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Unıurn Tüccarların ve nıüteahhitlerin mesleki Organıdır 

E ko n o m i k H a b e r 1 e r 
•anifatura eşyasına yOzde 10 

tenzilat yapılıyor 

~ "1anifaturacılar Ticaret Oda
~da toplanarak. evvelce yaptık· 
/ Yo20 tenzilattan başka ma· 

• ~atı.ıra çeşidine göre yeniden 
~ IO nispetinde bir tenzilat da-
Yapmağı kararlaştırmışlardır. 

. 1' oplantıda tespit edilen ye
~ tenzilatla muhtelif mani· 
ıijlura eşyaları asa~ıda göste· 
tıı fiatlarla çatılacak ve bu 

tıı~ilat bugünden itibaren tatbik 
~111tıacaktır : 

Jl\r"t• 1 ın ekstra 
ortn 
ehven 
pazeni 60 santim 

" 
70 ,, 

" 60 " ,, 

Kuru 
77 
50 
43 
48 
37 
30 
36 

Fransaya, İngiltereye tütün, ital
yaya fasulye, susam ,deri, M.a
caristana deri, Mısıra elma, kes· 
tane, Amerikaya tuzlu balık 
gönderilmiştir. 

Hariçten gelen bir İsveç vnpu· 
rile de çivi, radyo, makine ak· 
samı, lastik eşya, mevaddı gıda· 
iye, elektrik malzemesi, balık · 

yağ, kağıd, demir eşya ve saire 
gelmiştir. 

~ Milyon KilO Pamuk 
Çıkarılabilecek 

Hükumetimizin pamuk ıçın 
külliyetli miktarda lisans verdi
ği aliikadarlardan haber alınmış· 
tır. 

İtalya ve Rumanyaya verilen 
bu lisansın 2 milyon kilodan 
fazla olduğu söylenmektedir. 

70 " 
80 " 

,, 
" 

40 Hükametimiz ihraç edilen bu 

120 ]) 
~,, 130 " 
0Plin orta kalite 

43 • pamuklarından klevlant cinsleri· 
66 ne 67 ve akala pamuklarına da 
55 72 kuruş fiyat koymuştur. 

~ ehven 
45 Diğer taraftan memleketimiz· 

ı 15 S.P. 18 56 deki pamuk fiyatları dn ihraca-~ lit 
'ııtalonluk 120 75 ta müsaade edileceği için dün 5 

140 : 90 kuruş kadar artmıştır. Müstahsil ,, 
140 120 mallarını kolayıkln satabilmek-

~ " " 26 tedir. ~ lltelj Rus malı 
••tanlık Rus malı 32 

~anifatura fiatlarının yüksel· 
~tıi derhal diger eşyalara da 
~Gessir olduğundan, bu tenzilat 
~ıı eşya fiatlarının da teneuü-
ııe sebep olacaktır. 
~tanbul baukalarmın verdiği 
' llr mucibince, tüccar, mal 
\ 

1~1lıetinin ° 0 60 ı nispetinde 
~'illns alarak terhin ettiği malı 
1 derhal çekecektir. 

1 Cüınrükte bekleyen 0 ° 50 sel· 
~\le pamuklu mensucatın da bir 
Ilı faya mahsus olmak üzere pa· 
lıklu mensucata tabi tutularak 

~~kilı:nesi temin edileceğinden 
~~Yılıaya bir hafta zarfında kül· 
,Yttli miktarda manifatura eş
t'•ı çıkmıf bulunacaktır 
8aıı mallar üzerinde, fiat yük

'tlıneai, alabildiğine devam edi· 
tot. Bilhassa demire müteallik 
~hda bu tereffü ~aha ziyade 
lascdilmektedir. Piyasada, de 
~· ~·t~ hemen hemen kal~amış gi· 
•dır. Bakar, kalay, çınko, ka

tıc1 fiatları da yükselmektedir 
~ Cüınrüklerde beklemekte olan 
!illan mallarının yeni tarifeye 
~re çıkarılması için emir be 
ttıtnektedir. Bu malların piya· 

~Ya çıkarıldığında fiatların his· 
'<>lllnur derecede tenezzül ede· 
teti - h · d" şup esız ır. 

1 ~aamafih, her hangi bir ma· 
111 fiatının sebepsiz tereffüüne 
:t~dan verilmemesi için HükCı· 
h Clın ciddi tedbirler alacağı mu-
'kkaktır. 

Fransaya Giden Tüccarlar 

d Sir çok tüccarlar, ihraç mad· 
~e.ri yollamak imkanlarım ma· 
~ lınde tetkik eylemek için 
t•nsaya gitmişlerdir. 

l F'ransa, Türkiyeden harb mal
tllleai olarak istifade edeceği 

'-ddeleri ithal etmek fikrindedir. 

Dünkü ihracat ve ithalat 

4 ithalat ve ihracat hareketleri 
\Q niıbeten duraun geçmi9tir. 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

- 13. 12. 939 -

Fİ ATLAR 

C 1NS1 1 ' 1 ı~şağı Yukan 

Buğday yumu~ak 
,, Sert 

Bul11ur 
Çavdaı 

Susam 

krı.ılca 

Nohut aatürel 
Ya.af 
Kuşyemi çuvallı 
Yapak 
F asulya bnrbunyn 
ZeytinyaA'ı Eka. 
Sabunluk Eka. 
Tiftik mal 

Kr. Pa. 

5 26 

5 20 

4 20 

6 20 

13 --
48 
38 

120 
iç fındık ö9 -
Keten tchumu 14 30 
Arpa Anadol dökMe 4 14 
Tiftik oA-lak l 32 

GELEN 
Buğday 
Mıa r 

ku~yemi 
Fasulye 
Çavdar 
Keten tohumu 
Mercimek 
Arpa 
Yapak 
B. Peynir 
Un 
Yulaf 

Susam 
Tiftik 

G t DEN 

keten tchumu 
iç fındık 
Ceviı. kabuklu 

,, iç 
Fasulye 

Kr. Pa 

5 34 

6 30 

13 20 

.39 

42 20 

245 Ton 
112 
- . 

.ssı .. 
" 

2 " 
62 it 

33 
b • 

178 " 
87 " 

51 Ton 
8 • 

50 • 
0,5 • 
- . 
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DİŞ FİATLAR 

Buğday 

.. 
JO 

Arpa 
Mıaır 

Keten T. 

Liverpul 
Şıkago 
Vinipek 
Anverı 

Londra 

Fındık G. : Hamburr 

• L. : • 

3 54 
4 ~9 
3 86 

2 88 
8 05 

• • 

MU A KASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - alzeme-Harita ......... ..... _ - ~ 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 65,000 lira olup 4300 metre kadar tulü haiz 
katranlı şos ııin fenni ve umumi şartname mucib"nce vahidi fıyatla 
inşası Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesi tarafından mü
nakasaya konmuştur. 

Evrak bedelsiz olarak Karabükte Müessese inşaat müdürlüğün· 
den, Anl<ara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü muamelat servisin
den ve İstanbul'da Sümer Bank şubesinden bedelsiz alınabilir. 

Tekliflerin en geç 2~.12 939 günü saat 12 ye kadar Türkiye 
Demir ve çelik fabrikaları müessesesi inşaat müdürlüğüne gelmiş 

bulunmnsı şnrttır Postada vaki oh bilecek gecikmeler kabul edilmez. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 
Keşif bedeli, 4553 1 im 37 kuruş olan Etimesuttaki Türkkuşu 

binalarının su tesisatı, açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Muvakkat teminatı, 341 lira 50 kuruştur. 
İhalesi, '27.12.939 çarşamba günü. saat 15 te Türk Hava Kuru

mu genel merkez binasındn Türkkuşu Satınalma Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

İsteklilerin, kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika ve muvak
kat teminatlariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri. 

Mersin Belediyesinden : 
Y oğurtpazarı •meydanındaki parke taşlarının sökülerek 

bu meydanhğın tanzim ve tesviyesi ile park haline ifrağı işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 712 lira olan bu işe talip olanların yüzde 
7,5 muvakkat teminal ve ticaret odası vesikası ile birlikte 
25.12.939 sah günü saat 15 te belediye dniresinde te§ekkül 
edecek Encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 

Milli Müdafa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Keşif bedeli 2,000 lira olan iaZ okulu ve kimya taburu harici 

su tesisatı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. pazarlığı 28.12.939 
per~ewbe günü saat 11 dedir. Kat'i teminatı 300 lira olup şartna 
si komisyonda ı:-örülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa
tanalma komisyonunda bulunmaları. 

"'* • İki küçük biun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ke· 
şif bedeli ~699 lira 8 kuruş olup ilk teminat miktarı 728 liradır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 29. 12 9;~9 cumn güuü snnt 14,3U da 
hava satınalwa kom15yo11unda ycpılacakhr. Keşıf evrak ı hergün 
49 kuruş mukabili de komisyondan alınabilır · İsteklilerin kanunun 
2 ve J üncü maddelerinde yazılı kanuni belgeleriyle teminat ve 
teklif mektupları ile muoyvcn saatten bir saat ev\•elıne kadar ko
misyona müracaatları. 

(laçlar, Klinik ve lspençiyan aıat, Hastane Lvz. 
.....__.._~ -

Askeri Fabrikalar• Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

Tuhmin edilen bedeli 7500 lira olan 25 ton Trinatriuw·fosfat 
müteahhit uam ve hesabına askeri fabrikalar umum müdürlüiü 
merkez satınalma komisyonunca 20.12.939 çarşamba günü ırnat 16 
da pnrnrlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan 'erilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 562 lira 50 kuruş ve 
2490 suyılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olma<l ıklarmu ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret i odası vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satmalma 
Komisyonundan : 

l - l0,000 2 cc ) 
200,000 5 cc ~ Cem'an 310,000 serum ampülü pazarlıkla 
50,000 10 cc ) olmak üzere satın ahnacnktır. 
50,000 15 cc ) 

310,000 Yekun 
2 - Ampüllerin cam evsafı Türk Kodeksine uyıun olacak. 
3 - Pazarlığı 18. 12.939 pa1.artesi günü saat 11 de Ankara Mer· 

ke.z Hıfzıssıhha Müessesesi Satıoalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Tahmin bedeli 9000 lira, ilk teminatı 675 liradır. 
5 - Şartname ve nümünesini görmek istiyenler müesseseye mü 

racaat ederler . 
1 6 - İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte mezkür 
1 komisyona gelmeleri. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Gurebe Hastanesi rontgen laboratuvarına lüzumu olan 256 düzü

l ne rontgen filmi ile 30 kutu banyo ilacı açık ek~iltmeye konulmuş· 
tur. Muhammen bedeli 1997 lira 10 kuruıtur. ilk teminat J49 lira 

78 kuruştur. İhaleıi 29.12.939 c11ma ıüaü saat 15 te İstanbul Vakıf
lar Batmüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şart
namesi hergün Levazım kalemincla görülebilir. 

• * • Gureba Hastanesindeki Tıb Fakültesi dahiliye seririyatma 
lüzumu olan 259 düzüne rontgen filmi ile 40 kutu banyo ilacı ve 
2580 aded film zarfı açık eksiytmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 1337 lira . 82 kuruıtur. İlk teminat 100 lira 34 kuruştur. 
İhalesi 29. 12.939 cuma günü saat 15 te İstanbul Vakıflar Başmüdür· 
lüğii binası topl&nan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergiin 
Levazım kaleminde görülebilir . 

• •• 
7000 m3 oksijen alınacaktır. Bak: ist· Elektrik, Tramvay 

ve Tünel İ§letmeleri U. Müd. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
Bir adet elektrikle itler vem temizleme makinesi alma

caktır· Pazarlıkla eksiltmesi 19 12.939 sah günü saat 14 de 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri· 

Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
~stanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

Beher takımın Muvalı.kat 

muhammen bedeli 
lira 

230 takım erkek elbisesi ve kasket 22 ) 
71 takım kadın müstahdemler ) 

teminatı 

lira 

465 
için etek, ceket 16 ) 

İstanbul Üniversitesi müstahdemleri ıçın yaptıralacak elbiseler 
28.12.93~ perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuflur. 

Kumaş ve kullanılacak lıarç nümuneleriyle şartnamesi her gün 
Rektörlükte görülür. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzunu ve 939 Ticaret Odası 
\'esikosını ve bu gibi işler yaptığına dair resmi dairelerin birinden 
son iki sene 1.arfında alınmış vesikalarmı havi teklif mektuplarını 

ihaleden bir saat evvel rektörlüğe vermiş olmaları lazımdır. 

Devlet Denizyolları ivletme Umum Müdürlüğüdeıı : 
İdaremiz ihtiyacı için alınacak 5 O ila 750 battan iye açık eksilt

meye konulmuştur. 
Azami mikdarının muhammen bedeli 4875 lira olan muvakknt 

teminatı 365,63 liradır. 
Eksiltme Tophanede Umum Müdürlük Alım Satım Komisyo. 

nunda 28 Kununievvel 939 tarihine müsadif perıembe günü s ı at 4 
de yapılacaktır. 

Nümune, şartname her gün malzeme müdürlüğünde görülebilir· 
İsteklilerin yazılı gün ve saatle 2490 sayıh kanunda ynzıh vesaik

le komisyona gelmeleri. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
Deniz fabrikaları için mevcut nümune ve şartnamesi mucibin· 

ce 5000 metre buranda bezi l6.12.g3g C11martesi i\inü saat 11 de 
Kasımpaşadit bulunan Deniz Levazım Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 8750 lira, kati teminatı 1312,50 liraJır. 
Alınacak buranda benzinin nümune evsaf ve şeraiti iş saatleri 

dahilinde mezkur komisyonda istenilebilir. 
İsteklilerin ihalesi yukarda gösterilen i°Ün ve saatte 2490 sayılı 

kanunun istediği vesaikle birlikte adı geçen komisyona müracaat· 
ları. 

obilya, Büro ve ev e~yası, Muşamba, Hah v .s. 
~ - --- --

Münakalat Vekaletinden : 
Vekalet ihtiyacı için 4150 lira muhammen bedelli muhtelifül

cins 48 parça mobilya açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Eksiltme 22.12.939 cuma iÜnÜ saat 15 efe V ekilet Levazım mü· 

dürlüiü odasında yapılacaktır. 
Şartname ve teferrüatı Vekalet Levazım Müdürlüğünden para· 

sız alınabilir. 

Kanuni ves aikin ibraz.ı ve 311 lira 25 kuruş muvakkat temina· 
tın yatırılması laz.ımdır. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Limanları İıletme Umum Müdürlüiünden : 
Atelyelerimiz ihtiyacı için muktezi ve muhammen bedeli 1325 

liradan ibaret .otuz metre mik'abı muhtelif kereste açık eksiltmeye 
konulmuştur. lhaleıi 29.12.939 tarihine raatlıyan cuma günü saat on 
birde Galata Rıhtımındaki Umum müdürlük binasında toplanacak 
olan Sa!ınalma komisyonunda yı.pılacaktır. 

Muvakkat teminatı 99 lira 38 kuruştur. Şartnamesi IÖzÜ ieçeıı 
komiıyonda her fÜn görülebilir • 
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A) Mlnaka11lır 
lno•at, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 
Yoturtpazarı meydanının parke habine ıfratı iti aç. eks, 712 -
Malatya yeni ce:ıaevi ilivei inf, paz 13508 01 
Mendirek inf. . kapalı z. 9997 25 
Zinoirlikuyu mezarlıtı cephe duvarı tamiri paz. 1438 27 

ve IHrioe tel kafesli parmaklak konul · 
ma11 

I013 10 
749 80 
107 87 

Mersin Belecl. 
Malatya C. Müddeiam. 
ist. Mmhka Liman Reııliti 
lst. BeJed 

25-12-39 15 -
30. 12.39 13 -
29-12 39 15 -
28 12·39 14 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. - - - ------~~-....,,, 
Oluijen: 7000 m3 aç. eks. 
Rontre• filmi: 256 düzine·banyo ilacı: 30 kutu " 
Roatı•n filmi: 259 düzine-banyo Hacı 40 

k11tu·film zarfı: 2580 ad. 
Serum ampulu: 31000 ad. 
Tazyik edilmit pamuk: 2 t. (temd.) aç. eks. 

3675 -
1997 IO 
1337 82 

9000 -
4000 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaş1r v.s. 
Buranda bezi: 50~0 m. 
Kar eldiveni: 4000 çift 
Ruzıir elbiHsi ve fotin üstlGj'ü: 4000 ad. 
S.ririyat ıömleği: 726 ad. 

paz. 

" 

" 

8750 -
6000 -

350'20 -
1306 80 

Mobilya, büro ve ev eşyası, Mu,amba Hah, v. s. ----
Mobilya: 48 parça aç. eks. 4150 -

Matbaa itleri - Kırtasye -Yazıhane Levazımı ......,_ .. _._ 

Karta1iye levazımı Karaataç mfteuesatı için: paz. 
58 kalem 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

755 53 

Odun: 660 t. kapalı z, 16500 -
Maaot: 320 t. (temd). paz. 

~Uteferrik 

Sotuk tutkal: 2 t. aç. eks. 
Neft yatı: 5 t. " 
Abırkapı onilnde batık "Mari Valyano,, va- kapalı 2 . 

purunun enkazının ihracı suretile lima· 
nın temizlettirilmesi ' 

Haydarpqa mendirefi aç.tında batık "Mar· 
prita,, Yapurun enkannın ihracı sureti
le limanın temizlettirilmesi 

Peynir tenekesi: 10000 ad. 
Sinıer makara iplij'i: 15000 ad. 

" 

paz. 

" Nakliye kotum beygiri: 4 bat " 
ainek nakliye kotum ve mekkiri: 32 baı aç. eks. 
Bilylk bakır kazan: 20 ad. paz. 
Bil,-ik kepça: 200000 ad .-küçiik kopça: " 

400000 ad. 
Bukal: 300.500 k . tartar 

lr:.ak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmek: 33 t. 
Nolaud: 50 t. 
Toz .. ker: 35 t. 
Sıtır eti: a5 t. 
ikmek: 198 t. 

n 

aç. ekı. 
paz. 

,, 
,, 

kapalı z. 
~. üzlm, kayısı, zerdali ve uryanı eriti v.ı paz. 
K. eraak belediye butaneleri için ,, 

B. M U -r a y e d e 1 e r 

Sondaj aletleri 
Moteıiklet İJ ve dıt liatikleri 
Demir parçaları 
Erkek kuzu: 2000 bat 
Deri ve batarak 
Klbae fotia: 1000 çift 

aç art. 

" 
" paz. 

paz. 

lı~r11kat, Benzin, Maki na yağları v. s. 

1600 -
3750 -

15000 -

5000 -

600 -
Beh. O 42 50 

560-
1700 -

k. o 09 75 

7500 -
21870 -

3117 -
ı32n 01 

40 -

200 -

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden : 
Kilo Cinai 

4000 Silindir yatı 
5000 Buhar makine yatı 

l 0000 Dizel makina yafa 
2000 GrH yatı 

21000 
J0.11 .Ja tarihinde ihale edileceti evvelce ilan edildiği halele 

talibi zuhur etmeyen ve muhammen bedeli 7800 lira olan <:İns ve 
miktarı y•karda ya.ıh 21 bin kilo muhtelif makine yağının ihalesi 
lıapala urf uı•lile 29. 12.39 tarihine rastlayan cuma günü · saat 15 
de Galata rıhtımındaki umum mldiirlük binasında toplanaeak olan 
aabnalma komi.yenunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 585 li
radır. İsteklilerin teklif mektuplarını bildirilen vakitten bir saat ev· 
nline kadar komiıyon reiılitine tevdi etmeleri lazımdır. Şartname· 
ıl hr ... ll•il r•çea komuyonda görülebilir. 

Aakara Belediyesinde : 
Sa itleri için alanacak olan 120 ton karabük kömürG 15 gün 

•lıldetle açık ekıiltmeye kanulmufbır. 
Muhamm ... bedeli 3060 liradır. 
Muvakkat teminat 2'21,5 liradır. 
ŞartnamHini (Örmek istiyealerin her rün encümen kalemine 

n bteklileria tie 29.12.39 naa ıtnG ıaat I0,30 da Belediye en· 
elm•iae mtlracaatluı, 

Kırklareli Askeri Satanalma Komisyonundan: 
2,500,000 kilo odun açık eksiltme ile satan alınacaktır· 

Muhammen bedeli 37,500 lira olup ilk teminata 2812 lira 50 
kuruıtur· Şvtnameıi her riin Komisyonda 16rülebl1Jr. Ek· 

275 63 
149 78 
100 34 

675 -
300 -

1312 50 
450 -

2626 50 
98 02 

311 2~ 

56 67 

1237 50 

120 -
281 25 

1125 -

375 -

45 -
9j6 25 

84 -
127 50 

241 31 

563 -
1633 50 
233 78 
996 -

İst. Elek. Tramvay Tünel işlet. U. Müd. 29· 12-39 15 -
İst. Vakıflar Direk. 29-12·39 15 -

,, 29·12-39 15 -

Ank. Mrk. Hıfzıssıhha Müe11esi SAK 18-12-39 15 -
Tophane Lvz. SAK 21-12-39 15 -

Deniz Lvz. SAK· Kasımpafa 
Tophane Lvz. SAK. 

" ,, 

Munakalat Vek. Ank. 

İst. Beled. 

Lüleburgaz Tümen SAK. 
Saıusun Belod. 

D.D.Y. Haydarpaşa 
. ,, 
lst. Mıntıka Liman Reisliği 

,, " 

İıt. Beled. 
M.M.V. SAK. 

" İst. Komut. SAK Fındıklı 
Edirne Ask. SAK · 
Tophane Lvz. SAK. 

,, 

İst. Bölge Sanat Okulu SAK 
Tophane Lvz. SAK 

,, 
Edirne Ask. SAK 
lzmir Lvz. SAK. 
İst. Beled. 

" 

16-12-39 il -
21-12 39 14 -
21-12-39 14 -
21-12-39 15 30 

22-12·39 15 -

28-12·39 14 -

18-12·39 15 -
21 -12-39 a kadar 

29-12 39 10 30 
22-12-39 11 -
28-12-39 15 -

28-12-39 15 -

28-12·39 14 -
15-12-39 11 -
15-12·39 ıo -

2-1·40 IO -
20· 12-39 15 -
21· 12·39 14 30 

18-12·39 15 30 

28°12-39 14 -
20·12-39 15 30 
20°12·39 15 -
18-12-39 11 -
29-12-38 15 30 
28-12-39 14 -
29-12-39 14 -

50 - İst.Elek,Tamvay Tünel İılet. U.MGd. 25-12-39 15 -
" ,, 23-12-39 10 -

Galatasaray Lisesi SAK 19-12·39 11 -
Karacabey Merinoş yetiştirme Çiftliii 28·12-39 15 -
Eskiıehir Hava Kurumu 15·1·40 14 -

30 - Ank. Lvz. SAK 15-12-39 14 -

siltme 28.12.39 perıembe günü saat 15 tedir. Taliplerin ka
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarile ve teminat 
moktuplarile birlikte belli gün ve saatte Kırklarelinde Askeri 
Satınalma Komisyonur.a gelmeleri. 

Lüleburıaz Tümen Satanalma Komisyonundan : 
660 ton odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin 

bedeli 165JO lira ilk teminata 1237 lira 50 kuruıtur. Şartnamesi her 
gün komisyonda (Örülebilir. İb aleai 18.12 39 pazartesi ıinü saat 15 
de Lüleburgazda askeri aahnalma komisyonunda yapılacaktır. Teklif 
mektuplarım belli ıünde belli saatten bir saat evvel komisyona ve• 
ya posta ile ,.CSnderilmit bulunacaklardır. 

--------~----~--------...~~--~~---------- -----------Mü tefe r r i k 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan : 
2 baskülle 150 kilo çekerinde 4 kantar satın alınacaktır. Talib. 

lerin 15 12.939 cuma (Ünü saat 15 te Vizeie Aıkerf Sabnalma 
komisyonunda bulunmaları. 

Devlet Demfryolları ve Limanları lıletme Umum ldar esinden 
Mnbammen bedeli 1600 lira olan 2000 kilo ıoğuk tutkal 

29.12.939 cuma fÜni saat 10,30 da Haydarpaıada Gar binaaı tialai. 
lindeki komisyon tarafınd•n açık eksiltme uıuliyle sabo alınacaktır: 

Bu ite girmek isleyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte eksiltme fil•I saatine kadar 
komisyona maracaatları lizımdır. 

Ba ite ait şartnameler komisyenclan paraaız olarak datıtılmak· 
tadır. 

* • • Muhammen beieli 37~ lira olan 5000 Kı. Neft yatı 
22.12.939 cuma rünl saat 11 de Haydupap Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme uıuliyle satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 281 lira 25 kurutluk muvakkat t .. 

14 Biriaolkh•o ı• ,,,,,,, 
minat ve kanuau tayin ettiti nnilde birlikte eksiltme pnil .... 
hne kadar komisyona mlracaatları lbımdır. I ak· 

Bu işe ait prtnameler komiıyoadan parasız olarak datıtı • 
tadır. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisllttnden : 
Abırkapu önGnde batık MARI V AL Y ANO ve Haydar~ 

menaireti açığında batak MARGARITA ismindeki iki vapurun pal• 
kazının ihracı suretile limanın temidettirilmesi ayrı ayrı v• k• 
zarfla ekıiltmeye konulmuftur. deli 

MARİ V AL Y ANO vaparu enkazının ihracı ta~min beAll· 
15,000 lira, ve yüzie 7,5 teminatı muvakkatesi 1125 laradır. M i· 
GARiT A vapur11n11n enkazın in talamin bedeli 5000 lira 0 ° 7,5, ~::.i 
nah muvakkateai 375 liraıhr. MARI V AL Y ANO vapurunun ıh dl 
2il.12 939 p•rıemlte ıGnü saat 15 te ve MARGARITA vapurunun 
aynı günde saat 16 daiır. fC 

Talip elan:arın teminat makbuz veya banka mektupların•. di 
dijer malt ve ticari veaiki muteber eleriai ve bu itlerde eblıye ,le 
olduklarına dair münakalat veklletinden alanmıt elaliyetnamel• 

'--·lt e fC birlikte teklif mektuplarını 2490 numaralı arttırma ve eaaı 111 ,Jı 
ihale knnanua 32 inci maddesi btıkümlerine uypn olarak kaPG . _.__ .. 
ve mühürlü zarfla ilaale saatlerinden birer aat evveline ka... il' 
lata rılahm ü1:erinde Mıntaka Limaa Reiıliti binasında miitetek. 

1

1 komisyona vermeleri ve prtnameyi tifrmek •• almak iateyealerill 
berpn idare fUbesine müracaatlari ilin ol•nur. 

Milli Müdafaa Vekile ti Satmalma Komisyonundan.: ,t 
Hepsine tahmin edilen fiatı 187.574 lira olan 214,000 reyıaa 

nah ile 86,000 reyim katır nalı pazarlıkla sabo alına .. lr.tır. p....:: 
lıtı 30.12.e39 c•marteai (Gnii saat 10 da Aokarada M. M. V. Sab ~ 
alma Komisyonunda yapılacaktır. Nallana hepıi birden ltir tale • 
ihale edilebileceti gibi ellişer bin ve daha yukarı partilere bcllilll. 
mek suretile ayrı ayn talihler• ihale edilebilecektir. iıteklilerin P' 
zarlık güni laepıi için 21,250 lira 40 kurutluk veya talih olac~~ 
miktar için teklif edecekleri fiat üzerinden kati temiaatJarile ~ 
likte Ankarada M. M. V. Satnıalma Komisyonuada paurlık ,ıto •• 
saatinde bul11nmaları. 

* • • Seherine tahmia edilen fiyata 42,5 kunt olan lfı,000 •'~ 
Sinıer makara ipliti pazarlık! satan alınacaktır. Pazarlatı lö.12-g.lt 
cuma fÜDÜ Hat J 1 iedir. Kat'I teminatı 956 lira 25 kuruf olllP 
şartnamesi komisyonda prülir, Taliplerin muayyen vrkitte M. 1'4• 
V. Sabnalma Komuyenunda bulunmaları. 

• • .4 bat nakliye kotumu beyıiri pazarlıkla saba alınacaktır. f•• 
zarlıtı 15.1~.93~ cuma pnü saat 10 dadır, Taliplerin muayye• ••• 
kitte M. M. V. SahnaJma Keaaiayoaunda ltulunmaları, 

İatanbul Levazım Amtrlifi Satınalma Komiıyonundan : ... ~ 
200 bin adet büyilk ve 400 bin adet küçOk kopça 21.12-ljlllll"' 

perıembe ıünü ıünü ıaat 14,30 da Tophanede Lvz. amirliJİ 51" 
tıoalma Komisyonunda pazarlıkla alanacakhr. Tahmin bedeli I~ 
Ura, il~ teminatı 127 lira 50 kul'llflur. NOmuneleri kemisyoocla ıl' 
rülür. isteklilerin belli saatte kombyena gelmeleri. . 

• • • 300-500 kilo tarlar ba1kül alınacaktır. Pazarlıkla eluiltlD.,ı 
18. 12.839 pazarteıi pnü saat 15,30 da Tophanede Lvz. imirlifİ 51• 
tıaalma Komisyoouada yapılacaktır. Talib olanların mevcull ptl" 
loklarile ve temioatlarile belli saatte kombyena r•lmeleri. 

lıtanbul Gümrükleri Batmüdürlüiilnden : 
Atafldaki mtıbayaa işi 18. 11939 pazarteli ~nü ıaat 10 dl 

pazarlıkla ihale edileeektir, 
Mevcut şaıtnameye rCSre 20 adet yanrıo IÖndlrme ileti, ia.al' 

bedeli 310 liradır. 

.l.tekUlerin ba1müdGrUlkteki komiıyo•a ıemeleri. 

İstanbul Levazım Amtrlift Satınalma Komisyonundan : 
3 adet pres makinesi atanacaktır. Pazarlıkla eksiltlll.,ı 

19.12°939 sala ıünü saat 14.45 te Tophanede Levazım A111it' 
lirlili Satanalma Komilyonuada yapılacaktır. Nümuneıer• 
Tophanede 2 No. la dikimevinde rörülebiltr. isteklilerin k•tl 
temlnatlarile belli saatte Komisyona ıelmelert, 

lstanbul Komutanlafı Satınalma Komisyonundan : 
3 binek, 27 nakliye kotumu, 2 mekkirı ki cem'aa 32 ı-f 

hayvan açık eksiltme ile satın alınacaktır. Münakaıasaoa 2.1.9" 
sah (Ünü saat 10 da ba,lanacak ve aynı ıilnde ibaleıi yapılacaktı'' 

Haynnlarını satmak itteyenlerin belli fÜn ve saatte J.ayvaoll" 
riyle beraber Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komiıyenuoa ,., .. 
meleri. 

Lira K. 
9000 

lg{) 00 
250 00 
180 00 
150 00 

100 00 
50 00 
58 50 

21 ()() 

200 00 
187 50 
2900 

26 00 

1597 00 

lzmir Orman Çevirıe Miidürlüfilnden: 
Adet Fi Aletin cinai 
60 150 Yekpara 14 parmakla demir:tırmık 

300 85 Çelik kürek 1.258 Kı. afırlıtında 
200 125 Karık çapası 
150 120 iki yGzlQ çelik kazma beheri 2.500 l(f 
200 75 Çelikli tahra (yerli mamulih) beheri 

700 G. 
1000 10 
200 25 
26 225 

12 175 

200 IOO 
150 125 
30 130 
29 130 

Kürek sapı 
Balta ıapı 
Bfiyilk kanca 3 metre prgen ıınkh •' 
boyala ve kanca ucu cıvatala 
Şakul dal makası nikelijlı ve .,. • .
yaylı 

iki tarafla keaen çelik talara 
Çelikli balta beheri J.200 Kı. 
10 parmaklı tırmık 

KüçGk tırmık 

Orman çeyirıe miidilrlütlmlz içia miktar, evaf ve muha•lll" 
bedelleri hizalarında yazıla yukandaki lute mucibince yanıın ı6ndl,..1 

n tırtıl mtieadele iletleri tierlaal talim edilmek Gzere açık ebllttll' 
ile alınacaktır. ihale 25.12.939 pazartesi pul ıaat on albda Çevir .. 
aaüdlrlüğümGade teşekkül edecek komiqonca yapılaeajıntiaa t.Uf' 
terin muhammen bedeli mecmuu olan 1597 liranın ylzde yedi buçet• 
;u 119 lira 78 kurq ma•akkat temiaab ..-.-Jclea yatarmlf oldaklt" 
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•e vesaiki lizımeleri ile muayyen gün ve saatta m6racaat· 

~llame ve nümuneleri her gün mesai saatmda erman çevir
~rlüğinde görülebileceği ilan olunur. 

Gaziantep Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Garnizon birlikleri ihtiyacı için senelik mukaveleye bajlanacak 

olan 4 bin kilo sade yağın 10 gün uzatılmak suret"le 16. 11 .39 ta· 
ribinde yapılacak olan ibaleıinde de talip çıkmadığından mezkur 
yağın ihalesi 16 l 1.39 dan itibaren 16.12.39 a kadar bir ay içinde 
pazarlıkla yapılacaktır. 

Memento des Fournisseurs 

------------·--=------------------..... ----~-
Veadredi 15. It.9i9 

İzmir Belediyesinden: 
aeıtdiycı otobüslerine 32X6 5 eb'adında 12 aded dış lastik a· 

dır. 
Muhammen bedeli 3800 lira ve muvakkat teminatı (285) lira· 

Div. plants et arbrea (Municip. Ankara) No 1224 
Eau oxygenee (Min. Def. Nat.) No 1250 

)'azı işleri müdürlüj"ündeki şartnamesi veçhile açık eksilt
IL~onulmuıtur. 
:''lllammen bedeli 2100 lira olup ihalesi 25. 12 939 pazartesi 
"-t 16 dadır. İttirak edecekler 157 lira 50 kunırluk teminati 
~•ına yatırarak makbuzla encümene gelirler. ...... ~~~~~~ 

'Zahire, Et, Sebze v .s. -
~bul Leva·wn Aınirliği Sahnalma Komisyonundan: 

~Tavuk etl 
r Hindi eti 

1"k•rıda miktarı yazılı tavuk ve hindi eti 15.12.939 cuma günü 
4,3() Tophanede Levazım Amirliği Satınalmn Komisyonunda 
ı~ı. eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin belli saatte teminatlari" 
ltıiıyona gelmeleri. 

j 

Aydın Askeri Satınalma Komisyonundan : f 
:OOo kilo koyun, keçi veya sığır eti alınacaktır. Kapalı zarf. 
tıa:ıesi 28.12.939 perşembe günü saat 15 te Aydında Asker. 
~· Komisyonunda yapılacaktır. Hangisi ucuz olursa o cin 

tıi yapılacaktır. Bu üç cins etler talih tarafından bir zar 
de olmak üzere her üçüne de nyrı ayrı fiat teklif edebilir 

t\iııin muhammen bedeli 16,500, keçi etinin 16,500 koyun eti 
·~ liradır. Sığır etinin ilk teminatı 1237 lira 50 kuruf, keç 
12.17 lira 50 kuruş, koyun etinin 1980 liradır. Şartnamesi Ay 
~trf Satmalma Komisyonunda görülür Talihlerin teklif mek 

\ 
1 .kanuni vesfüalarile birlikte ihaleden b · r s ıat evveline ka 
kbuz mukabili komisyona vermeleri. 

~ l(ırklareli Askeri Satınalma Komisyonundan: 
100o kilo sığır eti kapalı zarf usulile münukasaya çıkarılmış· 
lıaınmen bedeli 85,500 lira olup ilk teminatı 5525 liradır. 

3.1.940 çarşamba günü saat 15 te Kırklareli As. Satınal
~ da yapılacakbr. Şartnamesi her gün Ko. da görülür. Talib. 

llunun 2 3 üncü maddelerindeki vesaik ve teminat ve tek· 
llıblarmı 

1

havi zarflarını belli gün ve saatte bir saat evveli
t Kırklarelinde As. Sahnalma Ko. na vermeleri. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
~lğıda yazılı erzaklar 2). l 2.C)39 çarş:ıın~a günü hizaların. 

1 saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. lsleklilerin teminat 
111li vesikalarile Edirnede Müşiriyet dairesindeki Askeri Sa· 
1'onıisyonuna müracaatleri 

Miktarı Tutarı Teminatı İhale 
Ton 
300 
100 

Lira 
39,000 
13,000 

Lira 
5850 
1950 

Saati 

Ornıan Koruma Genel Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan : 

14 
14,30 

ltıln Koruma Genel Komutanlığının talungah eratı ihtiyacı 
'4,. il alınaçak olan 3 bin kilo sade yağının birinci pazarlığına 
'-adığından 15.12.39 cuma günü saat 11 de Ankarada Ye. 

4 Orman Koruma Genel K. binasıudaki Satınalma Komis· 
lkinc; pazarlı~ı yapılacaktır. 

lıallıa:nen bedeli 3000 lira olup muvakkat teminatı 223 liradır. 
lııllnıeai her sı-ün komisyonda görülebilir. 
kliler muayyen gün ve saatte teminatlarile birlikte Komis· 

•~lı.ıeleri ilan olunur. 

'bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan; 
ton nohud alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeıi 20 12.939 çar
tiİnü saat 15,30 da Tophanede lvz. amirliği Satınalma Ko
llda yapılacaktır. Nümune ve şartnamesi komisyonda görü-
klilerin belli saatle komisyona gelmeleri. 

' 35 ton kadar toz şeker alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
çarşamba iünü saat 15 te Tophanede lvz. amirliği Satın. 
iıyoııunda yapılacaktır. Şartname ve nümunesi kornisyon

iiı-. İsteklilerin kati teminatlarile belli saatte komisyona 
i. 

lt Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
it tayyare birliklerinin 198,000 kilo ekmek ihtiyacı 
~rfla eksiltmeye kon'DUftur. İhalesi 29.12-939 cuma 
~t 15,30 İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komiı

Yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 21,870 lira, ilk 
~ 1633 lira 50 kuruftur· Şartnamesi Komisyonda gö-
teklilerin Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair 
taatermek mecburiyetindedirler· Eksiltmeye ittirak 
t 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve 

iL eainde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektup
"'le saatinden bir saat evveline kadar izmirde Leva· 

tliti Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

E:dırne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
t.ıı ıığır eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18.12.39 pazar

a.at 11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 7500 liradır. 

56.3 liradır. Şartname komiıyonda sı-örülür. isteklilerin te· 
~buz veya mektublarile kanunda yazıla vesikalarile belli 
~tte Edirnede Müşiriyet dairesinde Satıoalma komisyonuna 

'· 

Vtze Tümen Satınalma Komisyonundan : 
lira tutarında iki defada kuru ot 12 ton sade yağı, 40 

f, 100 ton odun 15 12 39 günü saat 15 de pazarlıkla satın 
· İsteklilerin belli saatte Vizede Satınalmll Komisyonuna 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
isteklilerin teminatlarile birlikte pazarlık için 

çarşamba ~nleri komisyona oıürncaatları. 
Cumartesi ve Constr. dcpôt de munition (Miniıt. Def. Nat.) No 1252 

Div. articles d'emeublement ( ,, Communication) No 1253 
n~uzout (uir. Gen. Exploit. Porta Etat) No 1253 

İstanbul Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 
5.12.939 günü talibi çıkmıyan afağıda miktar ve cins yazılı alt1 

kalem sebze 15. 12.939 cuma günü saat 14 de Tophane Askeri fahri· 
kalar yollamasındaki satınalma komisyonunda pazarlıkla ihale 
edilecektir. Tahmin edilen bedeli 256 lira 50 kuruştur· Taliplerin 
ilk teminatı olan 19.24 lirayı her hangi bir malmüdürlüğiine yatıra. 
rak alacakları makbuzla birlikte mezkur gün ve saatte komisyonda 

Tuyaux en fer, machine pr. vendage (Dir. Gen. Monop) No 1254 
Repassage el lessivage de linge (Dir. Lycee Galatasaray) No 1234 
Rep. toiture (Dir. Monop. Samsun) Ne 1254 
Farine (Div. Adana) No 1254 
Foin (Com. Ach. Command. Gen. Gendr. Ank.) No 1254 
Farine (Com. Acb. Milit. Marat) No 1254 
Benzine (Dir. Gen. Exploit. Tram, Electricite et Tunel) No 1255 
Machineı telepboniques (Dir. Gen. Monopoles) No 1255 

bulunmaları. 

Kilo 
900 

1200 
1200 
1800 
1500 
300 

Cinsi 
Soğan 

Lahana 
Prasa 
Patates 
Ispanak 
Taze bakla. 

w=-------_____.~~~~~~------~~-------~~~=--• • 

l\llUZA YE.DELER 
·~~--~~-------w=~~~-

Hurda otomobil ve motosiklet iç ve dış lastikleri ile 
sondaj aletleri satılacaktır. Bak: İst. Elektrik, Tramvay ve 
Tünel İşletmeleri U. Müd. ilanlarına 

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

Cuma 15.12.939 

Ataç ve muhtelif fidan (Ank. Beled.) No 1224 
O oks!jeue (M. M.V.~ No 1250 
Malzeme deposu inş. (M. M. V.) No 1252 
Muhtelif cins mobilya (Münakalat Vekaleti) No 1253 
Mazot (De\•let Limanları İşletme U. Müd t No 1253 
Demir boru üzüm kesme makinesi v.s (İnhisarlar U. Müd.) No 1254 
Yatak çarşafı, peçete ve sofra örtüsü yıkanması ve ütülenmesi (Ga-

latasaray Lisesi SAK·) No 1254 
Roberoit döşemesi ve çatı tamiri (İnhisarlar Müd. Samsun Şubesi) 

No 1254 
Ekmeklik un (Adana Tümeni) No 1254 
K. ot (Jandr. Gen. Komut. Ank. SAK.) No 1254 
Un (Maraş Ask. SAK.) No 1254 
Benzin (İst. Elektrik Tramvay ve Tünel İslet. U. Müd.) No 125::i 
Telefon makinesi (İnhisarlar U. Müd.) No 1255 
Üzüm temizleme evi inş. (Manisa Ziraat Müd.) No 1254 
Fıçı tapası bezi (İnhisarlar U. Müd.) No 1255 
Sıtır eti (Çorlu Kor) No 1256 
Balast (O. D. Y.) No 1256 
Elbiselik kumaş (Devlet Denizyolları İşlet. U. Müd.) No 1256 
Fırın odunu (Selimiye Ask. SAK.) No 1256 
Battaniye (İst Sıhhi Müe11eseler SAK.) No 1256 
Kaputluk kumaş (Ask, Fabrikalar) No 1256 
Bezli zarf zamk ve kola (O. D· Y.) No 1256 
Yapralt tütünleri nakli (Balıkesir İnhisarlar Başmüd.) No 1256 
İskarpin ropluk kumaı ve pardesü (Konya Maarif Müd.) No 1259 
Dıkili kasabası haritası tanzimi (Dikili Beled. No 1258 
Kanalizasyon iti (İzmir Beled.) No 1258 
Elektrik tesisatı (Çanak. Hususi Muhasebe Müd.) No 1260 
Tavla inş. (Edirne Ask. SAK.) No 1262 
İnhisarlar binusı tamiri (Sam.sun İnhisarlar Başmüd.) No 1262 
• Çam tomruğu (Devlet Ormrn işletmeıi Sondöken Revir Amirliği) 

No 1262 
Odun (Lüleburıı-az Ask. SAK.) No 1162 
Pamuk çorap ipliği (İst. jandr. SAK.) No 1263 
Muhtelif kuru yemiş (Galatasaray Lisesi SAK.) No 1263 
Siyah boru saraç ve makara ipliti (Ask. Fabr) No 1264 
Sadeyat lEdırue 1 ümeni) No 1261 
Tire fanila tTophane Lvz.) No 1264 
Elektrik motörü ve teferrüatı (İnhisarlar U. Müd.) No 1264 
Baskül ve el kantarı (Vize Tümeni) No 1266 
Masa ve rap. yap. (M.M V.) No 1266 
Maden kömürü (İıt. Elektrık Tramvay ve Tünel işlet) No 1266 
Zeytin yağı (İst. Komut.) No 1266 
Gömlek çorap bornuz v s. (Teknik Okulu Müd.) No 1266 
Saman ( \laoisa Tümeni) No 1265 
• Karyola takımı (Manisa Beled ) No 1265 
Ofset çiı. '.o levhası porselen bil ya su fanilası kadife v.s. (M. M. V. 

Hart Gen. Dir.) No 1267 
Sebze (İst. Ask. Fabr.) No 1267 
Tavuk ve bindi eti (Tophane Lvz.) No 1267 
Karyola ( ,, ) No 1267 
Evralo matbuanın tab ve teclidi ( ,, ) No 1267 
Hastane ocakları tamiri hastane tamiri ve hamam tamri (Edirne 

Ask. SAK ) No 1267 
Benzin (Tophane Lvz.) No 1267 
Odun (Vize Tümeni) No 1267 
K. ot sade yatı ve yulaf (Vize Ask. SAK.) No 1267 
Beyaz çinko boyası beyaz tranıparan boyası bezir yağı v. s. (M. 

M. V · Harta Gen. Dir. No 1268 

istanbüiE:fektrik Tramvay ve Tünal ~~·ıetmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

t - İdarenin Salıpazarı anbarında bulunan muhtelif cias lııurda 
otomobil ve motosiklet iç ve dıf listikleri açık arttırmaya konmuştur 

ı - Arttırma 23.12.939 cumartesi günü saat 10 da Metro haa 
binasınm 5 inci l(atında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Lastikleri ııörmek isteyenlerin Salıpazarı anbar memurlu· 
tuna müracaat etmeleri ve yukarıda tayin olunan gün ve saatle 
Komİlyona hazır bulunmaları ilin olunur, (10331) 

Constr. maison pr. netloyage de raisin (Dir. Agricole Manisa) 
No 1254 

Toile pr. bouchon de barila (Dir. Gen. Monop,) No 1255 
Viande de bceuf (Com Acb. Milit. Çorlu) Ne 1256 
Ballast (Chemius de fer Etat lzmir) No 1256 
Etoffe pr. costumes (Dir. Gen. Exploit. Voies Maritimes) No 1256 
Bois pr. four (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 1256 
Couverture en laine (Dir. Hygiene et Asaist. Soc. lst.) No 1256 
Etoffe pr. capotes (Fabriqueı Milit) No 1256 
Colle et enveloppes (Chemins de fer Etat) No '1256 
Transport feuilles de tabacs (Dir. Monop. Balıkesir) No 1256 
Escarpins etoffe pr. robe et manteaux (Oir. Culture Konya) Ne 1259 
Dressement carte (Municip. Dikili) No 1258 
Trav. de canalisation (Municip. lzmir) No 1258 
lnstallation electrique (Dir. Comptabilite Particuliere Çanak.) No 1260 
Constr. etable (Com. Aab. Milit. Edirne) No 1262 

(lire Ja suite en 4 eme pare) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz Silahtar anbarında mevcut sondaj aletleri açık 
artbrmaya konmuştur. 

2 - Arttırma 25.12.939 pazartesi günü saat la de Metre Han 
binasının 5 inci katıada toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya iıtirak etmek isteyenlerin maktuan 50 liralık 
teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Aletleri görmek isteyenlerin Silahtarda idareni• anbar me
oıurluj"una müracaat etmeleri ve istekli olanların mezkur ıün ve 
saatte Komisyonda bulunmaları ilan olunur. (10216) 

1 - Şartnamesi mucibince 1 adet elektrik motörü ve teferruatı 
açık eksilme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 305 muvakkat teminatı 22.87 liradır. 
111- Eksiltme 15.Xll 939 cuma günü saat 14_de Kabataıda Le

vazım ve Mubayaat Şubesinde yapılacaktır. 
iV - Şartname her gün sözü geçen şubeden 
V - İsteklilerin tayin edilen gün ve saatte 

paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

parasız alınabilir. 
0 

11 7,5 güvenme 
(10186) 4-4 

.** 
Mub. bed. %7,5 temin. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli günü saah 
---- ---- --- ----

Likör fabrikasında 3737 50 269 33 a11k 21.XIl.Q39 14 
dam tamiri 

Metil Alkol 1750 kile 1513 75 113 68 ,, 26.Xll 9~ 14 
l - Şarbıame va keşifoamesi mucibinse İdaremizin Liklr fab

rikasının dam tamiri iti ve ,Jine tartnamesi mucibioee (1750) kilo 
Metil alkol hizalarında yazılı uıullerle eksiitmeye konmuttur. 

ll - Keşif ve muhammen bedelleri, •uvakkat temiaatları, ek
siltme gün ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Tamirata ait ıartnameler her fÜn Levazım şultesi vez•e· 
sinden (9) kuruş mukabilin.le ve Metil alkel şartnamesi paraıuz alı
nabilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen tin ve saatler.le 
% 7,5 güvenme paralarile lairlikte mezkir Kemisyena ıelmeleri 
ilin olunur. (10076) 3-4 

ılı • * 
1 - Şartname ve numuaesi mucibince 26,5 m m 270 bin ve 28 

m m 330 bin adet bebin sisıara kitıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 15.1.940 pazartesi sıünü saat 14 de Kahataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Koıııisyenunda yapılaeaktır. 
ili - Şartname ve numunui her giin sözü ıeçen Şubetlen ve 

İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden parasız alınabilir. 
iV - İsteklilerin verebilecekleri miktar izerinden ° 0 7 ,5 gi· 

ven me parasile veya banka teminat mektuplarile birlikte tayin edi
len gün ve saatte mezkur Komisyona sı-elmeleri ilin olunur. 

(10117) 2-4 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

- Muhammen lııedeli 3675 lira latan 7000 M3 Okıijen açık 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 275.63 liradır. 
3 - Eksiltme 29.12.939 Cuma gil•Ü saat 15. de Metre Han bi· 

nasının beşinci katında toplanacak olan ATttırma ve Eksiltme Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid sartnameler idarenin Levazım Mltlirlütü•den 
par&1ız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatlariyle 
ilin edilen ıün ve aaatte K•mbyonda hazır bulanmaları. (10355 
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QUATRIEME ANNEE No. 1269 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mola Ptra 450 
6 " 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

JEUDI 

Quot:idien d s Adjudicat:ions 

14• DECEMBRE ~ 

~------------------------
ADMINISTRATION 

Galata, Fermeneciler Cad· 

Kenber Han, 2me Eta~c: 

No. 8-9-11-12 

Telephone: 49442 

-

Pour la Publicite ı' adreHer 
a l'Admintıtratlon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Botte Poatale No. 1 ~61 

Tableau Synoptique des Adjudica tions 
Objet de ,-'a_d_j_u_d-ic_a_tl_on ---~--M;de - Prix Caution.--

d 'adjudicat. estimatif provisoire 

A) Adjudications au Rabais -

Ouvertes Aujourd'hui 
-Ll~d'adjudication e tdu 

Cahier deı Charges Jours Heure s 

Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Transformation en paıc de la place Yoğurt Publique 
Pazan 

Conıtr. annexe maison penale Malatya 
Constr. darse 
Repar. mur cimetiere Zincirlikuyu et constr. 

sur ce mor d'un parapet en fil de fer 

Gre a grc 
Pli aaeh. 
Gre a gre 

712 -

13508 Ol 
9997 ~5 
1438 27 

1013 10 
749 80 
107 87 

Municip. Mersin 

P rocurcur Gen. Malatya 
Prefccture Port İst. 
Com. Pcrm. Mun. Ist . 

2f>-l 2-39 15 -

30-12-39 13 --
29-12-39 15 -
28· 12-39 14 -

Produits Chimigues et Pharmaceutiques-lnstr uments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
~- ~~·--~~------~---~--~--~~~---

Oxygene: 7000 m3 Publiq u e 8675 - 275 63 Dir. Gen. Expl. Elec. T r. et T. l!ıt- 29-12-39 15 -
15 -Films Roentgen: 256 douzaincs - medicament 

pour bain films: 30 boiteı 
,, 1997 10 149 78 Dir. Vnkoufs lst. 29-12-39 

Filnaı Roentgen: 259 douz.·medic. pour bain 
films: 40 boiteı - enveloppes pour films : 
2580 p. 

Ampouleı pour ıerum: 31000 p. 

.. 

Coton comprime: 2 t. (aj.) Publique 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Toile Branda: 5000 m. Gre a gre 
Gants pour neige: 4000 paires " Habits pour vent et guetres pour ~ottines : " 

4000 P• 

1337 82 

9000 -
4000 -

8750 -
6000 -

35020 -

100 34 

675 -
300-

1312 50 
450 -

2626 50 

Cbemiıeı pour clinique: 726 p. ,, 1306 80 98 02 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisser ie ete. 

Oiv. articles d'ameublementa: 48 p, Publique 4150 - 311 25 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

C. A. · Etablis. Hyg. Ank. 
Com. Ach Int. Tophane 

Com. Ach. lnt, Mnrit. Kasımp:ışa 

Com. Ach. Int. Tophane 
> 

) 

Ministeı e Communication Ank. 

29-12-39 15 -

18-12-39 11 -
21-12-39 15 -

16-12-39 11 -
21 -12-39 14 -· 
21-12-39 14 -

21-12-39 15 30 

22-12-39 15 -

Fourniture de bureau pour les etablissements Gre n gre 755 53 56 67 Com. Pcrm. Mun. Ist. 28-12-39 14 -

de Karaataç 

Combustlble - Carburant-Huiles 

Boiı: 660 t. Pli cach. 16500 -
Mozout: 220 t. (aj.) Gre a gre 

Divers 

Fil en bobine Singer: 15000 p. 
Cbevaus d'attelage de transport: 4 t~tes 
Chevau• de monturc et d'attelage de trans-

port: 32 tltes 
Grand chaudron en cuivre: 20 p. 
Arraifes rr.: 200000 p. ·id. petites: 400000 p. 
Ba.acule pesant! 300-500 k. 
Colle froide: 2 t. 
Huile napbtc: 5 t, 
Nettoya&-e port en enlevant les decombres 

du bateau "Marie Valyano,, ecboue de
vant Ahırkapı 

Nettoyage port en enlevant les decombres 
du bateau "Margarita,, cchoue au large 
du port de Haydarpaıa 

Bidon• pour fromare: 10000 p. 

Provlsl ona 

Oignonı: 900 k.-choux: 1,2 t.-poireau: 1,2 t. 
pomme de terre: 1,8 t . - epinardı: 1,5 t. 
f6veı fr.: 300 k. 

Viande de poule: 15420 k.·viande de dinde: 
19,9 t . 

Far ine: 135 t. 
Viaade de mouton: 21 t. 
.iavon: 21 t. 

> 16,7 t• 
> i,8 t . 
> 3 t . 
> 3 t. 
:> 1,8 t. 

Bcıme: 50 t. 
Poirchicbe: 50 t. 
Sucre: 35 t. 
Viande de lxeuf: 25 t. 
Paia: 198 t. 
Raisin ıec, abricota et prunes ete. 
Proviıions pour bôp, Municip. 
O.urre: 4 t. (aj.) 
Proviıion: S8 lota 
Lait: 10 t. (aj.) 
Yorhourt: 13 t. (•i ·) 
Chous: 32,5 t. 
!.pinudı: 32,S t. 
Poireaux: 32,S t. 

Gre İı 2"re la p . O 42,50 

" Publique 

Gre iı gre 

" Publique 

" Pli cnch. 

" 

Gre a g re 

Gre a gre 

" 
Pli cach. 
Gre iı gre 
Pli cach. 

" 
" 
" ,, 
" Pli cach. 

Gre a .g re 

" 
" Pli cach. 

Gre a grc 

" Gre iı &-re 
Publique 
Gre a gre 

" Publique 
,, 

ı,, 

560 -
1700 -

1600 -
3750 -

15000 -

5000 -

600 -

256 50 

le k. O 08,61 
6930 -
8820 -
7014 -
1710 -
1380 
1350 -
828 -

49000 -

7500 -
21870 -
31 17 -

13277 07 
3800 -
3250 -
1100 -
1690 -
1625 -
1950 -
1625 -

1237 50 Com. Ach. Div. Luleburgaz 18-12-39 15 -

956 25 

84 -
127 50 

120 -
281 25 

1125 -

375 -

45 -

19 24 

871 76 
520 -
661 50 
526 05 
178 25 
103 50 
100 25 

61 50 
3675 -

563 -
1633 50 
233 78 
996 -
285 -
243 78 
82 50 

126 75 
121 87 
146 25 
121 87 

Mun, Samsun jusqu'au 21-12-39 

C. A. Min Def. Nnt. Ank. 
> , 

Com. Ach. Comm. Mıl. lst. Fındıklı 

Com. Ach. Mil. Edirne 
Com Aeh. lnt . Tophane 

> 
" l ere Exploit. Ch. Fer Etat H.pnşa 

" " Prefec ture Port lst. 

n " 

Com. Perm. Municip. lst. 

C . A. Fabr. Mil. lst. Tophane 

Com. Ach. lnt. Tophane 

Com. Ach. Mil lskcnderun 
» > Edirne 

C. A. Corps Armee Erzurum 

" > 

" > 

Com. Ach. lnt. lzmir 
C. A. Int. Tophane 

l> > 

C. A. Milit. Edirne 

" JI 

» 

" , 

Com. Ach. lnt, lzmir 
Com. Perm. Municip. Ist . 

" Com. Ach. Mil. Gaziantep 
Vil. Gaziantep 
Ceım . Ach. Place Forte Çanak. 

" 
' 
> 

> 

> 

> 

> 

t :> 12-39 11 -
15-1 2-39 10 -

2-1-40 10 -

20·12-39 15 -
21-12-39 14 30 
18-12-39 15 30 
29-12-39 10 30 
22-12-39 11 -
28-12-39 15 -

28-12-39 15 -

28-12-39 14 -

15-12-39 14 -

15-12-39 14 30 

25-12-39 14 -
18· 12-39 14 -
29-12-39 15 -
29-12-39 15 -
:39-12-39 15 -
29-12-39 15 -
29-12-39 15 -
29-12-39 15 -
22-12-39 15 -
20-12-39 15 39 
20-12-39 15 -
18-12-39 11 -
29-12-39 15 30 
28-12-19 14 -
29-12-39 14 -
16-12-39 
18-12-39 10 -
18-12-39 10 -
18· 12-19 10 30 
20-12-39 11 -
20-12-39 10 -
20 12-39 10 30 

AVIS OfflCIELS _ __. __ 
Du Ministere des 

Travaux PubliC~ 
ııo"' 

L'adjudication , de gre en gre, de 10 cylindreı de route, a; I"' 
cee comme devant avoir lieu le Samedi 9.12 .939 a 11 h., a ~t 

1
'1 b·· t 

ıuite de la necessite ressentie, remiıe a Mercredi 20.12.939 8 

dans les conditions suivanteı : . dic'' 
L' adjudication aura lieu par devant la Commission d' Adr ~t•· 

tionı de Materiaux siegeant dans la chambre de la Direction ~l tjl 
teriaux au local du Mini.tere des 'fravaux Publicı a Aokarıt· ·ı; 
stipule que les cylindres de route fonctionnant soit iı vapeur '°1 

~ 
t b• t' • • • ıout, J mazou , ou ıen une par ıe a vapeur et une partıe a nıa • e cıt 

ront livreı dedouanes et montes a lstanbul. La valeur est inıatı\' ~ 
L d l" d • d 85()() • le$ , caacun eı ey ın res a vapeur est e livres y eomprıs . d eJ • 

struments et pieccs de rechange et cel!e de cbacun des cylıll r ııf' 
maı:out, 1 compriı egalement lea instruments et pieces de rechBeceS 
est de 8250 livres. Toutefois, la difference des frais devant ~;tiol' 
ıiter du cbangement eveotuel deı voies naturelles pour l 'e~J>e 
deı cylindres est il la charge du Ministere. t de 

On peut se procurer le cahier des charges d'adjudicatioıı e ~ 
tails au prix de 425 piastres de la dite Oirection de Materi80~6 de 

Le eautionnement provisoire sera etabli d'apreı l 'article r od 

la Loi No. 2490 sur le montant dea prix deı cylindreı a vapell 
a mazout que le ıoumissionnaire offrira. 1911 

Les ıoumissionnaires doivent ae presenter iı la dite CO~if' t 

ıion, le meme jour a 11 heures, munis du cautionnement pr0 " 

et dos certificab preıcrits danı le eahier des eharıes. ,) 
(6341) {l0247)_9 

6' 
De l'Administration Generale des ctıc 
mins de Fer et des Ports de l'Etat "f'LJrıi'1 

Lea traveneı en boiı dont leı valeurı eıtimatives, gar'f~ 
proviıoiros, especeı et quantites ıont indiquees ci-bas en ~e.~ııı: 
de chaque list aeront acheteeı ıeparement par voie d'adjud•'b ~ 
ıouı pli cachete le Mardi 26 Decembre 1939 il partir de ı5 
au local de l ' Admioiıtration Generale a Ankara, p,.t9 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre a la b 
dence de la Commi..tsion le jour de l'adjudication jusqu'i 14 ,e~ 
leurs offres, lcs garanties proviıoires indiqueea ci-bas el ıes 
ficat exiıes par la loi, 11~•" Lcı cahiera des charges sont distribues gratuitement iı /\ 6 
par le Service dcs A~proviıionnements, a Haydarpafa par ~e I ~' 
reau de Reception, a lzmir et a Eskişehir par lcs Magasııı 
l' Adminiıtration . ,i" 
No. de Quantite Eıp~ce Valeur es- Valcur es· G•'~ı' 

liste Pceı . timative timative pr0~ f 
par piece totale f.,l'I 

Ltqı. Ltqı. / 

--- ~~7~ Tr:::-e:-hetre -; ,80- 20~oacM>; D·~ 
2 

pour voie normale 
10.000 TraverH en ebene 5,00 

pour pont 
50.000,00 

3 1.000 idem 6,60 
'95 

6.600,00& 
( 1O'll2) 2---' 

(Suite de la troisieme page) 

Repar. bat. Monopoleı (Dir. Monop. Samsun) No 1262 
Boiı (Oiv. Luloburıaz) No 1262 
Fil en coton pr. cbausaetteı (Com. Ach. Gendr. l.t.) No ızG3 
Fruita seoı (Dir. Lyceo Galatasaray) No 1263 
Tuyaux et fil en bobine et de sellerie (Fab. Mllit.) No 1264 
Beurre (Div. Edirne) No 1264 
Flanelles en coton (lnt. Tophane) No 1264 
Moteur electrique avec acces. (Oir. Gen. Monopoles) No ıZlJ' 
Bascule (Com. Ach. Div. Vize) No 1266 
Fabr. placard et table (Minist. Det. Nat.) No 1266 

1
,p 

Coke (Dir. Gen. Exploit. Electricite Tramı et Tunnel) No 
Huile ci'olives (Command. lst.) No 1266 
Cbau11etteı, chemiıeı, bornus ete. (Oir. Ecole Technique) 
Paille {Div. Maniaa) No 1265 
Plaque en zine, billeı en porcelaine velours ete. 

raphie) No 1267 
Litl en boiı (lat. Tophane) No 1267 
lmprimeı (lnt. Tophane) No 1268 ı#f 
Rep. bain bôpital et foyer (Cem. Ach. Milit. Edirne) No l 
Benzine (lnt. Tophane) No 1268 
Boiı (Div. Vize) No 1268 ıf~ 
Couleur tranıparente huile de lin ete. (Dir. Gen. eartOf A 

No 1268 _ ~I ., 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : lınnatl Oi 
Buıldıiı yeri : Akın Baıımevi, lıtanbul 


