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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye 
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12 

için 
Aylığı 

" 
n 

Kuruı 
450 
850 

1500 
Ecnebi me nleke tler için 
12 aylığı 270 

Sayısı 5 Kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 

yan tediyat makbul değildir. 

Pazartesi 

HERGÜN ÇIKAR iKTİSADi, MALI, TİCARi VE ZİRAi 

GAZ 
.. 

TESI 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüıülür 

Telefon : 49442 

Posta kutusu ~o. 1261 

Um rn Tüccarların ve müteahhitlerin nıesleki Organıdır 

Kanunlar, kararnameler 
ve tica et ahedeleri 

~manya ticaret ve tediye anlaş
sı hakkında Gümrük ve lnhi

lar Vekaleti tamimi 

Mahrukat, her nevi zuyutıı ma
deniye (asfalt ve bitüm dahil): 

T. L T. L. T. L. T. L. 

11874 
No. 2783 

.. ~ı .1 ı.939 tarihinden itibaren 

5 203000260150010406001.560000 

"tt' 
~.'Yete girmek ve 5. J.938 ta-
~.' anlaşma ve ilişikleri yerine 

• 1~ olmak üzere 9. 11.939 tari
,11dc ıstnnbulda Türkiye ile Ro· 
tıya arasında yeni bir ticaret 

:tı~~diye anlaşmnsile Modüs Vi
Q ı akdedilmiştir. 

~itil anlaşmaların gümrükleri 

1 •dar eden bükümleri aşağı
I Çıkarılmıştır : 
._ Bailı (1 ) sayılı listede ya
~ ~omanya menşeli mallar, bu 
'ıı de her madde için a yrılan 
\ t7njanlar hududu dahilinde 
~ kıyeye ithal edilecekll!r dir. 
.gtı. tnikdarlardan 1626 sayılı 

1936 tarihli genel yazıya 
te istaııbul ve İzmir Gümrük 
ltıüdürlükleriııe tahsis edil-
~ olan o 0 50 \•e 0 

0 20 nisbe · 
~i hisseler listede gösteril 

· Diğer gümrükler merkez
~lıkonulan mutebaki 0 30 
\il istifade edeceklerdir. Bu 
\.ı at~ anılan genel ya~ı daire· 
~ t ış görülecektir. 

Sair emtea(*] 
T. L. T. L. T L. T .. L. 

100.000 50.000 20.000 30.000 
l*] "Sair emtean 7Ümresi iş· 

bu listede zikredilmeyen Ro· 
manya menşeli mahsulatı ihtiva 
eder. Şurası mukarrerdir ki iş

bu zümrede zikredilen emlea· 
nın, Türkiyeye ithal edilebilmesi 
ıçrn, ithalatın yapıldığı andll 
Türkiyede meriyette bulunan U
mumi ithal rejimine göre ithalle· 
ri kabul edilmiş emteadaıı ol
ması lazımdır. 

Menşe Şehadetnameei 
(Asli nüsha) 

Gönderen : Kend"sinc gönderile11 
İsim : İsim : 
İkametgah : ikametgah : 
Sokak : Sokak : 
Malın cinsi : 
AruL laj tarzı. 
Oenk adedi : 
Marka, No: 
Sıhlet: 

Gayri safi • . •.. 
Siifi . .• . ..• , . 

Kg. 
Kg. \~.işbu anlaşmanm mer'iyet 

l kııne girmesinden sonra sev· 
111tacak mallara, iki memle · 
•alahiyetdar makamları ta

Kıymet: 
Fob. 
Cif. 

lldaıı merbut numuneye tev· 
~ iki nusha olarak verilecek 

Sevk yolu: 

tr 1 d . l'llenşe şe ıa etnamesı ter-
0lunacaktır . Bu menşe şe
ttnaınelerinin ikinci B Müs

.1 ithalatın yapıldıgı Güm-
1daresince damgalandıktan 
~~ ıııezkür idare tarafından 
k'Ye Cümhuriyet Merkez 

} isına gönderilecektir. 

Yukarıda mezkür malların .. . 
menşeli olduğu işbu menşe şe

hadetnamesinin Türkiye ile Ro
manya arasında İstanbul'da 9 
Sonteşrin 1939 tarihinde im7.a 
olunan Ticaret anlaşması hüküm
lerine t evfikan ita kılındığı tas· 
dik olunur. 

Menşe şehadetnamesi 
(B. İkinci nüsha) 

, ...... İürkiyeye ithal olunan 
ı.,t? eınteasının bedelleri, ay
tıbli tediye anlaşması mu· 

~t:e F. O B. esası üzerinden 
Gön eren: Kendisine gönderilen: 
İsmi: İsim : 

( Merke:1. &nkıısına yatırı
! lıt_. 
' işbu anlaşmalar bir sene· 

1~.Gddet için muteber olacak 
1 bükümet işbu anlaşmanın 

illelik yeni bir müddet için 
11> uzatılmayacagı hususunu 
•cnesinin eylül ayı içinde 
laştıracaklardır. 
Anlaşmanın yukarıda işa

tdilen hükümlerine göre, 
ı 'rıya menşeli eşya 2 7005 
1 ~enel ithalat rejimi karn
a Üncü maddesi lıükümle
l't 11.oj tutulacaktır. 

'. l'olda iş görülmesini bildi-

~ Liste: 1 
'it ~ıda gösterilen Romanya 
. lı emtea her bir mal için 
'4 olunan senelik kontenjan 
~Ulı dahilinde Türkiyeye so

tcektir. 
İstan · İzmir Mer· 

-t· bul kez 
1 tııi Sene- 0 

0 o 20 ° 0 30 
l~ lik 

\....).Ye her nevi odun ve ke
,"'lt. 

l' 
T. L. T. L. T. L. 

~ ~oo.oö<; ;oo.ooo 24Ô.ooo 
~1 lıtimyeviye ve Tıbbiyye: 

' T. L. T. L. T. L. 
~~ - - - - -- - --

200.000 80.000 120.000 

İkametgah: İkametgah: 
Sokak: Sokak: 
Emteanm cinsi: 
Ambaltı jııı tarzı: 

De k adedi: 
Marka, No: 
Sıklet: 
Gayri safi. • • •. 
Safi . •• 
Kıymet: 

Fob. 
Cif 

Sevk yolu: 

. . . 
Kg. 
Kg. 

Yakarıda mezkur malların .• 
mcvridli ve}'a menşeli olduğu ve 
işbu menşe şehadetnamesinin 9 
sonteşriıı 939 tarihinde İstaııbul'
da Türkiye ile Romanya arasın· 
da imza edilmiş olan Ticaret 
anlaşması hükümlerine tevfikan 
ita olundutu tasdik olunur. 

Fransada Muhtelif maddelerden 
gümrük reimi kaldırılmıştır 

Fransa bükümeti 1940 yılı Ha
ziran ayına kadar isimleri a9a
ğıda yaz.ılı maddelerin rümrük 
resimlerini kaldırmıştır. 

1 - Beygir, lğdiç, Kısrak 
2 - Katır 
3- Fasulye 
4 - Mercimek 
5 - Kuru bexelye 
Yukarıda zikri geçen nakliya

tın tabi oldutu sair reıimler de 
kaldırılmııtır, 

EkonorniK 

ihracatımız Artıyor 

Ticaret vekiiletinin te'teb Üs· 
leri üzerine mühim ihraç mad
delerimizin geniş mikynsta 
Fransız pıtzarında satışların ı 
temin edecek tedbirler almmış

tır. 

Bu tedbirler neticesi olarak 
Fransız rejisi bu sene memle
ketimizden 100 milyon franklık 
tütün almnğa kar r vermiştir. 

Bundan başk al.'ikcdar FransıL 
teşekkülleri de büyük mikyasta 
yağlı tohum seb:r.e \•e saire al· 
mnk teşebbüsünde bulunmuş
lardır. 

IO bin ton kuru üzüm, 5 b"n 
ton incir ve 3 bin tonu kabuk
suz. ve 1000 tonu kabuklu olmak 
üzere 4 bin ton fındığın Fran· 
saya ithali itin Fransız makam
ları tarafından ithal permisi ve· 
rilmesi takarrür etmiştir. Kuru 

·mcyvalarımız için Fransada bu 
tedbirler alınırken, kuru mcyva 
fiktlarınm müsaid oldutu ve sa
tışlarda kolaylık bulunduğu an
la ılmakta ve ıhracatçılarımızın 
Marsilyada bir miktar konsin
yasyon mal bulundurmaları da 
Fransız ithalatçıları tarafından 

istenmektedir. Frans da kuru 
meyvalar stokunun bulunmaması 
kuru meyvalarımızın Fransaya 
ihrneı hususunda müsaid fırsatlar 
hnzırlanmıt bulunmaktadır. Ala· 
kadar ihracntçılarımızın bunlara 
gözöııünde bulundurarak hare · 
kete geçmeleri için, Ticaret Ve· 
kaleli tarafından alakadarlara 
tavsiyede bulunulmu tur. 

Fransanın nlmıt oldutu karar· 
lar Fransnnııı büHio ihtiyaçlarını 
kar9ılıyabilccek büyük mikya ta 
kuru sebze memlcketi111izden 
sıtın alınacaktır. 

Fransanın Türkiye ile ticari 
mübadelelerini arttırmajn resmi 
Türk ihracatını teşvike matuf 
olan bu esaslı kararları gerek 
resmi melaafilde ve gerek ticaret 
muhitinde derin bir memnuniyet 
uyandırmıttır. 

Demir vo inşaat Malzemesi hak

kındı Ticaret Vek§letlnin Tebliği 
Demir ve infaat malr.emesi fiat· 
larındn görülen yükseklik üze· 

rine Tic ret Vekaleti, bu mad

delerin memlekete ithali imkan-

• • 

Haberler 

larını ko;ııylaştırmak üzere, icap 
eden tedbiri re tevessül etmiştir. 

Bu maksatla Türkiye Cöm
buriyeti Merkez Bankasından dö
vi7.i mübayaa hakkı Takas Limi · 
ted şirketinden alınmak şnrtiyle 
malın ithalinden evvel Tüikiye 
Cümhuriyet Merk z Bankasınca 
ithalatçılara lazım gelen akredi
tif açılacaktır. Bu suretle Ame
rikndan demir ve inş at malı.e· 

mesi serbestçe getirile bilecektir. 
İthalatçılarımız Takas Limitede 

müracaat ederek hem n ısipariş

lerini verebilirler. 

Pamuklu mensucat fiatları hak
kında alınan tedbirler : 

Pamuklu mensucat fiatlarında 
görülen yükseklik üzerine, ha
yat pahalılığına müessir olan bu 
mevzu üzerinde Ticaret Vekale
ti büyük bir ehemmiyetle dur
maktadır. 

Ticaret Vekaletinin bn sahada 
sürntle yaptığı tetkikler \ e aldı· 

tı kararlar neticesinde, bu fia t 
yüksekligini berlarııf edecek e· 
s slı tedbirlere tevessül olun
muftur. 

Ticaret Vekaletinde salahiyetli 
bir makamdan alınan malu
mata nazaran, bu tedbirler şu 

noktalarda hulasa olunmaktadır: 
1. Sümer Bank fabrikalan, pa

muklu mensucat fiatlarını de
ğıştirmiyecektir. Bu fiatlarm mu
hafaza ve idamesinin ic.ıb ettir
digi bütün tedbirlen hükümet al
mıf bulunmaktadır. 

2. Memlekette mevcut diğer pa-
muklu sanayi mensucat \ e uıamu· 

litı fiyatlarının tereffüüne mey
dan vermiyecek tedbirler alına

caktır. İcabında k putbezi ve 
pamuk ipliğine mevzu gümrük 
resimleri tenzil edilerek 15 teş
rinsnni 1939 a kadar cari olau 
fiatlar muhafaza edilecektir. 

3. Gümrüklerde bulunan sun' i 
maddelerle karışık pamuklular, 
pamuklu tarifesıle çıkarılacaktır. 

4. Gümrüklerdeki Alman men
şeli mensucatın yakın zamanda 
çıkarılması imkanları temin olu
nacaktır. 

5. Anlaşma icapları dahilinde 
İtalyadan da genİf mikyasta 
pamuklu mensucat ithalatı ya
pılacaktır. Bu husustaki tedbir
lere şimdiden tevassül edilmiş 
bulunulacaktır. 

N K SALAR 

inşaat -Tamirat- Nafıa i~leri - Malzeme-Harita -..-----=--
Düzce İnhisarlar Müdürlüiünden: 

Düzce İnhisarlar yaprak tütün bakım anbarlarmda 5642 
lira 82 kuruf keıtf bedeli olan tnmirat 10 12.939 tarihinden 
itibaren on beı iÜn müddetle açık eksiltmeye konulmu§lUr· 

!hale 25.12-939 tarihine tesadüf eden pazartesi &"Ünü saat 
14 de Düzce İnhisarlar Müdürlüğü odasında müteıekkil Ko
misyonda yapılacaktır. 

Eksiltmeye aıirecek isteklilerin yüzde 7,5 teminat olan 
423 lira 21 kuruıu inhisarlar veznesine yatırıp makbuz al
maları lazımdır· 

Şartnameyi a-örmek ve istedikleri izahatı almak üzere 
istekliler her gün adı geçen lnhilar Müdürlüğüne müracaat 
edebilirler· 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
ihale günü talibi çıkmayan Ayazağada Suvari Binicilik 

Okulunda keıif cetveli ve fenni ıartnamesine a-öre yaptırıla
cak nalbanthane ve saire pazarlıkla münakaaaıı 20.12.939 
çarıamba günü saat onda baılanacak ve aynı •ünde ihalesi 
yapılacaktır· isteklilerin belli günde ve ıaatte fındıklıda Ko· 
mutanhk Satmalma Ko•isyonuna gelmeleri· 

il çl r, Klinik ve lıpınçiyari allt, Hastanı ':!!.· 
İstanbul Belediyesinden : 

Belediye bastanelerinia altı aylık ilaç ihtiyacı kapalı zarf ek
siltmesine konulmuştur. TahJ?lin bedeli 19l07 lira 72 kurut ve ilk 
teminat miktarı 1433 liradır. llaale 27. 12.939 çarşamba poii saat 15 
te İstanbul daimi encümeuiade yapılacaktır. Şartname zabıt ye mu
amelat müdürlü;üııde rörüleltilir. Taliblerin ilk temiaat makbuz uya 
mektubları ve 2490 numaralı kanuna J'Öre hazırlayacakları kapalı 

zarflarını ihale fiiııü saat 14 e kadar İstaubul Daimi Encümcaiae 
vermeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 26 kuruı elaa 400.000 met

re sarrılık bez 29.12.939 cuma J'Ü.nÜ saat 11 de Aakaratla M. M. 
V. Satınalma komisyonunda kapalı zarfla utın alınacaktır. İstekli
lerin 69::>0 liralık ilk temi11atlarile birlikte teklif mcktublarını ckıilt
me saatinden behemehal bir ıaat evveline kadar komisyona verme
leri ve şaalnamesini alaeaklarrn 520 kuruıluk makbuzla Aakaracla 
M. M. V. Satınalma koınisyoauna miracaatları. 

* • * Beher metresine tahmin edilen fiah 14 kurut elan 500,000 
metre gazlı bez kapalı zarfla satın alınacaktır. Eksiltmesi 25.1.940 
perşembe ~ünü saat l 1 dedir, İlk teminatı 4750 lira, prtuaaesi 
3!>0 kuruşa komiayonda verilir. Talihlerin muayyen vakitte Ankara
da M. M. Vekaleti Satınalma kemisyonunda bulu11oıaları. 

• • • Hepsine tahmin eailen fiatı 20,500 lira, 10 kalem ilic 
kapalı 7.urfla eksil!weye keom•ıtur. Eluiltmesi 26.1.940 cuma a-ü
nü saat l l dedir. ilk teminatı 1537 lira 50 kuruıtur. Şratnamesi 
komisyonda görülür. Taliblerin z.arflarını ihale saatiadea ltehemehal 
bir saat eneli ne kadar Ankaratla M. M. Vekilcti Satın alma komisye. 
nıuıa vermeleri. 

* *• Seherine 70 kuruı fiyat tahmin edilen 20,000 adet filiı
terin knpah zarfla satan alınacaktır. Ekıiltmeıi 27.1.940 pa
zartesi flÜnü saat il dedir. İlk teminatı 1050 lira olup ıart_ 
namesı Komisyonda &"Örülür. Taliplerin muayyen vakitte M. 
M. v. Satınalma Ko. da bulunmaları· 

* * * Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 60 kuruı olan 
1000 kilo amidon dö bile açık eksiltmeye konmuıiur· Eksilt
mesi 21.ıı.939 çarşamba günü saat 11 dedir· ilk teminatı 
45 lira olup ıartnamcsi Komisyonda görülür. Taliplerin muay
yen vakitte M. M. v. Satınalma Ko. da bulunmaları. 

• • * Hepsine talıımin e•lilcn fiyatı 1935 lira olan 25 kalem cam 
malzemesi açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltmesi: 26.12.939 
salı günü saat 11 dedir. İlk leminah 145 lira 13 kuruş olup şartna· 
mesi komisyonda ıörülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. 
Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 

* • * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 14 kurut olan 15.000 
metre gaz idrofıl paurlıkla satın alınacaktır. pa:r.arlıj'ı 16.12.939 
cumartesi i"ÜnÜ saat ı 1 dedir. Kati teminatı 90 lira elup tartnamo· 
si konıisyonda glrüliir. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko.da. b•lunmaları. 

Elektrik, Hıvaıazı, Kılerifer (T ııiHt vı Malz.) 
Muila Vilayetine Bağlı Ula Kasabası Belediyeıinden: 
Nafıa Velliiletince musacldak fenni proje, şartname ve ketif

namesine tevfikan Belediyece yaptırılacak bir adet tliacl metörü 
ve alternatör ile teferrüatı, tevzii cereyan tableları, irtibat ve saa
tral çıkıt kabloları çıplak bakır teller, izalitörler yesair teferriiatı 
ile bunların temel ve montajlarıadan müreklr.eb elektrik tesisatının 

kopalı zarf usulile eksiltmiye konulmuı iıe ac ihale JÜn8 elan 
1.12.39 günü talip zuhur etmediiioden ekailtme müddeti uzatılarak 
ihalesi 15.1.SUO pnartesi fiinü saat 15 e bırakılmııtır. 

Eksiltmiye aid fenni ıartname, ketifname, pre>je ve eksiltme 
şartnamesi iki lira bedel makabilinde isteklilere uya atlrealerine 
yollanır. 

Teaisahn muhammen ltcdeli 12765 lira ol•p muvakkat teminatı 
957 lira 38 kuruıtu. 

İsteklilerin ıartnamede :yazılı belgeleri hai:ı olmaları la:ıımdır. 
Eksiltme teklif mektubları ihale günü ihale saatinden bir saat 

evveline kadar kabul ohıaur. 
Eksiltme Ula Belediye dairesinde yapılacaktır. 

Mıı111cıt -Eliise -Kundura -Çılftıfır v. s. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü Satınalma 

Komisyonundan : 
Tabmia edilen ltetleli 2 bin lira olan 500 metre buruda bezi 

askeri fabrikalar umum müdirlüA"ü merkez. ıatınal19a ko .. i17oaaaca 
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2 
Milnakaıa Gazetesi 

• 

Bugün ilan olunan ünakasave 1 

Ciaıi Şekli Muhm· bed. Teminat Mürac t yeri Günü Saatı 

l) Mlnıkasalar 

nt••t, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

TütGa aobarı tamiri aç. ekı . 

Beyazıdda inkilip müze ve kötübhaneaiai 
tamiri 

,, 

Gaz depolarının çinko saçakları detittirilaaeai pıız. 
Süurı binieilik okulunda yap. nalbantha- ,, 

ne v.ı. (temd.) 
14-12·39 yap. ilan edilen tekke dereıi köp· -

rilıil a-örülen lüzüm üzerine eksiltmeden 
kaldırılmıttır. 

Demirhane bina1ı tamiri (temd.) 

5642 82 
1520 53 

375 50 

1431 90 

ilaçlar, Klinik va ispençiyart al3t, Ha•tahane Lvz. 
-~-...;...---~---..,;;._.......... ___ ... . --
İliç Belediye hastaneleri için kapalı z. 19 07 72 

haç: 10 kalem " 
20500 -

Gazli bez: 500000 m. " 
m. o 14 

Sarıılık bez: 400000 m, (tart. 520 kr.) ,, m. o 26 

Filasterin: 20000 ad, ,, Beh. O 70 

Amidon dö bile: 1 t. aç. eks. k. o 60 

Cam malzemesi: 25 kalem " 
1935 -

Gaz idrofil: 15000 m. paz. m. o 14 

Serum: 5 feşit kapalı z. 11500 -

Klorbarium: 4 t. paz. 720-

Ecza: J 4 kalem ,, 2010 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik tesisatı için malzeme (şart. 2 L.) kapalı z. 
(temd.) 

Başvekilet ve Maliye Vek, binasının ıtıklı 
sinyal t .. iıatı 

12765 -

1574 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Buranda bezi: 500 m. (140 eninde) paz. 2000 -

lr kaputu diktirilmeai 1880 tak. ,, 
Yiı• fanile: 56 ad. aç. ekı . 
Gömlek, faDile, don, ~orap, havlu ve bornoz -

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 
----~--- -

Çelik aomyalı hastane karyolası: 40 ad.·ma· aç. ekı· 
deni tezlonı: 40 ad.-demir komodin: 40 ad. 

Ma1a ve raf yap. paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Madea kCSmürd 20000 t. kapalı z. 
paz. 
aç. ekı. 

" 

2 80 -

626 -

220500 -
11000 -
2550 -
7500 -

423-
114 40 

1433 -
1537 50 
4750 -
6950 -
1050 -

45 -
145 13 
90-

862 50 
54 -

315 -

957 38 

119 -

150 -
187 -

216 -

94 -

12275 -
825 -
191 25 
5b'2 50 

Düzce inhisarlar Başmüd. 
İst. Beled. 

Mersin Beled. 
ist. Komut. SAK. Fındıklı 

Kırklareli Nafıa Müd. 

Kütahyn Vilayeti 

İst. Beled. 
M.M.V. SAK. 

,, 
,, 
,, 
,, 
" 
" ,, 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK 
M.M.V. SAK. 

Ank. 

25·12 39 14 -
25-12·39 14 

Z0-12-39 15 

12-12-39 15 

27-12-39 15 
26-1-fü 11 
25-1-40 ı 1 

29-12 39 il 
27-1-40 ll 

27-12-39 il 
26-12 39 11 
16-12 39 1' 
26-1-40 1 1 

21-1 2 39 14 30 
18-12-39 il -

Muğla Vilayetine bağlı Ula Kasabası 15-1-40 15 
Beled. 

Maliye Vekaleti 8-1-40 15 -

Ask. Fabr, U. Müd. SAK Ank. 26-12-39 14 -
Orman Koruma Genel Kowut.Ank. 12-12-39 11 -
Konya Köy Ebe Mekt bi 16-12-39 14 -
Teknik Okulu Müd. 15-12 39 n kadar 

Prevantoryum·Sanatoryum Direk. 27-12-39 14 30 

M M.V. SAK. 15-12-39 11 -

İst. Elek. Tramvay Tünel İşlet.U.Müd. 15-12-39 15 -
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 16-12-39 11 -
İsl. Emniyet Müd. 5-1-40 15 
Bayramiç Aık. SAK 22-12-39 15 

Kriple maden kömürü: 1000 t. 
Ben:ıia: 10000-15000 litre 
Od•n: 1000 t. 
Meı• kamilrü: 9.4 t. paz. "'·o 04 50 63 45 İzmir İnhisarlar Ba,müd. 13-12 39 15 -

4 Uteferrik 

Bfi:rlk.ve k\ıçük kazan: 40 ad.-karavana: 100 paz. 
ad.-bakraı: 1200 .ad.·kevıir: 50 ad.-kep· 

13508 -

çe: 60 ad.-ınzıeç: 30 ad.-tan: 60 ad.-
saplı tas: 50 ad. 

aç. ekı. 

.. 
Yemek katıtı: 10000 ad. 
M•tamba 130 ıaDtimetre: 1000 m 
Erkoı listiıi ve ala hortumu: 3 kalem " 
Demirei ocakları kapalı z • 
Salmutra: 38 kalem paı:. 
Baıkül: 2 ad.-kantar 150 k. çekerinde: 4 ad. -
Bakraı: 1000 ad. paz. 
BtlyOk ve ktıçük kazan: 75 ad ··karavana: ,, 

2000 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Keıme makarna: 15 t.•yndız: 4 t •• arpa t•h· paz. 

riye: 4 t. 
Piri•ç: 38 t. 
Bul;ur: 55 t. 
Arpa 
Zeytinyatı: 15 t. 
Pra1a: 70 t. 
Lalaaaa: 56 t. 
İıpaaak: 90 t. 

8.MU7ayadelar 

Tomruk: 671 ad. 
Forcl Kamyoaeti 
idiHnlik ku:ıa deriıi: 325 ad. 
Çam atacı: 299 m3 
Ardıç afacn: 183 m3 
Benzin n yat teDekeleri: 414 ad. 
Hurda demir kantar: 99 ad.-h•rda etya ile 

bina anka:ıt 
Çam. tomrufu: 1099 ad· 

aç. eks. 
,, 

paz. 
,, 

aç. ekı. 
,, 

kapalı z. 

ç. art. 
,, 
" 
" ,, 

paz. 
aç. art. 

" 

Beb. O 50 
1650 -
910 -

9000 -
2510 -

...L. 

10260 -
8250 -
5000 -

4200 -
3360 -
9000 -

400 -
150 -

319 15 

2026 20 -

375 -
123 75 
6825 

675 -
188 25 

769 50 
818 75 
750 -

315 -
252 -
675 -

476 30 
30 -

110 -
108 -

Ank. Lvz. SAK 12-12·39 15 30 

M.MV. SAK 
,, 

İst . Beled. 
D.D.Y. Ank-Haydarpaşa Sevk Şefli 
Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 
Vize Ask. SAK 
ist. Komut SAK. Fındıklı 

" " 

Çorlu Kor SAK 

BRyramiç Ask. SAK 

" Edirne · Aık. SAK 
İst. Komut. SAK Fındıklı 
Ank. Ln. SAK 

,, 
" H 

28·12·30 il -
26 12-39 11 -
25-12 39 14 -

i 29-1-40 15 
21-1 2-39 14 -
15-12 39 15 -
11-12-39 9 30 
11-12-39 9 30 

13-12-39 15 -

20 12 39 15 -
21 -12-39 15 -
12-12-39 14 -
15 12-39 10 -
25·12-39 14 -
25-12-39 14 30 
26-12-39 15 -

Çoruh Orman_İşlet. Revir Amirliği 20· 12-39 1~
~nk. Bel.ed. • d 26-12 39 10 30 
!st. 3 cü lcra_Kazlıçeşme çarşısı 14-12-39 15,.-
lçel Orman Çevirge,,Müd. 25-12-39 15 -
• ,, ,, 26-1 2-39 15 -
lst. Komut. SAK Fındıklı 15-12-39 11 -
İst. Defterdarlığı 28-12-39 14 -

Devlet Orman İsletmesi Karabük 
Revir Amirliti 

22-12 39 11 -

11 Birincikaoun t939 

26.12.39 salı a-ünü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartn~~~ 
parasız elarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teııı"\.j · de .. 
olan 150 lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mnddeleTın d 11 

vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alikadar tüccar ~0• 
olduklarına dair ticaret odası vasikasiyle mezkur gün ve saatte l> 
misyona üracaııtları . 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuz talebelerin için yerli malı GlSmlek, Fanile, Aoıeri;:; 

dan mamul Don, Çorap, Mendil, Havlu, Bornoz satm alınacağ•11 • t 
• t kl'l . " k fı) .. ıs e ı erın muna asaya esas olmak üzere nümune, evsaf ve d r 
tekliflerini Yıldtzdn bulunnn Okulumuza 15 12.939 tarihine ı.e 

11 

getirmeleri ilan e>lunur. 

Orman Koruma Genel K . Satınalma Komisyonundat1: 
Orma n kor ıma genel L. birlikleri ihtiyacı için 1880 tnkıoılık ıc~: 
lık er kaputunun kumaşı ciheti askeriyeden verilmek ve şartoaıııeS il 
de yazılı evaaf dairesinde tekmil malzeme vesairesi müteahhide ' 
olmak ü1ere diktirilecektir. ı \ de -ı 

Pazarlık suretiyle eksiltmesi 12.12.939 sali günü saat . 10 c 
Ankarada Yenişebirde kowutanlık binasındaki sahnalma koP1

15 

nunda ya~ılncaktır. . . . bir' 
187 lıralık temınat makbuzlarıyle ve kanuni vesikalarıyle 

tikte komisyona mezkur gün ve saatta komisyona gelmeleri· 

Konya Köy Ebe Mektebi Müdürlüğünden : 
Cinsi Beher gramı Adet 

Yün fanile 0,65 56 ı.ıırıdl 
Köy Ebe mektebi talebeleri için eksiltmeye konulan )u Ate 

yazılı 56 adet yün fanilenin 16 12 939 cumartesi günü saat 
1 e~· -:ı 

ihalt;si yapılacağından taliplerın yüzde 7,5 teminat muvakkate Ol ır Ilı 
luplarıyla birlikte Doğum evinde teşekkül edecek komisyona ı;ıı 
racaatları ilin olımur. 

obilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah v.s. - -
Münakalat Vekaletinden : 

İ.stanbulda eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 339 parça oıobİ~ 
nin 15.12.39 cuınn günü saat 15 de Ankımıdn vekalet JevıızıoJ tııt 
dürlüğü odasında müteşekkil komisyonda pezarlıgı yapılacaktır> 

Prcventoryum Sanatoryum Direktörlüğünden : ~·ı 
Beherinin Tutarı Mu"'~ 

Cinsi 
Çelik somyah hastane 
Mudeni şezlon2' 

• Demir komodin 

karyolası 

Adedi 
40 
40 
40 

'ıı'ı 
fiyatı lira teıJ1 1 

.3100 1240 ) li<' 
2500 1000 ) 2

16 

1600 640 ) 

2880 
Eksiltme ıünü: 27. 12.939 çarşamba Saati : 14,30 ~tıPe 1 

Müess semiz için müfredatı yukarıda yazılı eşyn açık eı.s ı 
suret ile satın alınacaktır. Eksiltwt: yukarıda yazılı gün ve ~ 
Cafraloğlunda Yüksek Mektebler mübnsebeciliği binasında toP 
cak komisyonda yapılacaktır. ~~ 

lsteklılerin eksiltme saatinden bir sant evveline kadar oııı"' el 
teminatlarıoı sözü 2'eçen muhasebecilik ve7.nesiııe yatırarak al• 
ları makbuz, yeni ene Ticaret vt:&ikası ve unvan tezkerelerile 
ikte yukarıda yazılı gün ve saatte komisyona müracaat etoJ' 
lazım tr. 

Şartname Yüksek Mektebler muhasebeciliğinde ıörülebilİ' 

ı 

M. M· Vekaleti Satınalma Komisyonundan: ti taj 

Ketif mucibince Ankaradn umum sıhhiye deposunda nıB511'1ı ; 
• ol 

ve ı ir yaptırılacaktır. Keşif bedeli 626 liradır. isteklilerin r ıı 
lıL. ıünü olan 15 birincikiinun 939 cuma ıünü sa•ıt l 1 de 3' /: 
lık katı temioatlariyle birlikte .M. M. V. satınalma Ko. da iıu)ılll 
ları. 

-~~--~--~~~--~~·~~--------------Benzin, akina yağları v. s. 
·-~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalınıı 
Komisyonundan : ı 

Tahmin edilen bedeli 11 bin lira olan IOOO ton l<riple rP' ~ 
kömürü askeri fabrikalar umum müclürliıA-ü merkez satınal~~e 
misyonunca 16. l2.39 cumartesi günü ıaal 11 de pazarlıkla '~pi 
dilecektir. Şartname parasız. olarak komisyondan \'erilir. rol•" 
muvakkat temin l olan 825 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarınn ve bu işle 
k dar tüccardan olduklnrma dair ticaret odası vesik siyle .,,e 
aün ve MaaUe komisyona müracaatları. 

İzmir İnhis rlar Ba§müdürlüğünden : 
9400 kilo meş veya pırnar lı:ömürü dairemizde me"cut 

nam sine göre pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen fjatl 
kurut temınatı 63,45 liradır. 

bteklilerin 13.12.3Y günü saat 15 de bnşmüdürlüğümüıdetı' 
misyona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
20000 ton maden kömürü alınacaktır· Bak: İst· 

Tramvay ve Tünel İşletmeleri U. Müd · ilanlarına· 

üteferrik 
Askeri Fa rikalar Umum Müdürlüğü Satmalrıııı 

Komisyonundan: ·f 
Tahmi edilen bedeli 2510 lira olno 3 kalem mubtelı~ 

mııstra v saire müteahhid naıa ve hesabına askeri f bril al•' 
mudürlüfrii werk z satınalma komisyonunca 21.12 39 perşe!Jl"', 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasıı p" 
komiıyond n verilir. Taliplerin muvakkat teıı:ıinat olan 188 el 
kuuf Ye 2490 n maralı kaaunun 2 ye 3, maddelerindeki \ 
ko iıyoucu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan oldıt i 
dair ticaret odası ve ika1ıyle meır.kür ıün ve saatte 1'0 "' 

müracaatları. 



~l-.nbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı 9 kalem bakır takımı pazarlık· 

t~iltrn~si 12. 12.3 sah günü saat 15,30 da Ankara Levazım i· 
~ti satmama komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin muhammen 
~ ili 13508 lira, kat'i teminatı 2026 lira ·20 kuruştur. Yerli veya 
~Pa bakırı olabileceği ıibi hepsi birden ve ayrı ayrı ihale etli· 
~ ~tir. Şartnamesi komisyonda rörülür. Belli vaktinde komisyon· 
.~~luıımalan. 
"'Q Cinsi J'.ded Cinsi 
6 Büyük kazan 60 Kepçe 
4 Küçük kazan 30 Süzgeç 
~ Karavana 60 Tava 

Bakraç 50 Saplı tas 
5() Kevgir 

M. ,M. Vekaleti Sntınalma Kemisyonundan: 
Bıeherene tahmin edilen fiyatı 50 kuruş Ölan 10.000 adet yemek 

1tı açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 28.12.939 periembe 
6 saat 11 dir. İlk teruieatı: 375 lira olup şartnamesi komisyonda 
'Ür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko.da bulun. 
1-rı. 

•' • Tahmin edilen fiyatı 1650 lira olan bir taraflı ve 130 santi· 
lrc genişlitinde lOUO metre muşamba açık eksiltın~ ile satın alına· 
lır. Eksiltmesi 26.12.939 sah günü saat 11 dedir. ilk temieah 123 
'75 kuru~ olup şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin muy· 

11 \'akitte M. M Sa. Al Ko.da bulunmaları. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan : 
. 2 baskülle 150 kilo çekerinde 4 kantar satın alınacaktır. Talib· 
" 15. 12.939 cuma günü saat 15 te Vizede Askeri Satınalma 
'-ıisyonunda bulunmaları. 

Devlet Demiryolları İıletme Umum Müdürlüğünden 
~ Muhammen bedeli 9000 lira olaıı demirci ocakları 29. 1.940 pa· 

ltsi günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare binasın
lltın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 675 liralık mavakkat teminatla kanu· 

11 tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni i\in saat 14 e kadar 
llıisyoıı reislıgine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olara" Ankarada malzeme dairesindP.n, 

tda.rpaıada tesellüm ve sevk ıefliğiııden dağıtılacaktır. 

........._._ - - -
tlak, Zahire, Et, Sebze !_.~ 

Manisa Tumen Satınalma Komisyon Reisliğinden: 
~anisa tümen birliklerinin ihtiyacı olaıı 14400 kilo kuru üzüm 

'İt ve evsafı dahilinde sa tın alınacaktır. Açık eksiltme ile ilaalesi 
12.939 günü saat 1 dedir. . 
liepsiııiu tutarı 2448 ve ilk teminat 184 liraıdır. isteklilerin ilk 

İııa.t oııtkbuz veya mektuplarıle '.l490 sayılı kanunun 2 3 madde· 
1"de yazılı vesikalarile beraber ibale günü belli saatta Manisa 

tn Satına wa Komisyona gelmeleri. 

•~mir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1.ımir müstahkem mevki askeri hastanesi birliklerinin 44 bin 
koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konmu,tur. İhalesi 25.12.Jg 
rtesi günü saat 15 de lzmir Levazım amirlıgi satınalma komis

llnda yapılacaktır. 1 ahuıin edilen tutarı l9b00 lıradır. Teminatı 

'lakkatesi 1485 liradar şartnamesi her gün komisyonda görüle· 
ır. istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika iÖs 

1 llıck mecburiyetindedirler. Eksiltmeye i~tirak etlecekler 2490 ıa-
1 kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı 
tıikalarile teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden en az 

'-at evvel vermiş bulunacaklardır · 

Safranbolu Askeri Satınalma Komisyonundan: 

96 ton sıtır eli kapalı z.arfla eksiltme} e konmutlur. İhalesi 
12,939 pazartesi günü saat 15 te Safranboluda yapılacaktır, Be· 
kilosuna tahmin edilen fialı 22 kuruttur. Muvakat teminatı 1584 

'dır. Şartnamesi her gün Safrauboluda Askeri Satıııalma komiı-
1.ıııda görülür. Eksıltmeye gireceklerin Ticaret Odasında kayıdh 
llkJa.rına dair vesikalarım ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Üncü yazılı 
delerinde vesikalarile teminat ve teklif wektublarını ihale saatin· 
bir saat evvel Safranbolu Askeri Satınalma komisyonuna verme

İ, 

~anisa Tümen Satınalma Komisyonunu Reisliiinden : 
l'urgutluda bulunan birliklerin ihtiyacı olan 14 bin kilo sıfrır ve

keçi eti şerait ve evsafı dahilinde aatın alınacaktır. 
Açık eksiltme ile ihalesi 22.12.939 i\inii saat 10. dır. 
lieksinin tutarı 3500 ve ilk teminat ::!53 liradır. isteklilerin ilk 
teıninat mektup veya makbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2,3 mad
rinde yazılı vesikalarile belli gün ve saatta Manisa Tümen Satın 
il komisyonuna gelmeleri. 

Edirne Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Aşağıda yazılı iki kalem sadeyaiı hizaların~a yazılı saatlerde 
'12.933 cama günü pazarlıkla sahnalmacaktır. isteklilerin teminat 
k.nuni vesikalarile Eairnede Müşiriyet tlairesindeki Askeri Satı· 
illa komisyonuna gelmeleri. 
Ciıısi Miktarı Tutarı 

~de yağı 
deyağı 

Kilo Lira 
9400 10,340 
8300 9,130 

Temi11ah 
Lira 
1551 
1370 

İhalesi aaah 

14 
15 

Orman Koruma Genel K. Satınalma Komisyonundan : 

tİtıai Miktara M. Bedeli İlk T. Pazarlık tarihi günü saati 
Kilo Lira Lira 

İtıç 8,000 2000 150 12 .. 2.939 Salı l l de 
tı.ı fasulye 15,000 1830 137 12.12 939 Salı 15 " 
Ornıan Koruma Genel Komutanlık talimgahı eratı ihtiyacı ıçın 
\tıda cins ve miktarı yazılı iki kalem erzakı•t hizalarında göıte· 
il alin ve aaatte Ankarada Y enişehirde Orman Koruma Genel 

K . binasındaki Satır.alma Komisyonu brafından pazarlıtJ yapıla· 
caktır. 

Şartnameleri hergün Komisyonda görülebilir. 
İstekliler muayyen gün ve saatte Komisyena gelmeleri ilin elu· 

nur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem sebze ayrı ayrı Ye hi

zalarında gosterilen günlerde eksiltmesi Ankara levazım imirliti 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. lspanaka aid teklif mektup· 
larının saat 14 e kadar mezkur komisyona verilmesi. 
Cinai Miktarı Mub. be. İlk te. Eks. ta. ı, şekli 

Kilo Lira 
Praaa 70000 4200 
Labaa 56000 '3300 
Ispanak 90000 9000 

Lira 
315 
252 
675 

25·12·39 14 açık 
25-12-39 14,30 açık 

28-12-39 15 lı. zarf 

Çorlu Kor Satınalma Ko· 
misyonundan: 

Kor merkez birlikleri ih· 
tiyacı için pazarlıkla ve as· 

Kliring Hesapları Bakiyeleri 
ve Kredili ithalata Ait Taah· 

hütler 

Jceri evsaf dahilinde 15,000 
kilo kesme makarna, 4000 
kilo yıldız ve 4000 kilo 
arpa ıehriye alınacaktır. Pa· 
zarlığı 13. 12. 939 çarıam
ba l'Ünü saat 15 te Çor
luda Kor Satına ima kom is· 
yonunda yapılacaktır. İstek
lilerin belli gün ve saatte 
Kor Satınalma komisyonu· 
na müraeaatları. 

İstanbul Komutanlığı Sa· 
tınalma Komisyonundan: 
İstanbul komutar.hğı bir 

likleri ihtiyacı için 15000 
kilo zeytin yağ pazarhkla sa· 
tın alınacaktır. Münakasasına 
15.12.939 cuma günü saat 
10 da haılanacak ve aynı 
günde ihalesı yapılacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve sa
atte Fındıklıda Ko'llulanlık 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

Edirne Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Şerait ve evsafı dahilin· 
5000 liralık arpa satın alı· 
nacaktır. Pazarlıkla ihalesi 
12-12.939 sah gunu saat 
14 te yapılacaktır· Teminatı 
750 liradır· Şartnamesi her 
gün komisyonda görülüle
bilir· İsteklilerin teminat 
makbuz veya mektublarile 
kanunnda yazılı vesikalari· 
le beraber belli gün ve sa
atte Edirnede Müıiriyet da· 
ireeindeki salınalma komis
yonuna gelmeleri. 

--------------~ 
HALK OPERETİ 

1 
Bu akşam saat 9 da 

-~- Pazar matine 16 da 
-~ zozo 

DALMASLA 
(Halime) 

Büyük $ark Opereti 3 perde 
Yeni Balet 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 
kasından alıııan hesap hülisalarına 
göre 2-12-1939 tarihindeki kliring 
hesapları bakiyeleri. 

CETVEL: 1 
Tür~iye Cümhuriyet Merkez Ban· 

lc.asıadalc.i lc.liring hesapları borçlu 
bale.iyeleri: 
Memleket MiktarT.L 

Almanya 
A hesaplarındaki 

borcumuz 12.804.800 
Almanya 
B hesaplarındaki 
alacığımız 580.000 12.224.800 
Belçika 66.700 
Çekoslovakya 1. 7 46. ll O 
Finlandiya 764.4CO 
Fransa 3.020.500 
Hollanda 406.900 
lnriltere 11.810 200 
ispanya 276.GOO 
O Hesaplarındaki 
borcumuz 2.945 800 
lsve~ 
A hesaplarındaki 

alacağ'ımız 25.900 2.919.900 
fsviçre 307.400 
ltalya 
A hesabındaki 
borcumuz 3.536.400 
İtalya 
B hesabındaki 
nlncağıınız 

Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 

29:i.800 3.240.6CO 
361.500 

12.600 
1.729.600 

510.700 
Romanya 
hususi hesap T.L. 1.500 
Romanya 
yeni hesap T.L. 12.600 
Romanya 
eski hesap T.L. 
Yunanistan 

226.000 240.300 
369.800 

CETVE.L: 2 
Muhtelif memleketlerin Merkez 

Bankalarında tutulan kliring he· 
saplanndaki alac;:aklarımız: 
Memleket Miktar T. L 

Estonya 
s.s.c . ı. 
Yugoslavya. 

30.000 
78.100 
96.200 

----------------------~------~----~-------=-------

MÜZAYEDELER 
İstanbul İkinci icra Memurluiundan: 

Bil :borçtan dolayı 39 '4421 No.lı dosya ile haczedilen A. 
E. G. marka bir beygirlik vantilatör ile faal elektrik motörü 
ve bir ton demir 14.12.939 tarihine misadif perıembe günü 
ıaat 15 den 17 ye kadar Galatada Kalafatyeri Y clkenciler 
51 53 No lı dükkan önünde satılacaktır. O ıün muhammen 

-----=----------------------------------------------
Maden Kömürü Alınacaktır 

İstanbul Elektrik, Tramvay. ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

t - Muhammen '-edeli 220500 lira olan 20,000 ton 

maden kömürünüıı kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 12275 liradır. 
3 - Eksiltme 15. 12.939 cuma rünü saat 15 te Metro Han bina· 

sının 5 nci katında toplaaauk ola• arttırma ve Eksiltme Ko•is· 
yonunda yapılacaktır. . 

4 - Bu ife aid şartnameler idarenin Levazım Müdürliitiinden 
tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektublarının ıartnamedeki tarifat dairesinde hazır
lanarak saat 14 e kadar 7 nci kattaki Komisyon katibliğine imu 
mukabilinde verilınit bulunması lazımdır. 

6 - Miktar ve evsaf hakkındaki mukabil teklifler 

ayrıca tetkik olunacaktır. ( 10235) 

kıymetin yüzde 75 ini bulmazsa ikiacl arttır•aıı 11.12.939 
pazartesi günü ayni mahal ve saatte icra olunarak ea çok 
artırana ihale edilecektir· Taliplerin satıf günü ve saatlerin· 
de mahallinde bulunacak memuruaa ytlzde 5 pey akçesile 
müracaatları ilin olunur. 

Ankara Be-lediyeıinden 
Baıı bot olarak sokakta za'9ıtai belediye memurlar; ta

rafından bulunup Atpazarında Kıbrız haaında muhafaza e
dılrn k ' e bulunan bir diıi merkep ile bir diıi hindinin ıalai'9i 
zuhur etmediğinden 12.12.939 salı 16nü saat 14 de Kıbrız 
hanında satılacafından hazır buluaan memurumuza 1116ra· 
caatları· 

Balıkeair Orman Çe•lrıe Müdürlülünden : 
Balıkesir Vfliyetinin merkez kazasının mezarlık devlet 

ormanından 1772 kental mete odunun 20 16n •tlddetle açık 
arttırmaya çıkarılmııtır. 

Odunun beher kentali 8 kuruıtur. 
İhale 14.12.939 tarihine müsadif perıembe ıönü saat 15 

de Bahkesir Orman Müdürlüfünde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 10 lira 63 kuruıtur. 
Satıı orman kanununun muvakkat 6 ncı maddesi ıere

reğince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartnameyi ıör
mek istiyenleris:a Orman Müdürluiüne müracaatları illn olu
nur. 

• • • Balıkesir Vilayetinin •erkez kazasını• Elmacık de•· 
let ormanından 1604 kental meıe odunu 20 aiin müd.ietle 
açık artırmaya çıkarılmııtır. 

Odunun beher kentali 8 kuruıtur. 
İhale 14·12.939 tarihine müsadif perıembe ıün6 ıaat 15 

de Balıkesir Orman Müdürlüiünde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 9 lira 62 kuruıtur. 
Satıı orman kanununun muvakkat i ncı maddeıi ıere

lince mahalli ihtiyaç için yapılacaktır. Şartnameyi ıörmek 
istiyenlerin Orman Müdürliiüne müracaatları ilin olu.aur. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan: 

Fen tatbikat Okulun.ta buhınan tlört yüz on tlört adet bensin 
ve yat tenekeleri pazarlıkla sahlaoakhr. Pazarhjı 15,12.D Cu•a 
günü saat I 1 de yapılacaktır. İsteklilerin alıoan tenekeleri yeriııtle 
görerek belli ıün ve aaatte Fındıklı.ta Komutanlık Satınalma Ke• 
misyonuna gelmeleri. 

Ankara Belediyeıindea: 
Su itleri serviıinde kullanılan bir adet 1933 medeli PICK aar• 

ka ford kamyoneti on beş gün m6dtletle açık artırma ile saialacaktır, 
Muhammen bedeli 400 liradır. 
Muvakkat teminat 30 liradır. 
Evsafını görmek isteyenlerin herrün encümen kalemine ve İs· 

teldilerin d.e 26. J2,93g ulı •ünü saat I0,30 da Bele.tiye incümenine 
m üracaatıarı. 

(Devamı 4 üncü ıayfada) 

Muham. be. %7,5 tem. Eluiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 
--- ----- ---- ---- ------

Nişan Fişeği 500.000 adet Paurhk 14 
Paket kolası 20.000 kg. ıif 32« - 243 30 ,, 15 
Tahta muhtelif 32 M3 1276 75 95 75 •tık ekı. 18 

eb'atta 
1 - Şartname, nümune ve tahta elt' ati liıteıi mueibince yukaruia 

cins ve mikdarı yazılı 3 kalem malzeme bi:ı.alarıatla ı<>ıterilen u
sullerle ~tın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıilt•e sa
atleri hizalarında iÖsterilmiftir. 

lll - Pazarlık 22.Xll.939 cuma günü Kaltataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her fÜn ıözi ıepn Şulteien 

parasız ahnabilir. 
V - İıteklilerin pazarlık için tayin edilen fÜn Ye saatte ~~ 7,5 

güvenme paraaiyle: birlikte mezkür Komiıyona j'elmeleri. 
(10100) 2-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 1 adet elektrik met6r6 ve teferruatı 

açık eksilme usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli 305 muvakkat teminatı 22.87 liratlır. 

lll Eksiltme 15.Xll 939 cuma günü saat 14 de Kabat•ttla Le
vazım ve Mubayaat Şubesinde yapılacaktır. 

iV - Şartname her gün ıöı.ü geçen tubedeıı parasız. ahnaltilir. 
v - isteklilerin tayin edilen gün "e 1aatte gı, 7,5 rüvea•e 

paralarile birlikte me:&kur Ke•i•yona gelmeleri. (10186) 2--4 
-

lstanbul Ziraat Mektebi Satmatmı Komisyonundan : 
Muham. fiati ilk teminat Eluilt•• 

kurut lin ·kr. saatı 

---- ---- -----
99 takım harici elbise ve 

talebe kasketi harcı ile dikimi 790 
25 adet laariei palto harcı ile dikimi 740 

gg çift laarici ıskarpin 550 
99 " postal 500 

72 5.1 

77 D6 10,JO 

Elbise, kasket, palto, iskarpin ve postalı• yukarıda hiı:alarantla 
gösterilen saatlerde 16 12.939 cumartesi fiinü Beyetl• İıtiklil caıl
desi 349 numarada Liıeler Muhaseltecilitinde teplanaa Komiı/eııtla 
açık eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin yeni yal Ticaret O.tası n· 
sikası ve şartna111eıie yazılı dipr vesikalarla lteralter~ eksiltme a 
atinden evvel mezkur Muhasebeye yatıracakları ilk temiaat •akbuaa 
ile birlikte Ko111iı1ona ıelmeleri, şartname ve evsafaameyi her rla 
ada ieçea Muhaaebecililde rarlp -'trenmeleri. (1917) 3-4 
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Quotidien des Adjudications 

ADMINISTRATION ABONNDIENTS 
Vtlle et Provlnce 
3 moiı Ptrs 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 
MUNAKA A GAZETESİ 

Galata, F ermeneciler Cad· 

Kenber Han, 2mc Etag~ 

No. 8-9·11-12 

Telepbo ne: 49442 

Pour la Publicite ı'adre11er 

i. l' Admtnlıtratlon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ Mode Prix Caution. --Ueux d';djudication e tdu 

Objet de t'adjudicaUon d'adjudicat. utimatif proviıoire Cabier des Charges Jours Heures 

l) Adjudications au Rab~ 
Gonstructiona.Reparatlons·-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Rep. depôtı de tabacs Publique 
ftepar. musee revolutions et bibliotheque • ,, 

Beyuıd 

Remplacement deı saillies en zinc tleı depits Gre a rre 
de petrole 

Constr. local de marechal ferrant ete. a l'e· ,, 
colc de cavalerie (aj.) 

L 'adjudication qui devait aveirlieu le 14.12.39 
pour la conıtr · du pont de Tekke deresi 
a ete annulee 

5642 82 
1520 53 

375 50 

423 -
114 40 

Dir. Monop. Dözce 
Com. Perm. Mun. lst. 

Municip. Mersin 

C. A. Comm. Milit. lst. Fındıklı 

Dir. Trav. Publ. Kırklareli 

25-12-39 14 
25-12-39 14 -

20-12-39 15 -

Repar. bitine forre (aj.) 1431 90 Vil. Klita•ya 12-12-39 lfi -

t-roduita Chimigues et_fharmaceutigues-lnstruments S_anitaires-Fourniture pour Hopitaux 
Medicaments Pli cach. 19107 72 1433 - Com. Perm. Mun, lst 27-12-39 15 -

1l > : 10 loh ,, 20500 - 1537 50 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 26-1-40 
ioilc a raz: sooooo m. ,, le m. o 40 4ı5o - ,, ,, 25.1.40 ıı 
Toile pour bandage: 400000 m. (cah. eh. ,, le m. O 26 6950 - ,, ,, 29·12-39 11 

P. 520) 
Pbilaıterine: 20000 p. ,, la p. O 70 1050 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 27-1 40 

27-12·39 
26-12-39 
16-12-39 

11 
11 
il 
ıı 

l1 

Amidon de bile: 1 t. Publique le le. O 60 45 -
Articlu en verre: 25 lota ,, 1935 - 145 13 
Gaz hydropbile: 15000 m. Gre a rre le m. O 14 90 -
Serum: S lots Pli cach. 11500 - 862 50 
Chl6re barium: 4 t. Gre a gre 720 - 54 -
Medicaments: 14 lots ,, 2010 - 315 -

Electricite-Oaz-Chauffage · Central (lnat•llation et Materiel) 

,, > 
, ,, 

> 

,, ,, 
Com. Acb. Dir. Gen.Fabr. Mil. 
C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

26-1-40 
Ank. 21·12-39 

18-12-39 
14 30 
11 -

Lecomobile, alternateur, tablcau de distribu• Pli cach. 
tion ete. pour inıtal. electrique (cab. eh. 

12765 - 957 ~8 Municip. Ula Vil. Mufla 15-1-40 15 -

L. 2) (aj.) 
lnıtallation ıipaux avec lumiere aux biti11eı 

de la Presidence du Conseil et du Miniı· 
tere deı Financeı 

119 - Minist. Finances Ank. 8-t-40 15 -

Mabillement - Chausaures - Tiasua - Culrs 
Planelle en laine: 56 p. Publique 
Teile Branda d'une largeur de 140 o.m.:500 m. Gre a gre 2000 -
Confectioa capotes pour ıoldats: 1880 complcts ,, 
Cbemiseı, flanelleı, caleqonı: chaussetteı, 

mouehoirs, essuie·main et burnus 

150 ·-
187 -

AMeublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lits avec ıommier en acicr: 40 p.·cbaiıe · lon· Publique 2180 - 216 -
f'H metallique: 40 p.·comodineı en fer: 
40 p. 

Fabricationı tableı et etareres 

lombustible - Carburant-Huiles 

Coke: 20000 t. 
Charbon de terre crible: 1000 t. 
BenziDe: 10000-15000 litreı 

Beiı: 1000 t. 
Cbarbon de boiı de cblne: ,,4 t. 

Divers 

Gre a rre 

Pli caca. 
Gre a rre 
Pablique 

,, 
Gre iı rre 

Chaudrens ırandıı et petitı: 40p.·gamelle:100 Gre a gre 
p.-ıobeletı:1200 p.·gr.cuillers:llO p.·pas-
ıeir: 30 p.-po~le pour frire: 60 P• • ta11e 
avec manehe: 50 p. 

Salmaıtre: 38 lotı " 
Cuiller: 10000 p. Publique 
Toile ciree de 130 c.m.: 1000 m. ,. 
Caoutelaouc Erkos et tromp• de bonne qualite ,, 
F oyera de f orgeroa Pli cacb. 

lueule: 2 p.-id. peıant 150 k.: 4 p. 
Petit ıeau a anse ea euivre: 1000 p. Gre a rre 
Cbaudro••~rr. et petits: 75 p.·ramelle: 2000 p. ,, 

.. rovialons 

Poireau: 70 t. Publique 
Cboux: 56 t. " ipiaardı: 90 t • Pli caela. 
liı:: 38 t. Publiqae 
Ble c0Ha11e: ss t. ,, 
Orr• Gre a ıre 
Huile d'oliveı: 15 t. ,, 
Macaroniı et orr• mondeı • 
A ~judicıtions a la ıurınch•rı 
Camioanette F or~ Pli caeb. 

reau d' arneau pour fabr. rantı: ı:ıs , . Publique 

'626 -

220500 -
11000 -
2550 -
7500 -

le it. O 04,50 

13508 -

2510 -
la p. O 50 

1650·-
910 -

9000 -

4200 -

"'° -
9000 -

10260 -
8250 -
5000 -

400-
150 -

94 -

12275 -
825 -
191 25 
56! 50 
63 45 

2026 20 

188 25 
J75 -
123 75 
68 25 

675 -

315 -
252 -
675 -
709 50 
811 75 
750 -

30 -

Ecole sare-femmc Konya 16-12·39 14 -
C. A Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 26-12-39 14 -
C. A. Comm. Gen. Prot. foıets Ank. 12-12-39 11 -
Dir. Eeole Techniquc jusqu'au 15-12-39 

Dir. Prevantorium et Sanatorium 27-12-39 14 30 

C. A. Minist. Def. Nat. Ank. ı5.12.39 ı ı -

Dir. Gin. Expl. Elec. Tr. et T. lst · 15· 12-39 ıs -
C.A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 16-12-39 11 -
Dir. Sarete 1ıt. 5-1-40 15 -
Com. Aeh. Mil. Bayramiç 22-12-39 ıs -
Dir. Pr. Men•p. lzmir 13-12·39 15 -

Com. Ach lnt. Ank. 12-12-39 15 30 

C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 21-12-39 14 -
C. A. Min. Def. Nat. Ank. 28-12 39 11 -

,, il 26-12-39 11 -
Cm. Perm · Municip. lst. 25-12-39 14 -
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 29-1-40 15 -

Bur. Eıcp. HaJdarpaşa 

C. A. Milit. Vize 15-12-39 15 -
Cem. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 11-12-39 9 30 

> :ıı 11-12-39 9 30 

Com. Acll. lnt. Anlc. 25-12-39 14 -
> > 25-12-39 14 30 
> > 26-12-39 15 -

Cem. Acb. Mil. Bayramiç 20-12-39 15 -
> :» 21-12-39 15 -

Com. Aeb. Mil. Edirne 12-12-39 14 -
Com. Acb. Comm. Mıl. lst. Fındıldı 15-12-39 10 -
C. A. Corpı Armie Çerlu 12-12-39 15 -

Municip. Ank. 26-12-19 10 30 
~eme Bur. Exec. lıt. Bazar de Ku- 14- l 2-.i9 15 -

liçeım• 

___ M __ u_t_e_a_h_h_i_t_ı_e_r_i_n __ T_a_k_v ~ 

Salı 12.12.939 

Manıanez (PTT. U. Mütl.) No 1220 
Çuval yıkama makineıi (inhisarlar U. Müd.) No 1223 
Elektrik tesisatı (Nazilli Beled.) No 1231 
Santrifuj tulumba (D. D. Y.) No 1247 
Sedye (M. M. V.) No 1247 
Arpa (lJrla Tümeni) No 1242 
Lacivert kumat (Galataray Lisesi) No 1249 
Mete kömiirii (Ank. Lvz.) No 1249 
Mazot ve benzin (İst. Mıntıka Liman Reiıliti) No 1250 
Zeytin yatı ve ıabun (Tophane Lvz.) No 1250 
Muhtelif cıinı lamba titeleri (D. D. Y.) No 1250 
Flançlı çekme boru ,, ,, ,, No 1251 
Binek otomobili (M. M. V.) No 1250 
İç ve dif laıtiti ,, " ,, No 1252 
Kamyon Fort veya Şevrole (M. M. V.) No 1253 
Hırdavat malzemesi, civata ve pul {İnhiıarlar U. Müd.) No 1~ 
Yanıın söndürme kovaıı, bakır edent (İst. Komut.) No I~ r4iJ' 
Kırk bet dükkanın sıva, çerçeve vı. beton arme ifleri (Eclinl" 

Emlak Müd.) No 1257 
Elbise ve çamaıır diktirilmesi (Bahkuir Aık. SAK) No 1253 ıfl' 
Pirinç ve k. faıulya (Orman Koruma Gen. Komut. Ank.) No 
Seririyat gömleği (Tophane Lvz.) No 1260 
Sayyar güvercinlikleri için malzeme (Tophane Lvz.) No 1260 
Meteoroloji binası ioş. (Gaziantep Naha Müd.) No 1261 
Katranlı fOH İnf. (Türkiye Demir ve Çelik Fab.) No 1262 
Kaz.an tamiri ve bakraç (Tophane Lvz.) No 1262 
Ray nakli ,, ,, No 1264 
Sardalya balığı, yaprak dolması (Manisa Tümen) No 126.l 
* Merkep (Ank. Beled.) No 1262 
Çizme (Harp Okulu Komut.) No 1664 ...ıı& 
İnhisarlar binasında tamirat (Kayseri İnhisarlar Baımütl.) No iP" 
Kok kömürü (Y ozıat Aık. SAK) No 1265 

K--e-si-lm-it-•ı_t_ır-•t_i_(_iz_m_ir_ı._vz_._> _N_o_ı_265 ______ _____/ ~ 

Memento des Fournisseurs 

Mardi 12.12.939 

Manpneııe (Dir. Gen. PTT. Ankara) No 1220 
Machine pr. laver les sacı (Dir. Gen. Monop.) No 1223 
lnstall. electr. (Municip. Nazilli) No 1231 
Pompe centrifuge (Ch. Fer Etat) No 1247 
Brancard (Min. Def. Nat.) No 1247 
Orae (Div. Urfa) No 1242 
Etoffe bleue (Lycee Galataıaray) Ne 1249 
Cbarbon de boiı de chbe (lnt. Ank.) No 1249 
Mazout et benziae (Profecture Port Iıt.) No 1250 
Huile d'olives et ıavon tlnt. Tophane) No 1250 
Verrea a lampe de diff. ıortes (Cb. Fer Etat) No 1250 
Tuyaux a flanche ,, ,, ,, No 1251 
Automoltile de monture (Min. Def. Nat.) No 1250 
Chambre a air et pneux ,, > ,, Ne 1252 
Camioa F ord ou Clıevrelet ,, ,, ,, No 1253 ) 
Articles de quincaillerie, ecreuı et rondelles (Dir. Gen. (\folf• 
~I~ ~ 

Seau pr. extinction d'incendie et outillaıe en cuivre (Cead, 
lat.) No 1255 

Trav. conıtr. 45 boutiques (Dir. Bienı Nat. Edirne) No 1257 
Confection habita et linı• (Cem. Ach. Mil. Bahkuir) No 125-1 
Riz et baricots (Commaad. Gen. Prot. Foretı Aak.) No 12'0 
ChemiMı pr. clinique (lnt. Tophane) No 1260 ilı 

Materiel pr. colombiers ambulants (lnt. Tophane) No 1260 ıt/.. 
Constr. bitiue Meteorolorie (Dir. Trav. Pub. Gaziantep) No t 

> cbauııee ıoudronnee (Fab. Fer et Acier de Turquie) filo 
Repar. chaudiere et ıeau·petit a anıe (lnt. Tophane) No 1262 
Traaıpert railı (lnt. Tophane) No 1264 
SardiuH et dolmaı (Div, Manisa) No 1263 
Botteı (Command. Ecole Guerre) No 1264 
Rep. bat. moaop. (Dir. Pr. Monop. Kayıeri) No 1265 
Ceke (Com. Ach. Mil. Y ozrat) No 1265 
Viande de bceuf (lnt. (amir) No 1265 

-----------------------(3 üncü sayfadan devam) 

Hava Kurumu Kemalpaıa Şubeıtnden: 

Şubemiz.de mevcud 58 adecl kullanılmıt zeylinyatı bi~oll11 

arttırma ile satııa çıkarılmıftır. 
Arttırma ve ibale 26.12.939 .... rünü ıaat OD befte h•Y'~.J 

buı.uruDda açılacaktır. Şartnameyi prmek ve ittirak etmek iP"',. 
ferin ban ku•mu iz.mir Şubeıine ve Şubemize müracaatları 
olunur. _/, \ 

imUyaz Sahllti ve Y aaı itleri Dtrektirü : lımall r 
Bualdılı yeri : Akm Buımevl, lıtanbul 


