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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylığ-ı 450 
6 " 8.50 

12 " 1500 
ı C'nebi uıeınleketler için 
I~ aylığı 27 O 

Sayısı 5 Kuruş 

Re•mİ makbuz mukabili olma· 

yan tediyat makbul eğildir. 

Çupnıba 
!! 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI, MALI, TİCARi VE ZİRAi 

1 

GAZETESİ 

8 lktnclt181'fn 1111 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler 

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

iLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde ,görütülür -

Telefon : 49442 

-
Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 
• • 

~UNA KASALAR 
~al: Naha iş~~ - Malzeme-Harita 

Ankara P.T.T. Levazım Mudürlüğünden: 

~ Etımesğut radyo istasyonu Lojman binaıınan harici su 
~tı inıaatı pazarlığa çıkarılmııtır. 

'l Muhammen bedel 1061,79 muvakkat teminat 79,65 lira 
~tr Pazarlık 24 İkincitesrin 939 cuma a-ünü saat 11 de 
~o ada P.T.T. Umum Müdürlük binasındaki satınalma 

ltliıyonda yapılacakhr. 
'tt lıteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya banka temi· 
' ltıektublle kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve 

lte o Komisyona müracaat edeceklerdir· 
~ Ş...tnameler, Ankarada P.T.T. Müdürlüğünden bedelsiz 

'k verilecektir. 

Turgutlu Belediye Riyasetinden : 

'l'urg~tlu ·~hrinin elektri~ santral binası il~ iki aded muhavvile 
"1 eı; bınası ıntaatı 22360 lıra 80 kuruş keşfı üzerinden kapalı 

'llıuliJe eksiltmiye konulmuştur. 

~ f:ksiltme Turgutlu Belediye binası dahilinde müteşekkil iele
\ t tncümeninde 22. 11.39 tarihine raslıyan çartamba i'ÜnÜ saat 1 ö 

ttpılacaktır. 
8._ it• aid evrak tunlardır: 
tkıiltme sartnamesi 
t.fukaveleaame sureti 
'-rındırlık itleri genel tartnamesi 
~ ... Vc:.1..Akt; ;)IAf"•.....ı.,ı .... .ı - -......a,. .t ...... . .,, - · · - - --·· 

f.'enni tartname 
l(ttıfname 
J.'i•t ıilıilesi 
l>rojeler 

>tı.._~ll evrak 112 kuruş mukabilinde Turgudlu ve Manisa .Beledi
~den tedarik edilebilir. 

lkı ite aid muvakkat teminat 1678 liradan ibarettir. 
"- lateklilerin 939 senesine aid Ticaret Odası vesik11sile teminat 
~l'llbunu ve bu i~i yapabilecea"ine dair Manisa Vilayetinden .ala· 
\,•eııkayı ve i•tekli mühendis veya mimar olwadıtı takdırde 
~ lldiı veya mimarın mes'uliyete iştiraki şartile işi yapacatına 

.oLtn noter senedini dış zarfa koymaları lazımllır. 
il) lıteklilerin bu yoldaki teklif mektuplarını 22.11.3~ tarihi~e. r.as· 
' Çartamba günü ı;aat 14 e kadar ,Turıutlu Beledıye lteıslıtuıe 
~'Ilı mukabilinde vermeleri ve yabud bu saate kadar varacak 
'l • poata ile göndermeleri lazımdır. Postada vaki teahhur ka-

tclilaıez. 

~ıı.kkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan : 

"1,_ Ça.ııakkale mü•tahkem mevki Ecabatta inta ettirilecek ~ir adet 
~ hastane bina•ı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

S-ıı '-ıeai 22.l 1.639 çarşamba günü uat 1 ı de müstahkem mevki 
~ll111a Komisyenuada yapılacaktır. 

\ lnıaatıa keşif bedeli 5573 lira 65 kurut,ur. Muvakkat te•iaat, 
~lts lira 3 kuruftur. 

~ . latelclilerin yukarıda yazılı tarihte ticaret .-e•ikaları nafıa veka· 
~ilin tudikini havi mühendis veya mimar ve•ikalan ve yahut da 
~tın !ı.aıında buuları bulunduracak kuvete haiz bulunmaları ve 
~"-t akçalariyle birlikte ihale aaatından bir saat evvel zarflarını 

~llı. mukabilinde kemUıyona vermeleri. 
~, S.. intaata ait hususi, fenni tarloamelerle ke~if evrakı Ankara 
~~nbul Lv. imirlikleri satın almalariyle .. Çanakkale mÜ•tahkem 

ltı Satınalma komiıyoıılarmda parasız gorülür. 

~gazı, Kalorifer (~sat ve-MiıZ.) -
Elazı~ Nafıa Müdürlüğünden : 

~ 22940 lira 50 kurut bedeli ketifli !lazıt~a 80 . yataklı memle· 
~ılan .. i elektrik tesi•atı kapalı zarf umhle ek11ltmeye konul· 

&- İfe ait f&rlname ve evrak şunlardır. 
&ayıadırhk ıenel tartnamesi. 
J;'•nıat prtname. 
~•iltme tarlnameıi. 
li-ıt..i ketif . 
.. Ulıtavelename. 

~ l.tekliler bu tarlname ve evrakı Vilayet Nafıa Mödür!üt~n.e ve 
~ Veklleti yapı ve imar reisliti tesisat bilrosunda ıorebılırler. 
"lİtailtme 22.11.939 çar4amba i'tinü saat. 15 de El~zıt Nafıa Mtl· 
~I. 'ttı eduıada mütetekkil arttırma eksıltme komısyonanda _ra• 
~ktır. 'i ~ılltmeye girebilmek için isteklilerin 1?21 lira m~vakka~ te· 

''-t Yermeleri bundan batka atatıdaki vesıkaları ıetırmelerı li· 
clar. 
130Qo lira kıy•etiode elektrik ıtleri yaptıtına dair vesika. 
tlaaat vill7etinclen alınmıt ehliyet vesikaıa. 
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faıaat müddetince it başında diplomalı bir mühendis veya fen 
memuru bulunduracaj'ına dair taahhütname. 

Teklif mektupları yukarıda yazılı .. atten bir saat evveline ka
dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
fÖnderilecek mektuplar yukarıda yazılı saatte ıelmiş bulunmalıdır. 
Pestada olacak ıecikmeler kaaul edilmez. 

Turgutlu Belediye Riyasetinden 

Turgutlu ıehirinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve 
dinamo a-rupunun Sanhral binaıile iki adet m·uhavvile mer· 
kezi binası hariç olmak üzere 134923 lira 40 kuruıluk keı
fi üzerinden 8.11 .939 tarihinden itibaren 45 gün müddetle 
ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme Turgutlu Belediye binası dahilinde müteşekkil 
Belediye Daimi Encümeninde 22. 12 939 tarihine rastlayan 
cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 

Bu ite ait evraklar: 
Eksiltme fartnameıi 
Mukavelename sureti 
Bayındırlık iflerJ aenel fartnamesi 
Nafıa Vekaleti yapı itleri umumi. fenni ıarttnameıi 
Hususi ıartname 
Fenni ıartname 
Keıifname 
Projeler. 

-Bu evrak 675 kuruı mukabilinde Turgutlu, Manisa Be· 
lediye Reislifinden tedarik edilebilir. 

Bu İfe ait muvakkat teminat miktarı 7997 liradır. 
İsteklilerin 939 senesine ait Ticaret Odası veıikasile te-

~iflftbJnel-ı\ı\!>411, v~c:lm •. J,i, Vt! ~~~l.ı.r~&A-ıc:~- ~c:~~'~ · ımlıI~ n
disi olmadığı takdirde yüksek elektrık muhendmnın mes u
liyete ittiraki ıartile iti yanacağına dair olan noter senedini 
dıı zarfa koymaları lazımdır. , .. 

lıteklilerin teklif mektuplarını 22.12.939 tarı~ıne r!1s~l~
yan cuma günü ıaat 14 e kadar Turgutlu Bele~ıy~ Reıslığı· 
ne makbuz mukabilinde vermeleri veyahut aynı gun ve ay
ni saate kadar varacak ıekilde posta ile göndermeleri la· 
zımdır. Postada vaki teahhur kabul edilmez. 

Mensucat. Elbise ·Kundura -Çamaşır v. s. 
Ankara Yüksek Ziraat Enıtitüsü Rektörlüğünden : 

Kurumumuz talebeleri için isim, miktar ve muhammen bedelle
rile muvakkat teminatları afa~ıda yazılı 19 kalem muhtelif spor 
malzemeleri 23.11.939 perıemb.: günü hizalarında yazılı nat~erde 
Rektörlük binaıın Ja müteşekkil Komisyon tarafından açık ekaıltme 
usulile ihale olunacaktır. 

Spor malzemeleri nümunelerini görmek ve daha fazla izahat ve 
parallz f8rtname almak i ıtiyenlerin Enstitü Daire Mödürlüiüne mü· 
racaatleri. 

Muhamrneo 
Cinsi 

Çizme 
Kayak ayakkabı 
,, getiri 

Kauçuk ayakkabı 

Kilot pantalon 
Kayak elbisesi 

Mile tarı 

25 çift 
15 ,, 
25 ,, 

ıco ,, 

25 adet 
::?5 takım 

Fransiz floresi 15 adet 
Flore yedek namlusu 30 ,, • 
Kılıç 10 ,, 

,, yedek namlusu 20 ,, 

" 
flore eldiven 15 ,, 

Kılıç 10 ,, 
Maake 15 ,, 

Voleybol topu 
Buketbol topu 
Futbol 
Teniı raketti 

,, floresi 
Bua hokey 90pası 

6 adet 

i " 
8 ,, 
8 ,, 
1 ,, 
8 ,, 

tutarı 

550 . 
225 
75 

~50 

425 
625 

75 
60 
50 
40 
52 50 
35 
82 50 

22 50 
18 
48 

2 32 
50 
34 

Teminatı İhale saati 

105 saat 10 da 

78 75 saat 11 de 

30 ıaat 15 te 

131 15 saıat 18 

Matbaa itleri, kırtasiye_ ve yazıhane Lvz. ._........ ._.. --
İstanbul Gümrükleri Baımüdürlüiünden: 

Aıağıda yazılı matbaa iti 16.11.939 Perıembe günü sa· 
at 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

2000 cilt vezne makbuz, ihale bedeli 180 liradır. 
İsteklilerin belli günde Batmüdürlükte kurulu Komisyo~ 

na gelmeleri ilan olunur· 
••• 

875000 adet makbuz baıtırılacakbr. Bak: lst. Elektrik, Tram
va1 ve Tflnel lpetmeleri U. Mtıcl. ilanlarına· 

~obilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah.!:!: 
İıkenderun Gümrük Müdürlüfünden : 

İskenderun i'Ürnrüklerinin ihtiyacı olan yazıhane :ve yuıbane 
koltuğu iibi hepsine 1 ~:16 lira kıymet takdir edileu mefruptıa 7ap· 
tırılması açık ek•iltmeye konulmuttur. 

Mobilyanın şekil ve teraiti komisyondaiır. hıale l'ilnG 16.U ll9 
perşembe pnü saat ondadır. isteklilerin mabammH kı7•eti• ilk 
teminatı olan 102 liraya İ skenderuııda Bat müdürlGk .-ea•uine ya· 
hrmaları ve mukabilinde alacıakları makbuzla ihale ıünö Sat MI· 
ditrlük bina•ında Satıııalına Komisyonunda hazır bulunmaları. 

Türkkuıu Genel Direktörlüfünden: 
1) Türkkuşu pansiyon binaaı 

50 Adet den sırası 
25 Adet Gardro p 
12 Adet yemek muaaı 
2 Adet kürsü 

içi ll : 

2 Adet yazı tahta.ı 
İhtiyacı, açık eksiltme ile Htın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 5550, •u:vakkat teminatı 416 lira 25 kuruttur. 

Eksiltmesi, 10. l 1.39 cuwa l'Ünü uat 16 da T. H. K. ıeael mer· 
kez binasında Türk.kutu Satınalma Komi•yonuada yapılaoaktır. 

Şartname :ve planları veyahut nümuneleri keml•yeaia Ye •· 
kulda her i'Ün i'Örült:bilir. 

İste!dilerin muvakkat teminat ve lüzumlu veail&.alariyle •irlikte 
ihale a-ünü Komi•yona a-elmeleri. 

Kereste, tahta ;;-sar;& 
UilCIUI ~~w ... cu~'\uUı:lD JA•UU uuıııeıoıu~e-.ı ......... u .. ···-u·- \-°"'-

kilecek telefon hatları için u 0 beti 7-~ metre, a-eri kalanı 6 metre 11• 

zunluğunda, tepe muhitleri 0.4 1 ve diter mu bitleri o.~.50 m~tre 
lınak üzere 5~00 adet kavak veya mete a;acınd.an mamul iırek 

; ,11.39 dan itibaren on bet ıün müddetle kapalı zarf u ... lile ek
siltmeye konulmuştur. . . . 

Hu direklerin 950 adedi Baykan, 2350 adedı Mutkı, 1500 aiedı 
Kozluk ve l UOO adedi Sason kazaları dahilinde ıösterilecek yerlerde 
teslim alınacaktır· . . 

Direklerin birinci kinundan Niıan ayı on beşı aruıoia keııl· 
dikleri resmi vesaikle isbat edilecektir. 

Direklerin tahmin olunan bedeli 21350 lira elup, •uvakkat te
minat 1601.25 liradır, 

Mukavele projesi, eksiltme ve fenni ıartnamesi Diyarllakıria 

Nafıa Mü14virlij'inden parasıı. alınabilir. 
İhale 2 ~. I t.39 per9embe ıüoü Hat onda Nafıa Mü .. virliti e. 

dasmda wütetekkil komisyonca yapılacaktır. 
İstekliler 2490 sayılı kanuna uyıun olarak bazırlıyacaklan tek

lif mektuplarını, teminat mektubu veya makbu:ı.u ve ticaret e4'~ı 
vesikasile birlikte saat 9 a kadar Komisyon riyaHtine vereceklerdır. 
Postada olan ıecikmeler kabul edilemez. 

• • • 
Tahta alınacaktır . .Bak: Yük.ek M11bencli• Mektebi Satınalma 

Komisyonu ilanlarına. • u 

Çam tomruk ve azmanı alınacaktır. Bak: D. D. Y. ilaDlarıaa. 

----~~------~~--------·----~------~ ------------
Mahrukat, Benzin, Maki na yağ:_la_rı_v ._s_. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Aşaj'ıda yazılı komürlerin pazarlıj'ı 9.11.839 pertemı.e l'Ü•I 
hizalarında yazılı saatlerde Edirnede M~tiriyet dairesindeki Aakerf 
Satın alma Komisyonunda yapılacaktır • . lıtelı !ilerin teminat m.akbuz 
vaya mektublarile kanunda yazalı vesikalıtrile Mraber Konu•yona 
a-elmeleri. 
Cinıi Miktarı M. Tutarı Teminatı ihale Saati 

Maden kömürü 
Maden kömürü 
Met• komürü 

Ton 
50 

1000 
16 

Lira 
1,240 

25,üOO 
784 

Lira 
186 

3750 
118 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü Merkez 
Satınalma Komisyonundan : 

15 
14,JO 
10 

Tahmin edilen bedeli 2027 lira 25 kurut olan 85 ton 
k k kömürü aıkeri fabrikalar umum müdürlüfü merkez ıa· 
tı:alma komisyonunca 23.11.939. perıembe aünü aaat 14 t• 
açık ekıiltme ile ihale edilec~ktır. Şartname parasız olarak 
k · ondan verilir· Taliplerın muvakkat teminat olan 152 
omıay l k 3 - - dd l lira 5 kuruı ve 2490 sayı ı anunun 2· ve uncu ma • e· 

rindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına v• ~u iti• alaka· 
dar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesıkaıiyle mez
k\ır gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüfünden: 
idarenin mayıs 940 sonuna kadar ihtiyacı içia muktezi 
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inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 
lı;:-gümrü'iü Teknik memurluğunun itgali aç. elu. 223:? 31 

altında bulunan binanın tamiri 
Etimesğut radyo istasyonu lojman binansı· paz. 

nın harici su te)isah inş. 
1061 79 

Turgutlu 'ehrininin elektrik santral binası kapalı z. 22360 80 
ile iki adet muhavvile mrk. binası inf. 
(tart. 112 krş.) 

İst. 50 inci okulun ta~iri 
Fatih cenaze otomobilleri garajina came

kan ve methal koridorına tavan int 
Çanak. askeri hastane binası inş. 

paz. 

" 
kapalı ı. 

2-f 3 22 
156 63 

5573 65 

~lektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzeme!!} 
Elazığda 80 yatakla memleket haıtaneıi kapalı z. 22SMO 50 

elektrik te:.iıah 
Elektrik tesisatı ve yedek motör vo tlina

mo grupu (tart. 675 krt.) " 134923 40 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
-=-: ..- ------ -- -5ancakhk atlas kumaş: 66 m. pu. m. 5 -

Kundura: 20000 çift (temd.) ,, 90000 -
Çizme: 2000 çift (temd.) ,, 160()0 -
Yemeni: 2000 çift (temd.) ,, 3700 -

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 
Yazıhane ve koltuk 
Ders sırası: 50 ad.-gardrob: 25 ad.-yemek 

masası: 12 ad.·kürsü: 2 ad .-yazı tahtuı-

2 ad. 

aç. eks. 
aç. eki. 

1336 -
5550 -

Demir kömür sobası 1-2 No. it üatüvani paz. 500 -
şeklinde: 30-40 ad. 

Matbaa işleri -Kırta!.!_ye Yazıhane Levazımı 

Muhtelif makbuz tabı işi: 875000 ad. 
Vezne makbuzu bastırılması: 2000 cilt 
Hesap makinesi Karaağaç müessesatı için 

Kereste, tahta ve saire 
--~~~-......c-----·~~~~~-------

aç. eks. 
paz. 

" 

3150 -
180 -
23() -

Çam tomruk: 5071.599 m3 kapalı z. m3 35 -

Çam azmanı: 2377 m3 (şart. 1 ıurup ıçin 

511 krt.) 
Tahta 
Çıralı tahta: 16,213 m3 

" 

aç. ekı. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Kok kömürü: 85 t. 
Benzin: 7-IÖ t. 

M· U t • f ...,e r r i k 

Sapsız çalı süpürgeıi 20000 ad. 

aç. eks. 

" 

paz. 

Y ang;n sandÜrm'e aİeti ecz~sil; beraber: - k 
350 ad. aç. e '· 

Demir sepha: 600 ad. 
Civata: 6400 ad.·cinta 120 m/m.: 3,200 

ad.-pul: 9600 ad. 
Zımpara taşı: 200 ad. 
Mukavves zımpara taıı: 2000 ad. 
Rapıt zımpara taşı: 2UO ad. 
~ömür çevalyesi: 9000 ad. 

" 

paz. 

" 
" aç. elu. 

lnıiltereye ıım~rlanacak gemiler (temd.) 
Sebze halındeki 12 demir arabanın tamiri paz. 
Çubuklu gaz depoları ambarları önünde 

bulunan 4 tankm mevkilerinin tebdili " 
itfaiye hortum rekoru 3 atızlı: 20 ad. 
JP yular ıapı: 4000 ad.·kantarrna: 40UO ad. " 
r ana-ın metopompu 6 beya-irlik: 1 ad.- " 

hortum: 250 m. (temel.) 
Büyük bakır kazan: 66 ad.-küçük bakır ka- paz. 

un: 50 ad,- bakraç: 900 ad. -kevıir: 28 ad. 
-kepçe: 20 ad.·aüzgeç:28 ad.-yağ tavaaı: 29 ad. 

Erzak, Zahire, et, Sebze v .s. 

Pirinç: 30 t. (temd.) 
İıpaoak: 2,7 t .-lahana: l,4t.-pıraıa: 2 t.-ta· 

ze bakla: 1 ,6 t.-aemizotü: 400 k.-barbu
nye faaulyeai: 400 k.-aakız kabak: 450 
k.-çalı faaulye: 800 k.-kırmızı domateı: 
700 k.·taze bamya: 300 k.-patlıcan: 650 
k .-patatea: 3,2 t .• k. sotan: 2,5 t. kere
viz: 500 k. 

l.panak: 15 t.-Iahana: 15 t.-pırasa: 15 t.
taze bakla: 4 t.·ıemizotü: 4 t.-barbunye 
fasulye: 9 t.·aakız kabak: 7 t -çalı faau· 
iye: 9 t.-ayıe kadın faaulye: 9 t .• k. do
mates: 5 t.- t. bamya: 9 t.-patlıcan: 5 t. 
salça: 4,5 t.-patateı: 15 t.·k. ıotan: 15 t. 

K. fasulye: 45 t. (temd.) 
> ,, 40.6 t. ~ 

Yulaf: 570 t.-k. ot: 456 t.-aadeyatı: 6 t. 
ırmık : 1 t.-şehriye: 3 t.·k . faıulye: 20 t. 
makarna: 13 t.-nohud: 14 t. -bula-ur: 27 t. 
pirinç: 13 t. 

Pirinç: 8o t. 
Sabun: 28 t. 
Pirinç: 62 t, 
Sabun: 2j t . 
Yulaf: 340,2 t. 

. ,. 372 t. 
,. 30 t. . 

B. M ır 2' a y e d e ı e r 

Fiyat markalı otomobil 
Bina aakaıları 

paz. 
aç. elu. 

kapalı z. 

paz. 
kapalı z. 
paz. 

kapalı z. 

" aç. ekı. 

aç. art. 
.. 

m3 43 -

700 -:-
722 12 

20:n 25 
2080 -

1000 ·-

4562 50 

1680 -
434 68 

128 -
78 -

120 -
3500 -

240 -
305 -

230 -
3600 -
1000 -

14504 55 

6900 -

6300 -
5684 -

21600 -

16120 -

18711 -
20460 -

1800 -

140 -
600-

169 -

79 65 

1678 -

18 25 
12 75 

lat. Nafıa Müd. 

Ank. p, T. T. Lvz. Möd. 

Turptlu Beled. 

İıt. Belediyelİ 

" 

27-11-39 15 -

24-1 J-39 il -

2'2-1 1 -ae 15 -

9.11-39 14 -
9-l l-39 14 -

418 03 Çanak. Mıt. MYk. ile Ank. ve lıt. Ln. 22-1 l-39 11 -

1721 -

7997 -

49 50 
5750 --
1200 -
377 50 

Elazıt Nafıa Müd. 

Turptlu Beled. 

Tophane Lvı.. SAK 
Erzurum Aık. SAK. 

" 
" 

102 - lıkeuderun Gümrilk Mtld. 
416 25 TGrkkuıu Gen. Direk. Ank. 

37 50 iat. Beled. 

22-11-39 15 -

n.ıı-39 15 -

10-11-39 15 -
her ıün 

" 
" 

16-Ü-39 10 -
10-11.39 16 -

9-1 l-39 14 -

236 25 İat. Elekt. Tramv. Tünel İtlet. U.Mnd. 23-ll-3g 15 -
İat. Gümrlkleri Batmüd. 16· ı l-39 10 -

18 75 ist. Beled. 9-11-39 14 -

10125 30 D.D.Y. Ank. H. pap Eakifebir n 24-11-39 15 30 
İ zmir vezneleri 

6360 55 

54 15 

152 05 
150-

150 -
t /\1\ 

" 
,. ,. 

Ynkaek Möaendiı Moktebl SAK. 
labiaarlar U. Müd. 

Aık. Fab U. Müd. SAK. Ank. 
Devlet Limanları lfletme U. MGd. 

O. O. Y. H. paşa 

342 18 lnhiıarlar U. MUd. 

126 -
33 50 

9 60 
5 85 
9 -

262-

18 -
2'.ı 88 

> ,, 
" 

" " 
" " ,, " 

Devlet Limanları ltletme U. Müd. 
> 

lıt. Beletl. " 
,, ,, 

24-1 l-39 15 30 

24-11-39 15 -
23-11-39 14 -

23-11-39 14 -
ZT-11-39 15 -

22·11-39 10 30 
?2-1 t.lQ 15 -

24-11-39 14 -

24-11-39 15 -
23-11-39 15 -

23-11-lU 16 -
23-11-39 18 -
u.11.39 16 -... 
24-11-39 15 -

30-11-39 a kadar 
9-11-39 14 -
g.11.39 14 -

17 25 
270 - " " Tophane Lvz. SAK. 

Silifke Beled. 

9-11-39 14 -
9-ll-39 13 30 

31-10-39 itib. 10 fÜn 

2175 69 

518 -
109 52 

472 50 
426 30 

lamir Lvz. SAK. 

Gaziantep Aık. SAK. 
Denlıt Lvz. SAK. Kaıuapa .. 

" 
,. 

Çanak. Mıt. MYk. SAK. 
,, 

Viae Aak. SAK. 

1620 - Sarıkamıt Aık. SAK. 

1209 - " > 

> 

> 11 

1403 33 lzmir Lvz. SAK. 
1534 50 > " 

ıo 5o 
45-

Diyarbakır Ayıır Depeıu Milel. 

Se7han Vilayeti 
~ S.lecl. 

15·11-39 15 -

1 ay zarfında 
U-11-39 14 30 

24-11-39 11 -

21-11-39 10 -
21-11-39 1l -
11-11-39 10 -

27-11-39 
ZT-11·39 
27-11-39 
27-11-39 
24-11-39 
24-11-39 
27-11-89 

9-
11 -
g_ 

11 -
15 -
15 30 

16-1 ı.39 1 o -
18-11-38 14 -

8 lkincitetrin 1939 ~ 
es 

1 ,uıı 
asıari yedi azami on ton benzin açık eksiltme sureti e • ıııi· 
alınacaktır. Muhammen bedeli 2080 lira ve muvakkat te rf• 
natı 156 lira olan mezkur benzinlerin ihalesi 27. ıı. 939 t• ıı· 
hine raslıyan pazartesi arünü saat on beıte Galata Rıhtı~~" 
daki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satın• 
Komisyonunda yapılacaktır. iiJl 

Bu babdaki ıartname sözü geçen Komisyonda beri 
ıörülebilir· ~----__,_ ________ _,., ____________ ________,, 
Müteferrik 

Eıki ıehir Kor Satınalma Komla yon undan: lıl' 
1000 · 1200 aded tevhid semeri alınacaktır Paı•[ı11• 

10 11.939 cuma günü saat 11 de Eskiıehir Kor Satına 80. 
Komisyonunda yapılacaktır· Tahmin bedeli 1000 adedebetll 
re 30,000 liradır. ilk teminatı 2250 liradır. isteklilerin 1_..1• 
aün ve saatte makbuzlarile Komisyonda hazır bulunııı• 

Yilksek Mühendis Mektebi Satınalma Komiıyonundan: bı• 
Atelyelerimiz için (Ege demir, demir destereıi, fre:ıe ,.. 

çafı, zımpara kağıdı vesaire gibi) iıletme malzemeııi ıatarı 11tı lmacaktır. Muhammen bedelleri 1330 lira ve ilk temin 
100 lradır. "k•e~ 

Eksiltmesi 22. 11.39 çarıamba günü saat 15 de Yu 
Mühendis mektebi satınalma komisyonunda yapılacaktıt· ıre· 

Listesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye 'ııt~ 
ceklerin de belli gün ve ıaatte satınalma komiıyonuna 
racaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme Umuııı 
Müdürlüğünden : ,6' 

Muhammen bedeli 1000 lira olan 20000 adet sapıız ç•lı dı 
pilrıeıi 22. 11.939 çartamba a-ünü saat on buçukta Haydari"~~· 
rar binası dahilindeki komiıyon tarafından pazarlıkla 1&hn alın• 
tar. il' 

Bu İfe girmek iıteyenlerin 150 liralık kat'i teminat ve k~O' 
nun tayin ettiii vesaikle birlikte pazarlık ıünü aaatioe kadat 
miıyona milracaatları lazımdır. 

1 
,~· 

Bu ite ait ıartnameler komiıyondan para11z olarak dat111 
"' 

tadır. 

• Silifke Belediyeıinden: .~ 

İhalesinin 31.10°1939 tarihinde yapılacağı ilin ol~pıl 
1000 lira tahmin bedelli 6 beygirlik bir yanarın motopO }t,,ıt 
ile 250 metro hortuma talih zuhur etmediğinden ek•1 

31·10.1939 tarihinden itibaren 10 gün uzatılmııtır. 

Devlet Limanları İıletme Umum Müdürlüfünden : 1~ 
idarenin mayıs 940 gayeıine kadar olan ihtiyacı 1' er 

muktazi muhtelif tipte 9 bin tane kömür çevalyesl a~• 3,iJ 
ailtme suretile satın alınacaktır. Muhammen bedellerı 
- - • - -- • -----· "".u.ııu&Qu "'u"' ura ö>V Kuruıtur. .,,t 

İhaleleri 24.11.939 tarihine tastlayan cuma 1rüııii f 
15 te Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasınd• ' 0 

lanacak olan komis.ronda yapılacaktır. . 0ıı• 
Şartname ve numuneler her 1ıün sözü &'eçen koı11ı•f 

da &örülebilir. el 
**• Münakalat Vekaletince yapılan ilanla 15 teıriJJ1~~1 

939 Te bilahare İdaremizce yapılan ilanla da 31 teırirıi'~te' 
939 tarihine kadar kabul edilecefi bildiriimiı olan, Jııi' ~J' 
reye ıımarlanacak gemiler hakkındaki tekliflerin kabul JSJdıl' 
detinin 30 teırinisani 939 tarihine kadar temdit edil 
ilin olunur. 

İzmir . Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•11 ~.,a 
A~tıd~ yazılı malzemeler pazarlıkla 15.11.939 perfeıııbe J' 

ıaat l;, t~ lzmirde Lv:ı;. imirliji Satınalma Komiıyonuoda alı~•'~ 
tır. Tahmıo bedeli 1_4,504 l~ra 55 kurut, kati temi~atı 2175. lı'.(.e1· it 

.kuruıtur. Şartnameıı her ıun komiıyonda görülür. lıteklilerı0 rif' 
ret odaaıoda kayıdh olduklarına dair veıika a-öıtermek 111eC~ı.ı jıı' 
tind.edirler. Jı_teklilerin 24~0 ıayılı kanunun 2 ve 3 ncü madde~~( 
dekı bel.elerıle ve ıartnameıinde yazılı veıikaları ve teoıin• . 
t'iyelerile birlıkte ihale aaatinden evvel Komiayeoa mürac:••tJ•fl· 

Cinıi Adeti Cinıi Aded 
Büyük bakır kazan 66 Bakır Kepçe ~O 
Küçük bakır kazan 5U ,, Süzıeç 28 
Bakır bakraç 900 ,, yat tavuı 29 

,, kevrir 28 

• • • rJ'"" 
Franıız flerHİ, kılıç, maake, top, raket alınacaktır. B.k: 

ıuaat ıiltuuuncla Ankara Yükaek Ziraat Enıtilwü Rekt. il&n•"'' 

" • • • • • ,_pıt* 
Yan.ın ICSndurme. aleti ıle demir aebpa ve civftta, pul, JI 

tqı alınacaktır. Bak: lnhiaarlar U. Müd. ilanlarına. ~ 

Erzak, Zahire, et ve Sebze 

Sarıka.~ıı Aıkeri Satınalma Komisyonundan= i,.ıııc:i" 
~rıkamı~ ıçıo 80. ton. pirinç, 28 ton aabun alınacak Ut•. J' 

6
2 111' 

t~b.mın bedelı 21600 lıra, ılk teminatı 1620 liradır. Kar• iç•P P''' 
pırınç, 22 ton Hbun alınacaktır. Pirinciu tahmin bedeli ıatz-0 9 JI 
ilk teminatı 1209 liradır. Ekıiltme 27.11.39 pazartHi ııGnÜ ,-•~,,fi' 
11 de Sarıkamaşta mıataka aatınalma komisyonunda kapalı 
7apılaeaktır. 

İzmir L~vazun Amirliii Satınalma Komisyonunda;~~ 
340200 kılo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur• ,1-' 

24-11-39 cıuma J'Ünü 1aat 15 de İzmirde levazım amirlijİ ,-t~ li'1 

komiayon1ında yapılacaktır. T11tarı 18711 lira ilk teoıinah ı4 gl1' 

33 kuru4tur. Şartnameıi komiıyonda görülür: İıtekliler ticıtrftd,~jr 
aıuda kayıdlı olduklarına dair VHika göıtermek aaec .. uri1•tl; il--~ 
ler. Ekıiltme1e ittirak edecekler 24QO aayılı kanunun :ı <1• te!P" 
maddelerinde ve şartnameıiade yazılı vHikalarla temioal "' ~gı 
mektublarını ihale aaatiaclen bir uat evveline kadar 1.ıJJJircl' 
mlıyoaa Yermeleri. 



Barramiç Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Tutarı Teminatı İhalenin 

Jı-1r' Kilosu Lira Lira kr. tarih şekli ve saati 

~ llıç 38000 10260 769 80 20.11.939 k. zarf 15 
ol1r 35000 8250 6l ti 75 21.11.989 " 15 
ftt 1111 1000000 7500 562 50 22.U.939 ,, 15 
~lltniçta bulunan jandarma ikinci alay eratının ihtiyaçları o. 

G llrıda cins ve mıktarı ile tutarları ve muvakkat teminatları 
~ ~ kaleın erzakm kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 

:tllleleri hizalarında yazılı günlerde ve saat J,) de askeri ga-
~tt' Yapılacaktır . 
lt~~&.IJleler komisyonda her valıit için görülebilir. 

ıf ı:nektupları ihalelerinden bir saat evvel makbuz muka· 
l\Jip~lı8.•cak t ı r. 

erın kaııuuun 2 ve 3 ncü maddelerlna göre komisy•na mü· 
rı u· an olunur. 

~~ l(.raköse Aıkeri Satınalma Komisyonundan 
lon arpaya teklif edilen fiat pahalı aörüldütünden 

b kapalı zarfla münakasaya çıkarılmııtır. Tahmin e
lı,9~del 30,000 lira, ilk teminatı 2250 liradır· İhalesi 
k 9 cuma günü saat 10 da Karakösede mıntaka satın· 

\ !htnisyonunda yapılacaktır. isteklilerin teklif mektup
a.le saatinden bir ıaat evveline kadar komisyona 

tltnit olmaları lazımdır. Şartname ve evıafı Kolor· 
tekmil 150 kuruı mukabilinde görülebilir. 

~ -
~-1ckale Müıl· Mvk· Satınalma Komisyonundan: 
il\ Oo() kilo pirince talih çıkmadıiından pazarlığı 20.11. 
'~a.rtesi günü saat 15 te Çanakalede Müstahkem Mev
q k alma Komisyonunda yapılacaktır· Pirincin beher kilo· 
\; llruıtan 13.500 lira teminatı 1012 lira 50 kuruıtur. Ta· 
, ltı•zkur tarihte Komisyona müracaatleri. ,, 
ıı 942.750 kilo makarnaya talih çıkmadığından pazarlığı 
~ 39 cumartesi aünü saat 10-30 da Çanakalede Müs· 

"'ıtk ~evki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Talib. 
~~~ teminat olan 641 lira 25 kuruı ile belli saatte Ko· 

~ gelmeleri. Tahmin bedeli beher kilosu 20 kuruıtur. 

~ Bursa Tümen Satınalma Komisyonundan: 
ton ve 27.11.939 pazartesi günü saat 11 de kapalı 

'-tın alınacaktır. İlk teminatı 3188 liradır. Evıaf ve 
tıi Ankara İlla nhul Levazım Amirliklerin Satınalma 

~Onlarında ve Bursada Tümen Satınalma Komisyo· 
~ Pa.rasız görülür· İsteklilerin belli saatten bir ıaat 
\;e kadar kanuni tekildeki teklif mektublarını Buraada 

Sa.tınalma Konisyonuna vermeleri. 

1 Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
~·50o kilo yıldız ve 10,50U kilo arpa tehriyeye müııakas!' ıü
~ çıkaıadıiından açık eksiltme suretile alınacaktır. lhaleai 
1~ Pazar lesi gü.ıü saat 15 tedir. İlk ~ewinatı yıldı.ı tebriye i· 
t ç"e arpa şehriye için 142 liradır. isteklilerin belli ıün ve 

Orluda kor salınalma komisyonuna felmeleri. 

~ Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
1~ kilo kuru üzüm ve 75,000 kilo makarnaya talip 

~93~fından bir ay müddetle pazarlığa konulmuıtur. İhalesi 
"~ Pazartesi günü saat 15 tedir· ilk teminatı üzüm için 
l~ r•tnakarna için 1013 liradır. İsteklilerin belli gün ve 

'ı-Otluda Kor satınalma komisyonuna gelmeleri. 

~ U t e ah h i t 1 er i n Ta k v i m i 

'l Pertembe 9.11.939 

ı!l\orıya Lvz.) No 1229 
~ ı.."c yağlı kösele (As~. Fabrikalar) No 12.30 
, "'kr -· 1 \'' . aç -fiUZfeç v. ~· \ zmir Lvz.) No 1230 
~r bına a~kaz.ları (lst. Beled.) No 1:!30 
tıl 'ı:nan (lst. Beled.) No 1230 
tth\'~ ııuaj binaaı inı. (Çorlu Kor., No 12,ll 
~ttı~ıyeai ve makarna (İst. Ko.:nut ) No 1231 

~ ll •ı Lvz.) Ne 1233 
·~t4-iUtburga_z Ask. SAK.) No 1233 

\' deınir llst. 4cü icra) No 1233 
ı, I~ kapot cliktirilmeıi (Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek.) 
'l ft il~ 

\ 11 tkırdat Tümeni) No 1212 
'l l' 0~ kömürö (P.T.T. Lvz. Müd) No 121:3 
~t~~ırdat Tümeni) No 1213 
iti lrdat Vil.) No 121:1 

'ıı ~k bez (~. M. V.) No 1215 
~t •bloıu (lzmir Telefon Müd.) No 1216 
'-~· leaiaatı (Balıkesir Vil.) No 1216 't ~.,. . 

\ l~ 1 llıt. Nafıa Müd.) No 1217 
\ı.~r Parta Tümeni) No 1217 
\"ti ~? ~e fanela i~liti (Deniz Lvz.) No 1219 
~b'lt l'.hık düğme (lıt. Jandr. SAK.) No 1220 

~~- ttiı ~t. ekuluııda yap: tamirat (İst. Komut.) No 1220 
' ı'lıt .. l'ırınç ve K. ol (Isparta Ask. SAK.) No 12~0 
"' •c . . 'il'-~ evrakı matbua (lst. Vakıflar Dir.) No 1221 
~ ı227ensucat mukavva kutu v. ı. (İst. Gümrök]eri Başmüd.) 

~~"lıa (D. D. Y.) No 1221 
\ı:t, ;aın •tacı (Seyhan Orman Çevirre Miid.) No 1221 
·~,it •bol pis gaz ve benzin (D.D.Y.) No 1222 

~il talebe nakli (Orman Fakülteıi Müb. Kom.) No 1222 
ı ııt rıuo (D.D.Y.) No 1222 
~lı\.;e ocak teferrüatı (Gümrük Muhafaza Gen. Komut. İst. 
'ııt No 1221 

'~t.) kursuna muktazı malzeme (Gümrük Muhafaza Gen, Ko
~I No Ii27 

~~l(st l:ıitıaaı int. (Kocaeli C. H. P . Başkanl.) No 1226 

''J ,11
• ambar binaları İnf. (Nafıa Vek.) No 1219 

tıııciri ile iç ve dıt listiti (MMV) No 12~3 

Milnakaaa Gazeteıi 

Buz mıhı (Tophane Lvz.) No 1227 
Kapaklı bakraç (Tophane Lvz.) No 1228 
Yataklık k :-' ot ,, ) No 1228 
Odun sığır eti ve sarı yai (Birecik Hudut Taburu SAK.) No 1229 
Patateı (Gaziantep Ask. SAK.) No 1229 
Yazlık elbiselik bez (M.M.V.) No 12.3t 
Maden ve meşe kömürü (Edirne Ask. SAK.) No 1234 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdım aşaiıda yazılı 
1 ve 2 No. lu listeler muhteviyatı çam toınruk ve azmanlar ayrı 
ayrı ihale edilmek özere 24.11.1939 tarihinde cuma günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe giroıek isteyenlerin listeleri hizasında yuıh muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiii veıikaları ve tekliflerini aynı pn 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 51 1 kuru ;n Ankara, Eskişehir, lzmir ve Haydarpa· 
şa veznelerinde satılmaktatır. (B206) 2-4 
Liste Malzemenin isrni Metre ınik'abı Muvakkat teminat 

No. Muhammen bedeli 

l 

2 

Çam tomruk 
takriben 5071,599 m3 
muadili 11700 adet 
Çam azmanı 
takriben 2377 m3 
muadili 5300 adet 

Lira K. Lira K. 
- -- - ---

35 00 !0125 30 

43 ()() 6360 55 

ıı: * * 
Muhammen bedeli 11648 lira olan 73 kalem lokometif ateş 

tuğ lalan 2'l. l 1.939 çarşamb!\ ~ gilnü saat 15 te kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binaıında satın alınacaktır. 

Bu İfe girmek isteyenlerin 873,60 liralık muvakkat t~minal ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de 
kadar Komisyon Reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden 
' Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılacaktır. (9036) 4-4 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdaremiz deniz nakil vasıhlarından 5 numaralı motör botun 

ketifnamesi dahilinde tamiri açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Eksiltme : 2.11.939 çarf8mba s;;.at 15,30 da Büyük peıtahane 

binası birinci katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Keı:f bedeli 780 lira, muvakkat teminat 58,5 liradır. 
İsteklilerin olbakdaki keıif ve "eksiltme tartnameaini ı~rmek 

ve muvakkat teainatlarını yatırmak üzue çalışma iÜnlerinde mez · 
kür müdürlük iıiarf kalem levazım kıamına eksiltme gün ve saatin· 
de de muvakkat teminat makbuzile Komisyona müracaatları. 

(91191 2-4 
----------~--------------------------~ 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
l,Ietmeleri Umum Müdürlüğünden: 

l - Muhammen bedeli 3150 lira tut;.1 875000 adet oıuhtelif 
makbuz tab'ı işi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2.36.25 liradır. 
:i - Eksiltme 2.3.11.939 perfenbe iÜuü saat 1."ı de metro ban 

binasıoın 5 inci katında toplanacak olan Arttırma ve Eksiltme Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu İfe aid tartnameler idarenin Levazım Müdürlü~ilnden 
parasız tedarik edilebilir. 

5 - İıteklilorin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatlarile ı· 
la• edilen iÜn ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (9304) 

lstanbul 
Detrerdarlığından: 

Türk parası kıymet:ini koruma 
hakkındaki 12 numarala kararna. 

meye ek karar 
Madde 1 - Sikke ve külçe halinde oldutu ribi kıymetli maden· 

lerin hurda ve masnu halde de memleket dışına çıkarılması mem· 
nudur. (Kıymetli madenlerden maksat: Platin, altın ve gümüştilrJ. 

Madde 2 - Y olcularm tahai zinet olarak daima tatıdıkları kıy
metli madenlerden mamul eıya da bu hükme dahildir. Yalnı:ı alyans 
ve saat bu bükiimdeo müıtesnadar. 

Madde 3 - Hari~den Türkiyeye ıeleo ecnebiler beraberlerinde 
ıetirip ilk Türk ıümrük kapısında alakadar fiimrük memurlarına 
verecekleri beyannamelere veya paaaportlarıoa kayıd ve itaret ettir· 
dikleri kıymetli madenlerden mamul eu•ayı avdetlerinde memleket 
dıtına çıkarabilirler. 

Bu kararın neşrinden evvel Türkiyeye ıelmit bulunan ecnebiler 
beraberlerinde getirmiı oldukları kıymetli madenlerden mamul eş· 
yayı kambiyo mercilerinden müsaade almak şartile memleket dıtına 
çıkarabilirler. 

Matlde 4 - 30.6. L930 tarihli ve 1715 sayılı kanun hükümlerine 
göre yapılacak muameleler bu kanun hükmünden müatesnadır. 

Madde 5 - 14.1.1938 tarihli ve 2 8030 sayılı kararnawe ile 
17.5.1939 tarihli ve 2, 11008 ıayılı kararname hükiimleri mülıardır. 

Madde 6 - Bu karar netri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 - Bu kararın icrasına Maliye Vekili memurdur. (9303) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Marangozhanemiz için (700) liralık tahta alınacaktır. İlk teminatı 

(53) liradır. Eksiltmesi 24. l 1.939 cuma günü ıaat 15 de Satınalma 
Komisyonunda yapıJacatı ilin olunur. (9287) 1-4 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : lsmail Girit 

Baııldıiı yeri : Akın Baıımevi, lıtanbul 

% 1.5 
Mub. bod. tem.İılab Ehsiltaeaia 

Cinsi Mikdarı lira kr. lira lr.r . .. kli ıaati 

---- ------- ------- ----- ------
Çıralı tahta muh. 16,213 m3 722 12 54 15 açık 14 

Eb'aJda 
Ci vata 200 m m lik 6,400 A. : 

120 ,. ,, 3,200 " : 434 68 33 50 
" 

1~ 

Pul delik kutu 3ı8 9,600 ,, : 
Takriben 21 kr. : 

S. W. 57 zımpara taşı 200 alled 128 - 9 60 pu.: 
Mukavveı ,. ,, 2000 

" 18 - :s .., " : 16 
Rapit 200 120- 9 00 " 

. 
" " " 

. 
1 - Eb'at füteıi mucibince tahta ve civata ve nGmu•eleri mıı· 

cibince zımpara taşları ıösterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aa· 

atleri bizalarında yaz.alıdır. 
111 - Eksiltme 2.3. Xl.939 pertembe ırünl Kabatqta Lenzım .,. 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Nümuneler her ıan sözü reçon Şubede ,arüleblleceti 

ribi tahta eb'ad listesi de ıörülebilir. 
V - İsteklilerin ekıiltme için tayin edilen pn H saatte °!o 1,:S 

a-üvenme paralarile birlikte mezkOr Komiıyona ıelmeleri tl&a ela· 
nur. (928i) 1-4 

••• 
Cinsi Miktarı Muh. be. % 7,5 te. Eluiltae 

adet lira kr,. lira krt· t•kli aaatı 

---------- - --- ------ ------ ------
Yanrın söndürme alalı 3:>0 4562 50 342 18 aç. ekı, 14 
eczası ile beraber 

Demir sehpa 600 1680 _:_ 126 - ,. ,. 15 
l - Şartoameleri ve mevcut krokiıi mucibioee yukarda mik· 

tarı yazılı (2) kalem etya açık eksiltme uıulile ıabn alınacaktır. 
il - Tahmini bedelleTi, muvakkat teminatlara ekıiltme saatleri 

bizalarıoda gösterilmittlr. 
111 - eksiltme 2-LXl.939 tarihinde cuma ıilDO. Kabatatia Len· 

zım ve Mubayttat Şubesindeki Alım Komisyonualla yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün aözü geçen Şubeden paruız alıaa• 

bileceti gibi sehpanın krokisi de tetkik edilebilir. 
V - İsteklilerin ekıiltme için tayio edilen gün ye saatleri• 

0 
0 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiayo•a l'elmeleri. 

Cinsi 

Fıçı mantarı 

Kamyon 
Zımpara lafı 

Mikdarı 

-----
212.000 adet 

l 
" 

• •• 
Muham. be. 

lira kr. 
----
4664 -
:3150 -

(9'286) 1-4 

% 7,5 t. • . Eluiltae 
lira kr. t.kli aaati 

----- -----
M9.80 açık ekı. 14,80 
236,25 

" li 

60 s m 250 " 3760 - 282.- pazarlık 15,30 
1 - Şartnameleri, mevcut fıçı mantarı nlmuaHi aaci~i•c• JY• 

karılla mikdarı yazılı 3 kalem malze•e hizalarıacla röıterile• •s•l
lerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat temiuatları, ekai.ltae ta• 

atleri bizalarıoda yazılıdır. 
ili - Eksiltme IO.Xl·939 cuma rft.nö Kabatqta Lenı.ım n Ma·· 

bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her fiin aözü reçen Şt1beden paraıız ahaa

bileceti gibi fıçı mantarı nümunesi de l'~rülebilir. 
· V - İsteklilerin ekıillme için tayin etlilen fÜa ve 

% 7,5 pvenme paralariyle birlikte mezkur Komiı7oaa 

ilin olunur. (ISSQ) 
• • • 

saatler.le 
r•lmeler 

4-4 

l - Huirao 939 tarihinden 2 inci t•trin 939 tariliine kallar 
Cibali Fabrikasında birikeceği tahmin oluoau 150 tea n İ•mir Ti· 
li1n Fabrikasında da mayıs 939 dan letrinievvel gJ9 tarihiH kadar 
birikmit olan 80 ton tiltüıı tozu müteahhidi tarafından kaldırılma· 
mıt olduiundan yeniden ve pazarlıkla satılacakbr. 

il - Pazarlık 17 Xl.939 cuma ıünü saat 16 da Kabat8fla Le· 
vazım ve Mubayaat Şubeıindeld Alım, Satım Komiayoaunda •tıla· 
caktır. 

111 -- Şartnameler her fÜO SÖZÜ feçeo Şultede ~rClJebil9"1i 
ıibi nüwune de Cibali Fabrikaaıoda ıörillebilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edil•n gt1n ve aaatte % 15 
mikdarındaki ıüvenm• paralariyle birlikte mezkur Komi11ooa gel· 
meleri ilan olunur. (9047) !ı-4 

••• 
% 7,5 

Cinsi Miktarı Mub. bed. temloatı lkli.ltae 
lira kr. lira kr. .. kil uati 

--- ----- --- -- ---- -------
Muhtelif hırdavat 39 kalem 348 80 26 16 açık ek. 14,30 

mal:ıemeıi 

Elektrik malzemesi 22 ,, 960 - 72 - ,, ,, 15 
1 - Listeleri mucibince, yukarıda yazılı 2 kalem malae111e açık 

eksiltme usulile aatın alınacaktır . 

il - Tahmini belllelleri, muvakkat teminatları, ekılltme saatleri 
hi:ııalarında yazılıdır, 

111 - Eksiltme 16.Xl.939 per .. miN paö Kalııataıta Leırazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyon11nda yapılaNkbr. 

iV - Listeler paraııı: sözü geçen tubedeo alıultilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilea gln ve 
% 7,5 rüvenme paralarile birlikte me:ıkOr Komuyeaa 
illn olunur. (!~) 

• • • 

saatlenie 
relaeleri 
3-4 

l - Şartname ve numuneai mucibince (200) adet ı8 • /• lffıt 
yetil ipep taklidi ve (200) adet 22 m m lik mantar uç Boltia açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır 

il - Muhammen bedeli ıif (500) lira. Muvakkat tıaiaatı (31,5 
liradır. 

111 - Ekıiltme IO.Xl.939 cuma fi1od saat 1-t te Kabatqta ı... 
nzım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyoouoda yapılacaktır 

lV - Şartnameler ve numuneler her fGn ı8:al 19te• Ş•b.Cea 
paruıı: alınabilir 

V - lıteklilerin eksiltme için tayin eclileo ~· n aatte % 7,i 
gtivenme paralarilo birlikte mezkür Komiıyona ıelmeleri ila• elu· 
nur. (8713) <f-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
--------------"'!----M~;--Prix Caution. -L~i';dj°;.lication et du 

Objet de ı'adjudication d'adjudicat. eıtimatif provisoire Cahier dea Clıarges Jourı Heureı 

A) Adjudications au Rab~ 
Constructions -Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 
Rep. bat. agent technique Douanes lst. 
lnstall. eau bat. logement Station Radio 

a Etimesut 

Publique 
Gre a gre 

Const. bat. centrale electr. et deux postes de Pli cach 
transformateurs (eah eh 112 P.) 

Rep. bat. 50 ecoles a lst 
Const. vitrine et plafond au gırage des auto

mobiles de funerailles a Fatih 

Gre a gre 
> 

2252 31 
1061 79 

22360 80 

243 22 
156 63 

169 -
79 65 

1678 -

18 25 
12 75 

Const. bat. hôp. mil. a Çan.ak.kale Pli eaeh 5573 65 418 03 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

lnıtall · electr. hôp. Regional de 80 lits a Elazıg Pli eaeh 
,, ,, et Moteur de rechange avec » 
groupe dynamo (eah eh 675 P) 

22940 50 
134923 40 

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

1721 -
7997 -

Etoffc en atlas pr· drapeau: 66 m. Gre a gre le m. 5 - 49 50 
Chaussures: 20000 paires (aj) » 90000 - 5750 -
Bottes: 2000 :ıı '; > 16000 - ı 200 -
Chaussures sans talon: 2000 paires (ıj) ,, 3700 - 377 50 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ate. 

Pupitre et fauteuils Publique 
Banes de classe: 50 p.·garde-robes: 25 p.-tab- > 

le a manger: 12 p.·chaire:.: 2 p.· tableau 
noir: 2 p. 

Pocle a charbon en fer et de forme cylindri· Gre a gre 
que: 30-40 p. 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

1336 -
5550 -

500 -

102 -
416 ıs 

37 50 

Dir. Trav. Pub. lst. 
Oir. Econom. P.T.T. Ank. 

Municip. Turgutlu 

Com. Perm. Municip. Ist. 
> n 

21-11-39 ıs -
24-11-39 1 l -

22-11·39 15 -

9-11-39 H -
9-11-39 14 -

C. A. Place Forte Çanak.·lnt · Ank. Iıt. 22· 11-39 11 _ 

Oir. Trav. Pub. Elızıg 
Munlcip. Turgutlu 

Com. Ach. Int. Tophan• 
,, Mil. '!!.rzurum 

" ,, 
" " 

Dir. Douaneı lakcnderun 
,, Gen. Tilrkkuşu Ank. 

Com. Perm. Mun. lst. 

22-11-39 15 -
22-12-39 ıs -

10.11-39 15 -
T ous leı joura 

16-11-39 10 -
10-11-39 16 -

9-11-39 14 -

lmpression quittances: 875000 p. Pul:lique 3150 -
Impression quittanees de eaisse: 2000 volumes Gre a gre 180 -

236 25 Oir. Gin. Expl. Elec. Tr. et T. lat. 23-11·39 15 -

Maehine a ealeuler: 1 p. > 250 -

Bois de Construction, Planches, Charpente 
Planehe 700 -

,. resıneuse: 16.213 m3 Publique 722 12 
Tronc de sapin: (11700 p.) 5071,599 m3 Pli eıeh le m3 35 -

Boiı > » gros: (5300 p.) 2377 m3 
(cah eh pr. lcs 2 groupcs 511 P.) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 7-10 t. 
Coke: 85 t. 

Divers 

> 

Publique 
)) 

Balaiı en brous!lailles et sans manehe: 20000 p. Gre a gre 
Limeı, ıcie, papier emeri ete. 
Boulons: 6'400 p.-boulons de 120 m m: 3?.00 Publique 

p.-rondelles: 9600 p. 
Picrr• a aiguiıer: 200 p. Gre a gre 
Extincteurs d'incen<lie avec !!es matieres: 350 p. Publique 
Chevalet en fer: 600 p. ,, 
Pierre arquec a alguiscr: 2000 p. Gre iı gn 

> a niguiser Rapide: 200 p. ,, 
Motopompe İl incendie de 6 C. V. : 1 p.-trom· 

pe: 250 m. (ıj) 
Couffe:ı pr. eharbon: 9000 p. 
Bateaux a commander en Engleterre 

Publique 

,, 

Rep. 12 eharretteı en fer au halle de legumes Gre a rre 
Oeplaecm. des endroits de 4 tanks se trou · ,, 

vant devınt les depôts de gaz de Çubuklu 
Raecordı de trompe pr. sapeurs pompiers: 20 p. 
Brides en ficelle: 4000 p.-lieou: 4000 p. 
Cbaudron en cuivıc rr.: 66 p.-id. pelit: 50 p.· 

seau en cuivre a couvercle: 900 p.· pas
soire: 28 p.•gr. cuiller: 20 p.·paaaoire: 28 
p.·pocle a frire: 29 p. 

Provisl ons 

Beurre: 20 t. 
Legumeı: 5 Iots 
Raiııins secs: 8 t. 
Savon: ~ t· 
Macıronis: 30,5 t. 
Beurre: 37 t. 

)) 22 t. 
> 22 t. 
> 22 t. 

Savon: 30 t. 
> 18 t. 

,, 
> 

,, 

Pli caeh 
Publique 

,, 
Pli eıch. 

,, 
n 

n 
,, 
,, 
" 
" 

43 -

2080-
2027 25 

1000 -
1330 -

434 68 

128 -
4562 50 
1680 -

78 -
120 -

1000 -

3500 -

240 -
305 -

230 -
3600 -

14504 55 

20000-
3870 -
1800 -
7040 -
67)0 -

35520 -
21120 -
:21120 -
21450 -

9900 -
5940 -

> Pr· Douaneı lıt. 16·11-39 10 -
18 75 Com. Perm. Municip. lıt. 9-11-39 14 -

54 15 
I0125 30 

6360 55 

156 -
152 05 

150 -
100 -

33 50 

9 60 
342 18 
126 -

5 85 
9-

262 50 

18 -
22 88 

17 25 
270 -

2175 69 

1500 -
290 25 
9o -

528 -
503 25 

24641 -
1584 -
1584 -
1608 75 
742 50 
445 50 

.. 
Com • Aeh. E.colc Inıen. G&mftşıuyu 24-11-39 ı 5 -
Com. Aeh. Econ. Monop. Kabatache 23-11-39 14 -
Adm. Gen. Ch. for Etat Ank. Caiaseı 24-11-39 15 30 

Eskişehir, lzmir et H. paşa 
,, ,, 

Dir. Gen. Expl. Portı Etat 
c. A. Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

24-11-39 15 30 

27-11-39 15 -
23-11-39 14 -

lire lxpl. Cb. de fer Etat H. paşa 22-11-39 10 30 
Com. Aeh. Ec. ingin. Gümlişıuyu 22-11-39 15 -
Com. Ach. Eeon. Monop. Kabatachc 23-11-39 15 -

" ,, 
> 

> 

" ,, 
,, 
> 

" 

23-11-39 16 -
24-11-39 14 -
24-11-39 15 -
23-11.39 10 -
23-11-39 16 -

Municip. Silifke 10 joun a partir du 31-1(1-39 

Dir • Gen. Expl. Portı Etat 

,, " 
Com. Perm. Mun. lıt. 

n " 

,, " 
Co •• Acb. Int. Tophane 

:. Mil. lzmir 

Com. Ach. Bat. Gendr. Çanak. 
Co111. Aeh. Mil. Balıkesir 

,, " 
Com. Ach. Mil. Balıkeıir 

> 
" Com. Ach. Mil. Vize 

" " > > 

" " " ,, 
" ,, 

24-11-a«J 15 -
Jusqu'au ~l-11-39 

9-11-39 14 -
9-11-39 14 -

9-11-39 14 -
9·11-39 13 30 
15-11~39 15 -

27-11-S9 15 -
20-11-39 11 -
20-11-39 16 -
21-11-39 16 -
21-11-39 11 -
20.11·39 ıe -
20-11-89 11 -
20-11.39 ıs -
20-11.39 16 -
20·11-39 17 -
21·11-39 10 -

AVIS OFFICIELS 
11''~ 

De l'Administration Generale desClı• G 

de Fer et des Ports de 1 'Etat '"'' 
,ııtİ .. il 

Leı traverıes en boiı dont les valeurs estimativcs, gar ,eııl 
viıoires, especes, quantites, date et .beure de l'adjud~eati~ 
quks ci·bas en regard de obaque lııtc seront achcteeı dl' 
voie tl'aejudication souı pli cachete au local de l' Admioiıtr . .ıJ'. 
rale a Ankara. . ı. ftll'. I 

Ceux qui dosirent y prendre part doiveat remettKe • SO .,.-. 
de la Commission le jour de l'adjudication juaqu'a 14. b. t/. Jif 
rea, lea ıraranties proviaoireı indiquees en rerard dos hılel 
tificatı exiges par la loi. . ,._.,, ~ 

Leı cahierı dea ehargeı ıont diıtribueı grafuitemcnt • ret"dt 
le Service dcs Approvisionnementa, a Haydarpaşa par le ~·str'ııo' 
ception, a Izmir et a Eskişehir par lcs maıasins de l' Ad1111111 

; 

Valeur p,te 
No.de Quantite 
liıte Pceı. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

36.260 

33.250 
84.350 
,1.900 
55.265 

111.700 

32.700 

E s p e c e s estimative Garantie b•ııre 
par piece provisoire ,,,../ 

Ptra. 
Travcrses en h~tre 185 
pour voic normale. 
idem 175 

210 
190 
190 
180 

,, 
" ,, 
,, 

Traveraeş en 
sapin pour 
voie normale. 
idem 

320 

320 

-----
Ltqı. 

4604,05 ) 

4159,38 ) p.teı'~ 
10106.75) L• No'.1 
7130,50 ) 22 ; r.: 
6500,18 ) 19395 b· ~ 

11303,00 ) de 1 

6482,00) 

) ~ 
) 1eJ' 

3312,00) Le ,,tJtf ı• 8 
9 

13,800 
3.000 T raverseı en 

ehene pour 
changement 
de voie. 
Travcrses en 
ebene pour 
pont. 

) No"e r ~ 
) a P'ı1' '> 
) h· ,30 

1237,50) 
10 ıo.ooo 

550 
500 3750,00) it 

) 

idem 660 
) 

495,00) Y' 
(9042) 

il 1.000 

Memento des 

Jeudi SU 1.939 

Foin (lnt. Konya) No 1229 
Cuir savonneux et iraiueux (Fabriques Milit.) No 1230 
Gobeleta pa11oire cuillera ete. (lnt. bmir) No 1230 f 
Viaode karaman (Municip. lıt.) No 1230 ı-> r" 
Conıtr. bit. corpı de iarde et garaıe (Corpı Armee Çot 
V•rmieelle et macaroniı (Command. lıt.) No 1231 
Toile (lnt Maritime) No 1233 
f•in (Div. Lüleburgaz) No 123.1 
Confeation de eoıtumeı et paletotı (Miolıt· 

Soc. Ankara) No 1233 
Foin (DiY Tekirdat) No 1212 
Toile (Vll. ,, ) No 1213 
Cible telepbonique (Dir. Telepbones Izmir) No 1~16 
lnıtallatlon cbauffage central (Vll. Balıkeıir) No 1216 
Conıtr. et rep· bit. (Dir. Trav. Pub. Ist.) No 1217 
Fein (Div. Isparta) No 1217 
Constr. b~nrar ete. (Miniat. Trav. Pub.) No 1219 ı(/J 
Fil ea laine pr. flanellH et elıauıMtteı (lot. Maritinae) fıjo 
a.utona en •• (Com. Acb. Gendr. Ist.) No 1220 ,,ıJ 
Rep. blt. ecole (Cemmand. I.t.) No 1220 pJı 
Viande de 'breufı, riz et foin (Com. Ach. Milit. bpatt•) 
lmprimeı (Div. Vakeufı lst.) No 1221 
Plaque en oaoutchouc (Cbeminı ele fer Etat) No I2'll ~ 
Mazeute, p'tr•le et benzine (Cbemioı de fer Etat) No ~rl' 
Tra111port deı e.lbea en autobuı (Com. Acil. Fuulte f 
Plemlt en linrot (Chemioı de fer Etat) No 1222 .,.> 
Foyer et materiel pr. cours de marechal ferrant (C• .... 

mand. Gen. Surveil. Douan. lat.) No 1227 ıd' 
Conıtr. maiıon clu Peuple (Preaid. P. R. P. Kocaeli) ,_,. 
Clouı (lnt. Topbane) No 1227 
Gobeletı ,, ,. No 1228 ı#' 
Foin ,, ,, Ne 1228 ffll' 
Viande de breuf, buile et bois (Com. Acb. Bataill_.. 

Birecik) No 1229 
Pomm• de terre (Com. Acb, Milit. Gaziantep) NO - ;J 
Toile pr. coatumeı d'ete (Miniıt· Def. Nat.) No 123', plıf• 
Cbaiae pr. patinage cbambre a alr et pneux (Mlniıter• 

Ne ım 

1 


