -
24·11-39 15 30 
18-11-39 11 -
21-11 -39 15 -
17-11-39 15 -
27-11-39 15 -
18-11-39 11 -
18-11-39 14 -
18-11·39 14 30 
18-11-39 15 -
20-11-39 11 -
20-11~89 14 -
17-11-39 15 -
17-11·39 15 -
21-11-39 11 -
21-11-39 15 -

21-11-39 10 -
27-11·39 15 -
28-11 ·39 15 -
26-11-39 15 -
27-11-39 14 -
20.11.39 lO -

me ve ihale kanunun 43 üncü maddesi mucibince 23.11.939 perşem. 
be gününde ihalesi yapılmak üzere müddet on ıün daha uzatılmıt 
olduğundan terait ve ıureti ckıiltme hakkındaki muameleyi anla. 
mak isteyenlerin Ziraat mücad~le bat teknisiyenliğ'ine müracaat et· 
meleri il.in olunur· 

* •• 
Odun ve maden kömür alınacaktır. Bak: Erzak sütununda Edir. 

ne Aık. SAK ilanına. 

Müteferrik 
İstanbul Levazım Amirliği Satına ima Komi ıyonundan: 
Aded 
72000 büyük aleminyom kapsol 
288000 küçük » > 

Yukarıda miktarları razılı aleminyom kapıollarıa pazarlıkla 

j,.oıit 
eksiltmesi 18.11.939 cumartesi günü saat 11 ~e Teph.ane~~k telll~ 
5atınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin bcdelı 2664 lıra, .. rii\İİf• 
tı 199 lira 80 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da go 

isteklilerin belli saatte Ko . na gelmeleri. 

1 (J. 

İzmir Levazım Amirliği S:ltınalmcl Komisyonun 
1 

Miktarı 
Adet Cinsi 
6000 Yem torbası 
200 Katana çulu 
300 Mekkarı çulu dl' 

Diyarbakır kor birlikleri hayvanatı için yukarı .le •' 
ve miktarı vazıh üç kalem mutabiye pazarlık sureti ; 
alınacaktır. da. ıcıtl 

İhalesi 17 ikinci teşrin 939 cuma günü saat on ıacll~ 
İzmir Levazım amirliği sa.t"ınalma komisyonunda yapı 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir· tlıı'' 
İstekliler belli gün ve saatte komisyona müracnn 

*** Miktarı 
Adet Cinsi 
2600 Keçe belleme 

12000 Gebre 
3000 Kolan t11i!ılı: 

Diyarbakır kor birlikleri için yukarıda cins ve 
11
,,> 

yazılı üç kalem mutabiye pazarlık suretile satın alr jvı' 
İhalesi J 7 ikinci teşrin 939 cuma günü saat 11 . eoıı 

de kışlada lzmir levazım amirliği sntınalma koınısf 
yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 4878 lira 70 kuruştur. 
Teminatı kat'iye akçası 731 lira 70 kuruştur· 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir z ,e 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunu teJll 

maddeleridde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve .,, . yo•· kat'iyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komıs 
raca atları· 

Adet 
300 
500 

1000 
1600 
600 
300 
500 
500 

Cinsi 
Katana çulu 
Keçe belleme pııs' 
Katana yem tor 

51 
Yerli yem torb~ ri ı 
Kıl kolan meld<ll ıçı 
Kıl kolan katan~sel 
Tasma kromlu k

1 
~lı 

Kayış yular baf 1
11 

kromlu köselede 
500 Timar fırçası 

2000 Gebre 
300 Timar süngeri ~ 

lzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatınıl1 r ıJ<' 
cins ve miktarı yazılı 11 kalem muta biye pazarlık 6 

satın alınacaktır. ~ 
İhalesi 17 ikinci teşrin 939 cuma günü saat 15 te1,,I İzmir levazım amirli.2i satınalma komisyonunda ynP1 

Tahmin edilen tutarı 7340 liradır. 
Teminatı kat'iye akçesi 1101 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir· 
İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına daif 

göstermek mecburiyetindedirler. ı <' 
Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanun&J11 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve te ~ 
kat'iyelerile birlikte ihale saatinden evvel komisyoıı" 
caatları. 

Pamuk çorap ipliği alınacaktır. Bak: İst· 
.lii.nlarına· 
ı 

E~r-za~k-,Z~a~h~ir-e-,e-t_v_eS~e~~b-ze ________ __ 

Edime Askeri Satınalma Komisyonundan: d' 
tle' Aşağıda yaz.ılı erzakla~ hizalarıodn yazılı gün ve saa , 

zarlıkla satın almacaktır. isteklilerin teminat wakbuJ: ~e} / 
tublarile kanunda yaz.ılı vesikalarile beraber belli gün ve ;ııl 
dirnede Müsiriyet Daireıindeki Satınalma Komisyoııund8 
ları . ~ 

C. . M k . l ali" ınıı i tarı M. Kıymeti Teminatı lho e • 
Kilo Lira Lira J 

550,000 8,2:;o 619 20.1 ı.-Odun 
Saman 
Odun 

861 ,120 8,611 646 ,, 
900,000 13,500 I013 

Mercimek 
Sadeyatı 

,, 
Maden kömürü 

100,000 15,000 2250 
8,300 8,400 1270 
9,400 9,588 1338 

5,000 750 
Un 300,000 30,000 4500 
Sığır eti 300,000 75,000 5000 

" 
11 " ,, 

22 " 
21 ,, 

,, 

d'~ 
Ankara Levazım Amirligi Satınalma Komisyon°11 Jıf 

100 ton pirincin kapalı zarfla eksiltmesinde tal1p çıl<IJJ~" 
17.11.939 saat 15 de Aıılrnra L. V. amirliği yatınalma t{oıJJ' 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Jı' • 

Muhammen bedeli 22000 lira ilk teminatı 1650 lir'~er1~ 
name ve nümuııesi her gün Kowisyond.l görülür. iste1'1ı ıı<' 
nuni vesika ve teminatla belli vakitte Koıu isyonda bulu11ı:ıı9 

lstanbul P. T. T. Müdürluğünden : 
İdaremiz deniz. nakil vasıtalarrndan J numaralı ıııotô' 

keş;fnamesi dahilinde tamıri açık eksiltmeye 1 onulınuştur· el·> 
Eksiltme ;:;2 . 11 .939 çarşamba &Gat 15,30 da Büyü1' "•~ 

binası birinci katta P. T. T. Müdürlü~ü odasında toplan•' 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 780 lira, muvakkat teminat 58,5 liradır· . 
İsteklilerin olbakdaki keş ı f ve eksiltme şartnarnesi~' &e 

ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günierıııe ı' 
kur müdürlük idari kalem levazım kısmı na eksiltme gii11 V'r'') 
de de muvakkat teminat makbuzile Komisyona müracaatlB 4 

(9119) 
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~ İkindte§rin 1939 

Cuma '7.11.939 
()d 
LOk'11 (Vize Ask. SAK) No 1238 
~o 0ınotif metalı, külçe kalay (DDY) No 1198 
Pr ıı~ı J.c (Türkkuşu Gen. Dir.) No 1199 

tııı:yoıı torna tezgahı, pliinya tezgahı ve otomatik de.der• 111a
~ kiııcsi (DDY) No 1215 
~~'ıne laki, beyaz ve yeşil emait (Türkkutu Gen. Dir.) No 1220 
:\atııtrplak, çam kalas > ,, ,, No 1220 
~ıı t(orı, keten bez ve şerit ,, ,, ,, No 1220 
" Gaziantep A k. SAK) No 1221 
rer 1 • • 
~ 8 ,lı ve denİ7.altı kabloları (lst. Elek. Tr. T. l~lt.) No 1221 
t.ı'8J ve malzeme deposu inş. (Kütahya Ask. SAK) No 1223 
&t ~tınnrin kömürü, linyit ve odull'(Edırne ,, ,, No 1226 

f köprünün beton arme tabliyesi ve istinat duvarı inş . (Artvin 
~ Vat) No 1226 
tk llıek, et, sadeyağ,. pirinç, fasulya v s. (Polis Mek. Dir.) No 1224 
ı Bek (Orman Kor. Gen Komut. Ank.) No 122i 
'~lunınuş eşya (DDY H. paşa) No 1227 
~ i çimento torbası (lzmir Beled.) No 1227 
~ tnobil karoserisi ,, ,, No 1227 
~:la(~ı (Orman Kor . Gen. Komut.) No 1227 
~ rı.urum Ask. SAK.) No 1228 
~ >'ınak (Galatıuınray Lisesi) No 1228 
l tut (Devlet Limanları İşlet. U. Müd.) 1228 
'"Nkçuluk Enstitüsünde tamirat ve kümes inş. (Nafıa Vekaletii 

c- o 1228 'f-t~şı (İst. Z_iraat Müd.) No 1228 
~\ılun tozu (inhisarlar U. Müd.) No 1229 · 
~ ot ve yulaf (Çanak. J. 1 ci Alayı) No 1234 
~:balajhk bez (Tophane Lvz.) No 123:1 
k. 1~ ıskara ( ,, ,, ) No 1234 
~ık elbise (Adana Beled.) No 1233 
~:a nakli (Bitlis P. T. T . Müd.) No 1233 
(ıı t:k (lst. lieled.) No 1233 

t ~ ııı11, ve iskarpin (Edirne Maarif Müd.) No 1233 
rtu11ı, makaralı vinç, masa, dolap, işaret levhaSl, demir malzeme 

~~ Ve soba malzemesi (ıst. Beled.) No 1233 
~ tır deposu inş. (Kütahya Vil.) No 1233 
~~t Pavyonu ve cephanelik İnf. (Kütahya Ask. SAK.) No 1233 
4:~'köy itfaiye binası tamıri Ost. Beled.) No 1233 
t .ek pişirmı;;si (Kayseri Ask, SAK.) No 1230 
~ ltıı'-lik hanı tamiri (Ank. Beled.) No 1230 
. Ot 
S~P (Çanak. Mst. Mvk.) No 1230 
s._ Utge (U. D. Y.) No 1230 
d~Posu inş. ve boru ferşi (Menemen HelvılCI Köyü Muhtarlı~•) 

) ''lO lı30 
"ttt· 

ıtı (Tophane Lvz.) No 1238 
'tı telif erzak (Vize Ask. SAK.) No 1238 
~: dıvarları tamiri (Selimi ye Ask. SAK.) No 1240 
~y ıtını ferşı (Ereğli Belcd.) No 1240 
~Yar etüv \ıst. Sıhhi Müesseseler SAK.) No 1240 
~ Yağı, makarna, üzüm, peynir v.s. !İzmir Gümrük Muhaf. Ta
~lq buru) No 1239 
~t lb, patates ve k. ot (Bornova Ask. SAK.) No 1229 

11 Uk kömürü (Ank. Beled.) No 1229 
~e (Güm. Mulı. Gen. Komut. İst.) No 1229 
~r eti (Safranbolu Ask. SAK.) No 1229 
\ıı llıobil tamiri (Ank. Bele~.) No 1229 
'b ıııı söndürme levazıun (lnhisarlrır U. Müd.) No 1229 
ıı.ı~llt.a binası tamiri (P. T. T. Fabrika Müd.) No I22D 

Sıılıı rtk ve lıela inş. (b.mir Vil. J. Komut.) No 1231. 
k hava ocak v.s. tesisatı (Devlet Limanları işletme U. Müd.) 

ıı.ıt' o 1233 • 
~•ı ilk ocakları tamiri {lst. Komut.) No 1238 
~t~ç (Ank. Lvz.) No 1238 
r'tı takıwı (M. lVJ.. V.) No 1238 
Y~ tın söndurme aleti (Tophane Lvz.) No 1233 
t\~ Çorap ipliti lM· M. V .) No 1237 

,. ~ Ci{ (Aıık. Hukuk Fakültesi) No 1237 
' ~~ (P.1. M. V.) No 1237 

~) \şırlık bez (M. M. V.) No 1237 
~oı~biye (Edirne Ask. SAK.) No 1236 
\~1 pumuk (M. M. V.) No 1236 
~ taıııiri {Edirne Ask. SAK.) No 1236 
~ 11 \'e odun ( » » ,, ) No 1236 
~ç Ve k. so an ( ,, » ) No 1236 

Jd lııKlliri (ıı;t. Beled. No 1236 
~~~sadeyağ ve saman (İsparta Tüıueni) No 1234 

ulatör (l ophaııe Lvz.J No 123ıl 

::s:: 

~t-~11.ıhammen bedeli 3660 lira olan 50000 Kğ. Pis gaz 27.11.939 
\\

1 
rt si günü saat ( 15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilin· 
koınisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

\ U işe girmek isteyenlerin 274 lira 50 kuruşluk muvakkat le
' ,'t kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları · 
ıj ~1 gün saat ( 14) oıı dörde kadar Komisyon Reisliğine verme· 

).ırndır 

~ rnu işe ~it ,artnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak-
. (9374) 2 - 4 

* * * 
~t~lılıanımen bedel, muvakkat teminat ve mikdarı aşağıda yazıl 

>t1 .2 No. lu listeler muhteviyatı çam tomruk ve azmanlar ayrı 
\ ~ 1hnle edilmek üzere 24.11 .1939 tarihinde cuma güı.ü saat 15,30 

~Palı zarf usulü ile Ankarn'da idare binasında satın alınacaktır. 
~i 11 i~e girmek isteyenlerin listeleri hizasında yazıh muvakkat 
\ı 1~ıtl ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflı:rini aynı gün 

Ş 4,30 n kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
\ ~ •rtııameler 511 kuruşa Ankara, Eskişehir, lzmir ve Haydarpa

c~ l ~l~ llt erinde satılmaktahr. (9206) 3-4 
1

11 Malzemenin isıni Metre mik'abı Muvakkat teıuinat 
Muhammen bedeli 

Lira K. Lira K. 
......... __ --.--
Çam tomruk 
takriben 5071,599 m3 
ltıuadili 11700 adet 
Çam azmanı 
takriben 2377 m3 
lbuadili 5300 adet 

35 00 

43 00 

10125 30 

636) 55 

MQnakasa Gazetesi 

Memento des Fournisseurs 

Vendredi 17.1 1.939 

Boıs (Com. Ach. Mil· Vize) No 1238 
Metal de locomotive, etain en lingot (Clı Fer Etnt) No 1198 
Contre·plaque (Dir. Gen. Türkkuşu Ank.) No 1199 
Machines outil il to·ır, iı plfine et scie automatique (Ch. Fer Etat 

No 1215 
Contre-plaque et madrier en sn pin (Dir Gen. Türkkuıu Ank.) No 1220 
Emaillite bl ne et vert ,, " ,, ,, No 1220 
Acetone, toile en lin et ruban ,, ,, ,, ,, No 122(, 
Farine (Com. Ach. Mil. Gaziantep) No 1221 
Cables soum.ırin et souterrr.in (Expl. E1€ctr. T. T. lst.) Ne 1221 
Constr. garage et depôt de mater. (Com. Ach. Mil. Kütahya) No 1223 
Charbon lavemarin, lignite et bois ( ,, ,, ,, Edirne) No 1226 
Constr. mur et tabliers en betonarme de 5 ponts (Vil. Artvin) 

No 1226 
Paiu, viande, beurre, riz, haricots ete. (Dir. Ecole Police) No 1224 
Pain (Command. Gen. Protect. Forets Ank.) No 1227 
* Sacs vides de ciment (Municip. lzmir) No 1227 

(Lire la suite en 4 eme page) 

-----------
Janda ma 
omis o 

l - Mevcut evsaf ve numunesine uygun ''15228n kilo pamuk 
çorap ipliği kapalı zarf eksiltmesil~ satın alınacak ve ehiltmesi 
1 birinci kanun 939 cuma günü sa t on beşte Taksim Aya:ıpa~ada 
Jandarma Mıntaka Kowutaıılığı binası içinde Konıisyoııumuzda ya· 
pılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli on dokuz bin dört yüz doksan bir 
lira seksen dört kuruş ve ilk teminat bin dört yüz. altmış bir lira 
seksen dokuz kuruştur. 

3 - Şart kağıdı ve numune her gün Komisyonda görülebil:r. 
Ve tart kağıdı parasız alınabilir. 

4 - İsteklilerin lstanbul Levazım Amirliği Muhasebeciliğ'i vez
nesine yatıracakları ilk tc.-minat makbuzu veya banka kefalet mek· 
tubu ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri de havi teklif zarflarrnm 
ekı;iltme santinden bir sant evveline kadar Komisyonumuzda bu-
unmuş olmaları lazımdır. (9371) 1-4 

Cinsi 

Defotir ve evrakı matbua 
Gurebe Hastanesine lüzumu olan 41 kalem defatir ve evrakı 

matbuaum evvelce yapıl n ilamnda vaki~ sehiv~dolayısile) y~n 
iiaııına karar verilmiş olduğundan mezkur defalir ve evrakı mat
buanın ihalesi 25.11,939 cumartesi güııü saat 11 de İstanbul Vakıf-
lar Başmüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Mu 
hammen bedeli 1620 liradır. İlk tewinat 121 lira 50 kuruştur. Şart
name ve numuneleri her,gün Levazım Kalemlııde görülebilir. (9348) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Reiiliğinden : 
Tahmin fiyatı Tutarı 

Cinsi Adet lira lira kr. 

---- ---- -----
Zeiss Teodolit M. Tipi 1 725 725 00 

,, ,, ili Tipi 1 1700 1700 00 
Zeiss l\ivo B. T!.J>i daireli l 290 290 00 

" " " 
dairesiı l 2ü0 25~ 00 

Teletop 1 320 320 00 
Zeiss Nivelman mirası 3 35 105 00 

----
3390 00 

Beşiktaş Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins 
ve mi ,darı ile tahmin bedeli yazılı 6 kalem Topografya aletleri ve 
teferruatı şartname i mucibince 27. l 1 .9:.>9 tarihine rastlayan Pazar· 
tesi günü saat 14 de Yüksek Mühendis mektebinde toplanacak olan 
Komisyonumuzda ihalesi yapılmak üı.ere açık eksiltmeye konmuş· 

tur. İl teminat 254 lira 23 kuruştur. Şartnameyi a-örmek ve ilk 
teminat yatırmak isteyenlerin eksiltmeden bir ı:-ün evveline kadar 
okulumuza ve eksiltme iÜnÜ de Gümüşıuyunda Yüksek Mühendis 
mektebıne ielmeleri ilan olunur. (9375) 2 -4 

1 - Haziran 939 tarihinden 2 inci teşrin 939 tarihine kadar 
Cibali Fabrikasında birikeceği tahmin olunan 150 ton ve İzmir Tü
tün Fabrikasında dn mayıs 939 dan teşrinievvel 939 tarihine kadar 
birikmiş olaıı 80 ton tütün tozu müteahhidi tarafından kaldırılma
mış olduğundan yeniden ve pazarlıkla satılacaktır. 

il - Pazarlık 17.Xl.939 cuma günü saat 16 da Kabataşta Le
va:um ve Mubayaat Şubesindeki Alım, Satım Komisyoııunda satıla
caktır. 

111 - Şartnameler lıer gün sözü geçen Şubede görülebileceği 

gibi nümune de Cibali Fabrikasında görülebilir. 

3 

iV - İıteklilerin pazarlık için tayiu edileu glo n aaatte % 15 
mikdarındaki ziivenme paralariyle birlikte muluir Kemiıyena gel-
meleri ilin olunur. (9047) 4-4 

1 - Şartname plan ve ketifnameıi mucibiuce Ankara Bira 
Fabrikasında ilaveten yaptırılacak inşaat işi kapalı zarf uıulile ek
siltmeye konmuttur. 

il - Keşif bedeli ( 144.078,89) muvakkat teminatı 8489,04 li
radır. 

ili Eksiltme 1.12.939 cuma günü ıaat 16 da Kabatatda Le· 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyenunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve tartnameler her gün (720) kurut mukabilin.le 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, olma
dıkları takdirde aynı evsafı haiz bir mfitehaısısı inoaatın ıonuna ka
dar iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir teahhüt 
kiiİ!ıdı ile temin etmeleri ve (75.000) liralık bu ıibi bir intaatı mu
vaffakıyetle yapmış olduklnrına ait vesika vermeleri liz.ımdır. Mü
nakasaya iştirak edecekler yukarda yaz.ılı vesikayı ekıiltme g11nün
deıı 3 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat t•he
sine ibraz etmeleri lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu ve V inci maddede yazılı 

kıuıunt vesaik ve teminat parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme ~nü ihale aaa· 
tinden b:r saat evveline kadar yukarda adı ıeçen Komisyon Bat-
kanlığıııa maKbuz muknbiliııde verınelerı luımdır. (9441) 1-4 

*** 
Cinsi Miktar Muh. be. %7,5 tem. Ekıilt•enin 

lira kr. lira kr. tekli saati 

Boru levazımı 9 kalem 1086 45 81 48 28.Xl.9::39 açık e. 14 
Ahşap parke 1100 M 2 2420 - 181 50 ,, ,, l'l 
Vermut ıişesi J('()QU adet sif 3646 - 273 45 4.XU.939 ,, 14 

l - Deği~tirilen ahşap parke eb'adı mucibince ve yine yukarıda 
yazılı 2 kalem malzeme şartname ve müfredat listeleri veçlıile hi
zalarında gösterilen usuJlerle satın alınacaktır. 

il Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme ıüo 
ve saatleri hiı.alarında yazılıdır. 

111 - Eksiltme Kabataşbt Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartuawe ve müfredat listeleri her jiin sözü ,geçen Şulte

den para.sız alınabilecegi gibi Vermut fİşesi krokisi de tetkik edile
bilir. 

V İsteklilerin ekıitme ıçıo 
0 

0 7,5 iÜ\enıııe paralarile birlikte 
ilan olunur. 

tayin edilen gün ve 
meı.kür Komisyona 

{9412) 

• •• 
% 7,5 

aaatlerde 
relmeleri 
2-4 

Muham.lbed. teminat Ekıiltme 
Cinsi Miktarı lira· kr. lira k. ıünü ıekliJ saati 

Nihayetsiz şerit 9750 adet 14512 50 1088 43 20.XI.SJg k.z. 15 
Benzin 40 Oü kgr. 8000 00 600 00 ,, ,, pn. 16,30 
Nişan fişeği 500000 adet - - 22. ,, ,, 14 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı «3> 
kalem malzeme hizalarındıı gösterilen usullerle satın alıııacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ·eksiltme fiin 
ve saatleri hizalarında a-österilmiştir. 

lll - Eksiltme Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 V - Şartnameler her ziin sö:ıü geçen Şubeden parasız alına
bileceği iibi nümuneler de görülebilir. 

V Kapalı zarf münakasaııına iİrecekler mühürlü teklif mek· 
tuplarını kanuni vesaiki % 7,5 iÜvenme parasile makbuz veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme 
günü ihale ıaatiııden bir saat evveline kaJar mezkur Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksiltmeye gi· 
receklerin % 7,5 güvenme parasile birlikte yukarıda adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (9117) 4-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Muham- % 7,5 Ekıiltme 

men B. Teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. Güoü Şekli Saati 

Reçina 4000 krr. 2200 00 165 00 20.XI,39 paz. 15 
Knlııı çivili ka· 1500 met : 

yış rapit : sif 
ince " ,, ,, 1500 met. : 4075 50 305 66 27 ,, ,, ,, 16 

1 - Şartname ve mevcut numuneleri mucibince yukarda yaulı

iki kalem malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde pu.arlıkla ıa
tııı alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları yukarda yazı. 

lıdır. 
ili Şartname ve numuneler her gün sö:ıü geçen Şubeden pa

rasız alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen a-\in ve saatlerde % 

7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komiıy,ma gelmeleri ilin 
olunur. \9151) 3-4 

htanbul Sıhhi 1\ilıesseseler Artırn1a ve 
Eksiltn1e Kon1isyonundan: 

Bakırgöy Akliye ve Asabiye hastahanesinin 21 inci pavyonun
da yapılacak kalorifer tesisatı montajı itleri açık ekıiltmeye konul· 
muştur 

1 - Eksiltme 29.11.939 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlun
da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komis. 
yon da yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 3448 lira 40 kuruştur. M. Teminat 259 li
radır. 

3 - lsteklıler şartname mukavelename proje ketif ve ıair ••
rakı her ııün Komisyonda görebilirler • 

4 - isteklilerin 1939 yılı ticaret odası vesikasile 2490 ıayılı ka· 
nunda yazılı vesikalar ve bu İf6 yeter muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektubu il birlikte bu işe benzer 3000 liralık if yap. 
tıklarına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Vilayetinden 
almış oldukları ehliyet vesikalarile birlikte belli ıün ve ıaatte Ko-
miıyona gelm lori. (9436) 
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Tab1eau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t' adjudication 
Mode 

d' ad judicat. 
Prix 

ealimatif 
Caution. 
provisoire 

Üeu d 7adjudication et du 
Cahier dea Cbargeı Jourı Heures 

Constructi ona-Repa ratlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Const. canalisation principale: 290 m. Publique 4200 - 316 - Municip. lzmir 27-11-39 16 -
,, murs pr. deux depôts de munitions ,, 3041 22 229 - Com. Ach. Garnison Mil. Kütahya 25-11-39 IO -

Rep. a l'ecole d'appJication technique Gre a gre 6687 24 501 54 Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 27-Ll-39 tı 
Const. un hanfar d'artillerie et une etable a > 20285 09 1521 31 ,, > 28·11-39 il -

Çatalca 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnstall. cbauffage central au casino du jardin Pli cach 42269 34 
Taxim (cah eh P. 211) 

H abi llement - Chausaures - Tissua - Cuirs 

Etoffe blcue: 300-350 m, le m. 4 60 
Confection habits: 140-150 complets le coıt. 8 -
Escarpins: 120-140 paircs la paire 5 -

Transport-chargement • dechargemnt 

Transp. ıcl et manutcntion ala saline de Çamaltı Publiquc 

Combustible - Carburant-Huiles 

8ois: 290 t. (aj) 
> 250 ,, > 

> 400 ,, " 
Benzine (aj) 
Claarbon lavemarin: 460 't. 
Bois de h!tre ou d'orme: 550 t. 
Bois: 550 t. 

,, 900 " 
Charbon de terre 

Divers 

Publique 
Gre a gre 
Publique 
Pli cach 

. ,, 
Gre a gre 

,, 
,, 

4940 -

449i:> -
3875 -
7595 -

9660 -
9625 -
8250 -

13500 -
5000 -

Tuyau galvanise d'un diametre de 5 c.m. Publique lem. 2 50 -
Sao a fourragc: 6000 p ·iutes pr. animaux: 500 p. Gre a ire 
Selle: 1000 p. ,, 
Couverture en feutre pr. animaux: 2600 p. · > 

rant pr. etrier: 12000 p.-sangle: 3000 p. 
Hamais: 104 p. 
Articleı de ıellerie: 11 lots 
Capsules en aluminium g-rands: 72000 p.-id. 

petita: 28800 p. 

Provlalons 

Savon: 3425 k. 
Rizı 100 t. 
FariH: 300 t· 
Viandc de bocuf: 300 t. 
Oiponı: 14 t. (aj) . 
'Ble cıencassi: 42 t. 
leurre 
Poireau: 13 t. 
Choux: 13 t. 
Epinardı: 10 t. 
Pomme de terre: 17 t. 
Oirnonı: 8 t. 
Avoine: 30 t. 
A voine: 80 ,, 
Savon! 15,3 t. 
Haricetı ıecı: 45 t. 
Poi. chiche: 45 t. 
Orr•: 230 t. 
Lait: 10 t. 
Yoıhourt: 13 t. 
Paille: 861120 k. 
Lentilles: 100 t. 

• 

,, 

" 
" 

Publique 
Gr' a fre 

" 
Publique 
Gre a fre 
Publique 

,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

Gre a fre 

Gre a gre 
> 

> 

,, 
,, 

Beurre: 8,3 t. ,, 
" 9,4 » ,, 

Avolne: 372 t. Pli cach 
Riz: 242 t. Gre a fre 
Avoine: 500 t. ,, 
Poiı·cıhicae: 94,5 t. (aj) ,, 
Choux: 13,4 t.·poircau: 40,8 t.·epinards: ~4 t. Publique 
Riz: 10 t. (aj) ,, 

Adjudications ~ la surenchere 
Huile btul•e de machinc et barils (aj) 
Boiı de aapin: 571 m3 

,, ,, ,. 415 m3 
Bidona videı de benzine: 4645 p, 
Boiı de 'apin sec: 408 m3 
Deaombreı de biti11e 

Publique 
,, 
,, 
" 
" 
" 

20000 -
4878 70 

6240 -
7340 -
2664 -

1370 -
22000 -
30000 -
750 o -

560 -
3360 -
6650 -

780 -
650 -
800 -
935 -
440 -

1800 -
le k. O 05,50 

4743 -
5400 -
4050 -
9200 -
1100 -
1690 -
8611 -

15000 -
8400 -
9588 -

20460 -
59290 -
27500 -
11340 -

2986 -
29000 -

le m3 4 90 
> 4 90 

la p. O 08 

600-

3170 21 Com. Perm. Municip. lst. 30-11-39 15 -

Dir. Ecole Normale Adana 

" " ,, ,, 

22-11-39 14 -
22-11-39 14 -
22-11-39 14 -

370 50 Dir. Pr. Monop. lzmir 23-11-39 ıs -

338 -
291 -
570 -

729 50 
721 -
619 -

1013 -
750 -

75 -

3000 -
781 70 

936 -
1101 -
199 80 

ıoı 75 
1650 -
4500 -
5000 -

42 -
252 -
499 -

58 50 
48 75 
60 -
70 15 
33 -

3i.IO -
355 73 
810 -
607 50 

1380 -
82 50 

126 75 
646 -

2250 -
1270 -
1338 -
1534 50 
8893 50 
4125 -

850 50 
224 -
217 50 

14 -
310 -
152 -

28 87 
141 08 

Com. Ach. Mil. Garnison Gaziantep ı 8-11-39 12 -
18-11-39 10 -,. > 

,, ,. Jusqu'au g..12.39 
Technio. en chef de la Lutte Agr. a Adana 23-11.39 
Coın. Ach. Mil. Kayseri 24·11·39 16 -

> > Lüleburgaz 22-1 1·39 11 -
> > Edirne 20-11-39 ıo -
,, 

" 
" 

Dir. Ecole Africole Bornova 
Com. Ach. lnt. lzmir 

:ıı ,, 
> 

" 
,, ,, 
,, " 

Com. Ach. lnt. Tophane 

20 11 ·39 16 -
22-11-39 10 -

27-11-39 15 -
17·11·39 10 -
20-11-39 15 -
17-11-39 11 -

21-11-39 15 -
17-11-39 15 -
18.11.39 11 -

C. A. Bat. Surv. Douan. Hatay Antakya 29·11·39 15 -
> lnt. Ank. 17-11-39 15 -
> Mil. Edirne 21-11-39 11 -
,, " 21.11-39 15 -
> Mil. Bornova 17-11-39 10 -
> Garnizon Mil. Gaziantep 22-11·39 10 -
,, > 1 moiı a partir du 6-11-39 
,, Mil. Yozgat 20-11-39 14 -

,, ,, 20·11-39 14 -
" ,, 20.11-39 14 -
> ,, 20-11-39 14 -
> ,, 20-11-39 14 -

Dir. Dep. Chevaux d'Etal. a Diyarbakır 27-11-39 
Dir · Etable Sultansuyu 25-11 39 11 -
Com. Acb. Mil. Mersin 27-11-39 10 -

,, lnt. lzmir 18-11-39 14 -
,, > 18-11-39 14 30 
,, ,, 18-11-39 15 -

Com. Ach. Place Forte Çanakkale 18·11-39 15 80 
,, ,, 18-11-39 16 -
> Mil. Edirne 20-11-39 11 -
,, " 20.11-39 14 -
,, " 17-11-39 15 -
) > 17-11-39 15 -
> lnt. lzmir 24-11-39 15 30 
" ,, 18-11-39 11 -
" ,, 21-11-89 15 -
" Mil. Lüleburgaz 17-11-39 15 -
,, ,, Kayseri 27-ll-39 ıs -
" ,, Çorum 18-11-39 11 -

Dir. Fab. Tabacs Monop. lznıir 
:> F or!ts lçeJ 

,, > 
C· A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Dir. F orcta Kütahya 
Dir. Reıtauration Municip. Ank. 

21-11-39 
27-11-39 
28·11-39 
20-11-39 
23-11-39 
23-11-39 

10 -
15 -
15 -
14 -
15 -
15 -

AVIS OffICIELS 
--+--

Du Ministere des ~ 
Travaux PubliCı"' 

L' adjudicatien de 6 pompes a eau fonctionoant a la •: ,o~1 

d'une valeur estimative de . g()()(). livreı, aura lieu, a ooıı\'e• ~ 
pli cachete, le vendredi 22 12.939 a 16 b., par dev nt I• ü' it 
miuion d'adjudicationı ıiegeant danı la chambıe de la Dire;.,-. 
materiaux au local du Miniatere deı Travaux Publics i Arı d·,dı~ 

On peut se procurer ıratuitement le cahier deı charı•• 
dication et details de la dite Direction de Materiaux. i$,P11 

Le cautionnement provisoire eıt de c: 675 » ıix cent sO 

quinze livreı. ıeıır' 
L ' . ' d ' • 'piPe, e'1 

cıs ıoumıssıonnaırcı oıvent remettre, contre rece ıe.t 

ff • t l . . . el _..ıı' o res en meme empı que e cautıonnement provısoıro jıJH" 

tlficata mentionnes danı le cahier des charzes le meme ;~r 3~ 
quinze heures a la ıusdite Commi.uion. (9205) (5686~ 

(Suite de la troisiem: ~:.. w _____,/ 

Carresaerie d'automobile ,, ,, No 1227 
2
'[1 

Pomme de terre (Command. Gen. Prot. Foretı Ank.) No 1 

Farine (Com. Ach. Mil. Erzurum) No 1228 
Greme (Lycee Galataıaray) No 1228 1 

Muout (Dir. Gen. Exploit. Portt Etat) No 1228 f~• 
Repar. lnıtitut Volailles et conslr. poulailler (Mioiıtere Trıı'· 

No 1228 
Sulfate de cuivre (Dir. Ecole Agricole lst.) No 1228 
* Poudre de tabacı (Dir. Gen. Mooop.) No 1229 ızY 
Mazout et avoine (1-er Rea-iment Gendarmerie Çanak.) No 
Toile pr. amballage (lnt. Tophane) No 1234 
Grilleı en boi ,. ,, No 1234 
Habib ıi'hiver (Munioip. Adana) No 1233 
Transports p•ıtaux (Dir. PTT. Bitlis) 1233 
l>ain (Municip. lıt.) No 1233 
li.toffe et eıcarpioı (Dir. Culture Edirne) No 1233 yi~e' 
Trompea ıru• a palan, table, armoire' plaque de ıigoal, ı0at 

fer et acce11. de poele (Municip. Iat.) No 1233 
Co11atr. de~ôt pr. chevaux d'etalon (Vil. Kütahya) No ı2J3 eh·~ 

,, pavıllon pr. ıoldats et depôt pr. muoitions (Coııı· A 
Kütahya) .No 1233 . ısıl 

Repar. bitisıe aapeurı et pompiera a Bakırköy (Munic•P' 
No 1233 

Falarieation paio (Com. Acb. Mil. KayHrİ) No 12.30 
Repar. ban Temizlik (Municip. Ank.) No 1230 
Foio (Place Forte Çanak.) No 1230 I' 
Balais (Ch. Fer Etat) No 1230 ~ 
C t . . . Jiel 
ooı r. reHrvoır a eau et poıe tuyaux (Muhtar Villare 

Menemen) No 1230 
Olivea (lnL Tophane) No 1238 
Repar. mura de four (Com. Acb. Mil. Selimiye) No 1240 
Dinraeı proviıionı ( :ıı ,, ,, Vh:e) No 1238 
Cooıtr. pave (Municip. Eretli) No 1240 fil 
Etuve ambulant (Etabli11. Hyticne lst.) No 1240 ııı? 
Pitr•le, macaronis, raiıin, fromaıe ete. (Bataill. Surv. 0011•"' 

1
# 

~ı~ ~ 
Avoine, pomme de terre et foin (Com. Ach. Mil . Borno\f•) 
Charbon de Karabük (Municip. Ankara) No 1229 
Bottu (Commaod. Geo. Surv. Douan. lıt.) No 1229 
Viande ele boouf (Com. Acb. Mil. Safranbolu) No t229 
Repar. automobile (Municip. Ankara) No 1229 ZJ.9 
!Materiel d' extinction d'incendie (Dlr. G~n. Monop.) No J ~ 

1 
R6par. bat.iı_ .. Fab. (Dir. Fab. PTT.) No 1229 f"IO I 
Cenıtr. cuısıne et W. C. (Command. Gendarmerie Jırııir) ·t· f 
lnıtall. depôt frigorifique et ebeminee (Dir. Gen. E~P101 

Etat) No 1233 
Repar. foyera cuiıineı (Command. Mil. lıt.) No 1238 
Ri• (lat. A11kara) No 1238 
Haroaiı (Min. Def. Nat,) No 1238 
Extincteura d'incendie (Int. Tophane) No 1238 
Fil en laine pr. chauısetteı (Min. Def. Nat.) No 1237 
Pain (Faculte Droit Ankara) No 1237 
Toile pr. linie (Min. Def. Nat.) No 1237 
MUicaments » ,, ,, No 1237 
ArticlH de ıellerie (Com. Ach. Mil. Edirne) No 1236 
Coton bydropbile (Min. Def •. Nat.) No 1236 
Riz et Oİinonı (Com. Ach. Mil Edirne) No 1236 
Repar. W. C. > ,, ,, ,, No 1236 
Petrole et boiı ,, ,, ,, ,, No 1236 
Ripar. chauasee (Municip. lıt.) No 1236 
Boiı, beurre et paille (Div. laparta) No 1234 
Ace•mulateur \lnt. Tophane) No 1234 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : l1111ad 

Baııldıiı yeri : Akın Baıımevi, lıtanbul 


