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Urnunı Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

ko n o m i k H a b e r 1 e r 
Ege mıntakasında 11 milyon kilo 

tütün satıldı 

Dört flkkanunda Ege mıntaka-
1111da yapılan tütün pıyasasınm 
~ılış günündenberi satışlar ha· 
~r U . ıı_ e e devam etmektedir. llk 
~ ha zarfında İnhisar İdaresi, 
,Grk Tütün Limited Şirketi ve 
~nrlarm satın aldıkları tütün 
ltıilttarı on bir milyon kiloyu 
~~vüz etmiştir. Fiatlar kırk 
lltuş ile yüz yirmi kuruş ara

'1ııd tehalüf etmektedir. 

Şehrimizde kahve bol 
Son günlerde kahve fiaUarı 

1tdricen yükselmi;;- ve evvelce 
~05 kuruşa satılan kahveler 150 
llruşu bulmuştur. Halbuki kah

~~ fiatlarının yüksehnesine hiç 
lt sebeb görülememekte ve 

r.hrin ihtiyacını temin edecek 
ır hayli stok da mevcud bulun· 
tlınktadır. Mevcud kahve mikta 
' 1 30 bin çuvaldır ve bir müd
det evvel Brezilyaya yeniden 
tıı(ihiw miktarda kahve sipariş 
t4Unıiştir. 

Piyasada tetkikat yapılarak 
Xikı;ekliğin miktarı ve sebeble
t" 1 orta} a çıkarılacaktır· 

laksim suyu tamir edildiğinden 
dört gür. akmıyacak 

Belediye sular idaresi Taksim 
' lt:ıyu yollarını da esaslı bir suret· 

le tamir ve ıslah etmektedir. 
Şimdi ana galeri ve yollara ge· 

Çen bu tamir .. t dolayisile birka~ 
~Ün şehre su verememek mcc· 
bt:ıriyeti hasıl olmuştur. Ezcümle 
btı sabahtan itibaren pazartesi 
ıiinü sabahına kadar Beyoğlu 
"e Boğaziçiude Taksim suları 
~Ört gün biç akmayacaktır. 

inhisarlar idaresı k~ru üzüm ve 
incir satın alıyor 

İnhisarlar İdaresinin içki ima· 
linde kullanmak üzere son bir 
~afta zarfında satın aldığı kuru 
ij~üm mıktarı 714,000 kilo, ve 
İncir miktarı da 837,000 kilodur. 
~u suretle İnhisarlar İdaresinin 
bu sene mah ulünden şimdiye 
kadar satın aldı~ı kuru üzüm 
ltıiktarı 3,370,000, hurda incir 
ltıiktarı da 3, 113,000 kiloya ba· 
lit olmuştur. 

lenake kutusu buhranı dolayısi· 
le konserve fabrikaları tatili faa· 

liyet diyor 
Memleketimiz.deki konserve 

r abrikaları eo çok konserve is
lihlıik edilen bu mevsimde, tene· 
lc.e kutu bulabilmek için müşkü · 
lat çekmektedirler. Memlekette 
it hac:mi artmağa başladığı srün
denberi, konserve istihlaki her 
)ıl biraz daha fazlalaşıyor. 

Memleketimiz.de balık ve seb· 
~e i1leye11 13 konserve fabrikası 
\>trdır. Bunl rdao sekizi İsten· 
bllJda, biri Marmara adasuıda, 
İkiai Geliboluda, biri de Bursa
d•dır. Edirnedeki konserve fab· 
tikası tatili faaliyet etmittir· 

Memleketimize hariçten balık 

lc.onıervosi ithalı serbest ise de, 
hu yalnız mahdut mikyasta ol
ltıak üzere komşu birkaç mem
lekete iobiaar etmektedir. 

Emlak Bankası bu kerre yıktırı
lan Taksim kıstası arsasını imar 

edecek 
Tak im kışlasının yıkılmasın

dan sonra arsasının küçük ada· 
lara ayrılarak emlak ve eytam 
bankasına verilmesi kararlaştı· 

rılmıştır. Banka buraya irat ge· 
tirecek olan muhtelif bina ve 
dükknnlar inşa edecektir. Ayrı 
ca bet büyült apartıman da yap· 
tırılacaktır. 

Petrol va Benzin Buhrını ve 
Fiattarmın Yükselmesi 

Harb vaziyeti dolayısile dün
yanın bir çok yerlerinde petrol 
ve benzin fiatları yükselmekte
dir. Ticaret Ve kiileti petrol ve 
benzin fiatlarınm yeniden tes
biti ve bu yüzden ihtikara yol 
açılmaması maksadile benzin ve 
petrol işlerile alakası olan 
firma mümessillerini Ankaraya 
davet ederek temaslara hafla· 
mıştır. Petrol ve benzin fiatları· 
nm dünya fiatlarına mütenazır 

olarak bir miktar arttırılacağı 
anlaşılmaktadır. 

Benzin "'e petrol satan fir
malar memlekette muayyen mik· 
tarda stok bulundurmaya mec
bur tutulmuşlardır. 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Bor s as 

- 14. 12.939 -

Fi ATLAR 

C 1 N S l 1 Aşağı Yukarı 

Buğday yumu,ak 
,, Sort 

Bakla 
Çavdaı 
Susam 

km len 

Nohut natürel 
Yu af 
Kuşyemi 

Yapak 

Kr. Pn. 
5 24 
5 17 
5 14 
4 20 
4 25 

6 25 

Kr. Pa . 
5 34 
s 20 

4 27,S 

Fuulya barbunya 13 - 13 20 
» aıra 

Sabunluk Eka. 
Suınm 

iç fındık 
Keten tohumu 

8 30 

17 -
40 -
14 30 

4a 

Arpo Anadol dökmo 
Tıftik oğlak 

4 12,5 
15 -

4 15 

GELEN 
Buğday 

Kıl 

kuşyemi 

Fnırulye 
Çavdar 

.Keten tohumu 
Mercimek 
Arpa 
Yapak 
B. Peynir 
Un 
Tiftik 

Yapak 
Darı 

G i DEN 

keten tohumu 
iç fındık 
Afyon 

iç .. 
Fuulya 

390 Ton 
2,5 
- . 

248 • 
30 • 

110 • 
178 • 
39 
2 • 

.. 
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100 • 

- . 
23,5 • 
- . 

" 
DiŞ FİATLAR 
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Arpa 
Mı•ır 
Keten T. 

Liverpul 
Şilr.ago 
Vinipek 
An Yen 
Londra 

Fındık G. : Hamlıurı 

• L. : • 

3 51 
4 89 
s 99 

2 87 
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MUNAKASALAR 
İnşaat -Tamirat-Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
.__, WllUU WWWO 

Malatya C. Müddeiumumiliğinden : 
Kapalı zarfla eklitmiye konulup alıcı çıkmıyan Malatya yeni 

Cezaevi ilave inşantı 30.11.39 tarilıinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa konmuştur. 

Bu işe aid mukavele, proje ve.sair keşif evrakı Nafıa Müdürlü· 
tünde görülebilir. 

Keşif bedeli 13508 lira l kuruş olup muvakkat teminatı IOl3 
lira 10 kuruştur. 

İsteldilerin Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikası ve 
teklif mektublarile birlikte 30.12.39 cumartesi günü saat 13 e ka· 
dar her gün Malatya C. Müddeiumumiliğinde müteşekkil İhale Ko
misyonuna müracaatleri. 

İstanbul Mmtaka Liman Reisliğinden : 
Silivri limanının tarattırılnrak tewiz.lettirilmesi, eskiden mevcud 

döküntünün imal ve ıslahı ile mendirek inşası kapalı znrf usulile 
eksiltwiye konmuştur. 

Tahmin bedeli 9997 lira 25 kuruştur. ~o 7,5 teminatı muvak· 
kate 749,80 liradır. İhale 2H.12.939 cuma günü saat 15 tedir· 

Talib olanların teminatı wuvnkkate makbuzu veya banka mek· 
tublnrı ve diğer vesaiki muteberelerile ve bu işe dair Münakalat 
Vekaletinden almış oldukları fenni ehliyetnamelerile birlikte teklif 
varakalarını 2490 numaralı lcanunun 32 nci maddesi hükümlerine 
uygun olarak kapalı zarfla ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Galatada Rıhtım üzerinde İstanbul Mıntaka Liman Reisliği binasın
da müteşekkil Komisyona şartname ve planları almak istiyenlerio 
İdare Şubesine müracaatleri ilan olunur. 

* * * 
Cıbali fabrikasınııı ittisııliııdeki bina yıktırılacak ve bahçe davarı 

inşa ettirilecektir. Bak : İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lvz. -- -
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

2000 kilo tazyik edilmiş pamuk müteahhit nam ve hesabına 
21.12.939 perşembe günü saat IJ te Tophane e Levazım amirliği 

Satuıtılma komisyonunda açık eksiltme ile almncaktır. Tahmin be· 
deli 400t.I lira, ilk teminatı 30a liradır. Şartname ve nümunesi ko
misyonda g-örülebilir. isteklilerin kauuni vesikalarile belli saatte ko· 
miiya srelmeleri. 

• •,.. 2 bin kilo tazyik edilmiş pamuk müteahhid nam ve besn
bıoa 30.12 . .39 cumartesı iÜnü saat l l de Topbaııede Levazım a
mirliği satmalma komisyonunda açık eksiltme ile almacaktır. Tah
min bedeli 4500 lira, iik temınatı J37,5 liradır Şartname ve nümu
nesi komisyonda ıorülür. İsteklıleriu belli saatte komisyona gel
meleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve alz.) 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1665 lira 40 kuruş keıif bedeli umum sıhhiye deposu elektrik 
tesisatı açık eksiltmesi 27.12.9J9 saat 15 de Ankara Lv. Amirliği 
Sa. AJ. Ko. nunda yapılacaktır. 

İlk teminatı 124 lira 90 kuruştur. Şartnamesi komisyenda gö· 
rülür. İsteklilerin kanuui ve şartnamesinde yazılı vesikalarla .birlikte 
belli vakitte kemisyoııa müracaatları. 

Nafıa Vekaleti Konya Ovası Sulama İdaresi Müdürlüğünden: 
E tsiltmeye konulan iş : 

1 - ldaremiz telefon şebekesinin lilah, tevai ve tamir iılerile 
malzeme ve yedek akanını keşif bedeli 29520 lira 30 kuruştur. 

2 - Eksiltme 5.1.940 tarihine rastlayan cuma günü Hat 15 te 
Konyada Su İşleri 15 nci ~ube mühendisliği binası içinde toplanan 
idaremiz. cKsiltme komisyonu marifetile ve kapalı zarf usulile yapı· 

lacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesini, mukavele projesini ve mer· 
butatını Konyada su işleri 15 nci şube mühendisli~inde ve Çumrada 
Konya ovası sulama idareii işletme müdürlütünde iÖrebilirler ve 
faz.la malumat taleb edebilirler. 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilcriıı 2214 lira 50 kuruş· 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacaK"ı günden en 
az 8 gün evvel ellerinde bulunan vesaikle birlıkte bir dilekçe ile 
Nafıa Vekaletine veya Konya Nafıa müdirlütüne müracaat ederek 
bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talibinde bulunmayanlar ek· 
ıiltmeye itlirak edemezler. 

5 - İileklilerin teklif mektublarıııı ikinci maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar ekıillme komisyonu reislij'İne makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

ı 6 - Poıtada olan iecikmeler kabul edilemez, 

Mensucat -Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
4000 çift kar eldiveni alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21.12 39 

perşembe günü saat 14 de Toplıanede Lvz. amirliği Satınalma Ke
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6 bin lira, ilk teminatı 450 
liradır. Şarname ve nümunesi komisyonda görülür· İsteklilerin ka
ntani vesikalarile beraber belli saatte komisyona ıelmeleri. 

,.. * • 4 bin takım rüzgar elbisesi ve fotin üstlütü ahn.acaldır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 21.12.939 perşembe günü saat 14 te lstanbul 
Tophanede Lvz. amirliti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 35020 lira, ilk teminatı 2626 lira 50 kuruıtur. Ni
mune ve şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni veıika· 
larile belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 726 ac!ed seririyat gömleği alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeıi 
21. 12.939 perşembe günü saat 15,30 Tophanede Lvz.. lınirlij'i Sa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1306 lira 80 
kuruş, ilk teminatı 98 lira 2 kuruştur. Nümunesi komisyonda röri· 
lür. İsteklilerin belli gü" ve aaatte komisyona a-elmeleri. 

• • • Yüz. bin çift pamuklu karışık yün çorab alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi ::2.12.939 cuma günü saat 14,30 da lıt. Top~a .. de 
Lv. amirliği S!lhnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be.leli 
kırk beş bin lira, ilk tenıinah üç bin üç yüz. yetmit beş liradıır. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İıieldilerin kanu•İ 
vesikalarile belli saatte komisyona relıneleri. 

Milli Müdafa Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
Beher çiftine tahmin edilen fiatı 400 kuruş olan 150 bia çift 

B. tipi kundura pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhaleıi 18. 12.939 
p zartesi günü saat 1 l dedir. Kal'i teminatı 55,500 lira, ıartnamesi 
30 liraya komisyondan almir. İsteklilerin kanunun emrettiti ltelıe
lerlc ihale saatinde Ankarnda M. M. V. Satınalmn Ko111iıyouuna 
gelmeleri. 

*"' ~ Beher çiftine tahmin edilen fiatı 400 kuru9 olan 100 bin 
çift B. tipi kundura pazarlıkla münakasaya konmuştur, ihalesi 18.12.939 
pazartesi günü saat 1 l dedir. Kat'l teminat, 39,503 liradır. Şartname-
20 liraya komisyondan alınır. İsteklilerin kanuııun emrettiti belıe· 
lerle ihale saatinde Ankarada M. M. V. satınalma komiayonuada 
bulunmaları. 

50 bin metre yazlık elbiselik kumaş pazarlıla aatın alınacaktır. 
Muhammen badeli 37,500 lira, kat'i teminatı 5625 liradır. Pazarlık 
19.12.939 salı srünü saat 14 tc Ankarada Hava satınalma komiıyo
nuııda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 188 kuruta komiayondan 
alınır. lsteklileria muayyen vakitte knt'i teminat ve kanuni bel· 
a-elerile komisyonda bulunmaları. 

Kereste, tahta va saire 

20U m çıralı çam ağacı alınacaktır. Bak : Nafıa Vekileti ilin· 
larıııa. 

N kliyat - Yükletme- Bo9altma 

Tekirdağ Aı;keri Satınalma Komisyonundan: 
Bir kaptı kaçtı pazarlık suretile kiralanacaktır. Şeraitini anla· 

mak istiyeııler Tekirdağı aıkeri satınalma komisyonundan ötrcnebi
lirler. Pazarlığı 18°12 39 günü saat 11 dedir. İsteklilerin mezkür 
ğüude Tekirdafr askeri satınalma komisyonuna ielmeleri. 

~ahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 
Samsun Belediye Riyasetinden : 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulduğu halae talip z.uhu r 
etmemesi hasebiyle bir ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar veri
len elektritc ve su fabrikalarının ihtiyacı olan 220 ton mazeta rene 
talip çıkmndığındaıı pazarlığın 21.12.939 tarihine kadar bir ay da
ha temdidine k rnr verilmiş olduğundan talip elanların pazartesi 
ve perşembe günleri encümene müracaatları ilan olunur. 

"' . . 
270 toıı odun alınanacaktı. Bak : Erzak sütununda İskenderun 

Askeri SAK. ilanına. 

Müteferrik 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Nümuııesi gibi müteahhidinin nam ve hesabına 20 tane küçük 
bakır kazan satın alınacaklar. Pazarlıkla ihaleıi 20.12.939 çarfamba 
günü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen kıymeti 560 lira, ilk temi
natı 84 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesika ve teminat makbuz veya mektublarile belli ıün Ye saatle 
Edirnede Müşiriyet dairesinde Askeri Sahnalma Komiıyenuna iel· 
mel eri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıjı 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Teıkilat ihtiyacı için 1000 adet kıl kolan 900 adet zincir 

yular ıapı, 1000 adet kaıağı pazarlıkla ıatın alınacaktır· 
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Bugün ilan oluna •• un 
Cinsi Şekli Muhm. bed· 

A) ~iünakasalar 
~_......,.~~-

inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, MalzE!_me,Jiarita 
Cibali fabrikası ittisalindeki binanın hedmi paz. 550 -

ile bahçe dıvarı inşası 

~çlar,_ Klınik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

Tazyik edilmiş pamuk: 2 t . aç eks. 4500 -

Elektrik-Havagazı-Kalorif!.'" (te-!!s_at ve malze~si) 

Telefon şebekesinin ıslah, tevsi ve tamir iş- kapalı :ı. 29520 30 
lerile malzeme ve yedek aksamı 

Mensucat, Elbise, Kundura, 
~ - • - . .. ··= ? 

s ve ·· zayedeler Listesi 

Teminat 

337 50 

2214 50 

Müracaat yeri Günü Sanlı 

İnhisarlar U. Müd. 30-12-39 IO -

Tophane Lvz. SAK. 3().12-39 1 1 -

Nafıa Vek. Konya Ovası Sulama İda· 5 1.40 15 -
resi Müd. 

Buranda bezi: 6000 m. kapalı z, Met. 1 92 50 866 25 İst. P. T. T. Müd. 
M.M.V. SAK. 

3-1-40 
li-12-39 
18-12-39 
19-12-39 
22. 12-39 

14 30 
11 -
il -
14 ~ 
14 30 

Kundura B. tipi: 150000 5ift (şart. 30 L.) paz. Çifti 4 - 555 O -
Kundura B. tipi: 100000 çift (şart. 20 L.) ,. Çifti 4 - 39500 -
Yazlık elbiselik kumaş: 50000 m. (şari. 188 kr.) " 37500 - 5625 

,, 

Pamukla karışık yün çorap: 100000 çift ,, 45000 - 3375 -
,, 

Tophane Lvz. SAK 

Kereste, tahta ve saire -
Çıralı çam kereste: 200 m3 kapalı z. 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme. 

Kaptı kaçtı kiralanması puz. 

'IUteferrik 

Kıl kolan: 100 ad.·zincir yular sapı: 900 ad. paz. 
kaşatı 1000 ad. 

Keçi kılı: 10 t. 
Tel peçetesi: 1000 ad. 
Yapı malzemesi 

,, 
,, 

" Yapı malzemesi: ,, 
Fransız flöresi: 15 ad.-Flöre yedek namlusu: aç. eks 

30 ad.·kılıç: 1 IO ad.-kılıç yedek namlu
ıu: 20 ad.-flöre eldiven: 15 ad.-lcılıç el
diven: 10 ad.-maske: 15 ad. (temd.) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Zeytin yatı: 12 t. (temd.) 
Y al&f: 80 t. 

n : 40 t. 
,, : 40 t. 
,, : 40 t. 

paz. 

" ,, 
n 
,, Arpa: 800 t. 

Yulaf: 500 t. 
Yataklık ot: 18 t. aç. eks. 
~. mercimek: 96 t kapalı z. 

9600 -

702 -

50 -
6701 10 
6000 27 

k. o 41 
5000 -
3000. 
3 00 -
3000 -

56500 
40250 -
k o 05 
k. o 17 

Yaprak dolması: 4000 kutu-İmam bayıldı: 
3000 kutu-patlıcan dolması: 3000 kutu 

paz. Beh. o 18 

B. M ü 'l' a y e d e 1 e r -----••ra ..... --
Ev ankazı 
Kilit zincir: 2 ad. 
Bina enkazı 
Gübre: 250 araba 
Ev eşyuı: 

aç. art. 

" paz. 
aç art. 

,, 

350 -
70 -
350 -

sıu 

Muhammen bedeli 702 lira ve ilk teminatı 53 liradır. 
Şartnameleri ve nümuneleri Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 26 12.939 salı günü 11 de Galata Gümrük 

Caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki Komisyona gel
meleri· 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
Kurumumuz talebeleri için isim, miktar ve muhammen bedelile 

muvakkat teminatı aşağıda yazılı 7 kalem spor malzemesi görülen 
lüzuma binaen yeniden 2 1.940 salı günü 9aat 11 de Rektörlük bi
nasında müteşşekil komisyon tarafından açık eksiltme usulile ihale 
olunacaktır. 

Spor malzemeleri nümunelerini görmek ve daha fazla izahat 
ve parasız şartname almak isteyenlerin Enstitü idare müdürlüğüne 

müracaatleri. 
iıim 
Fran11z flareHi 
Flöre yedek namlusu 
Kılıç 

Kılıç yedek namlusu 
Flöre eldiven 
Kılıç eldiveni 
Maske 

Aded Mub. Fi. 
15 5 
30 2 

110 5 
20 2 
15 3,5 
10 3,5 
15 5,5 

Tutarı Teminatı 

75 ) 
60 ) 
50 ) 
40 ) 
52,5 ) 
35 ) 
82,5 ) 

30 

istanbÜl Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Karadeniz Boğazında yapılacak tamirat içi altı bin lira 

yirmi yedi kuruı muhammen bedeli lcıymetinde yapı mal
zemesi paznrlıkla satın alınacaktır. Münakasasır.a 16.12 939 
cumartesi günü saat 11 de başlanacak ve aynı ııünde ihale
si yapılacaktlr· İlk teminatı 450 lira 2 kuru~tur İsteklilerin 
belli gün ve ıaatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri· 

* • • Rami kıılasında yapılacak tamirat için 6727 lira 10 
kuruı muhammen bedel kıymetinde yapı malzemesi pazar
lıkla satın alınacaktır. Münakasasına 16.12.939 cumartesi 
günü 10,30 da baılanamı.k ve aynı günde ihalesi yapılacak
tır· İlk temimıtı 502 lira 59 kuruştur. !steklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda Ko •• mtanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. 

720 - Nafıo Vek. Malzeme Müd. 30-12-39 11 -

Tekirdağ Ask. SAK 18-12·39 11 -

53 - Gümrük Mub. Gen. Komut. İst. SAK 26· 12-39 11 -

!ophane Lvz. SAK. 21· 12-39 15 -
lst. Gümrükleri Başmüd. 18· 12-39 10 -

502 59 İst. Komut. SAK Fındıklı 16-12·39 IO 30 
450 02 

" 
16-12-39 ll 

30 - Arık. Yüluek Ziraat Enstitüsü Rek. 2 1·40 1 ı -

389 - Manisa Tümen SAK 16-12-39 IO 
750 - Edirne Ask. SAK· 18-12-39 9 30 
450 -

" 
18·12-39 9 30 

450 --
" 

18·12-39 . 9 30 
450 -

" 
18-12-39 9 30 

4075 - Eskiıehir Kor SAK 19-12·39 10 -
3019 - ,, 19·12~9 11 -

67 50 ist. Komut. SAK Fındıklı 4-1-40 10 -
1225 

" 
3-1-40 IO -

" 22-12-39 IO-

26 25 ist. Beled. 25-12-39 14 -
5 50 İ~t. Defterdarlıtı 4-1-40 14 -

inhisarlar U. Müd, 30-12·39 10 -
İst. Komut. SAK Fmdıklı 3-1-40 ıo 30 
İst. 3 cö İcra Aksaray Sofular No 14 19-20-12·39 9-

istanbul Gümrükleri Basmüdürlüiünden : 
Aşağıda yazıh iş 18.12.939 Pazartesi günü saat 10 da pazarlık - , 

la ihale edilecektir. 
Me'lcut nüwunesine göre 25x23 ebadında 1000 adet tel peçe

tesi. İhale bedeli 50 liradır. 
isteklilerin belli g'iinde Başmüdürlükteki Komisyona gelmeleri 

ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
10 ton keçi kıla alınacaktır . Pazarlıkla eksiltmesi 21 12.939 

perşembe i\inü saat 15 te Tophanede Lv. amirlığı Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kendi nümunlerile ve kat'İ 
leminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

~--------~----,.-.---~----------------------Erzak, Zahire, Et, Sebze v .s. 
lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ton Ton 
5 Çubuk makarna 15 Kesme makarna 
) Tel şehriye 3 Arpa şehriye 

20.12 939 çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amir
liği Satınalma Komisyonunda pazarhlda .satın alınacaktır. Nümune
si Komisyonda görülür. İsteklilerin belli ıaatte komisyona gelme
leri. 

ıı:"' • 500 kilo çay alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19-12-39 salı 
günü saat 14,30 do Tophanede Levazım amirliği Satınalma komis 
yonuııda yapılacaktır. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

iskenderun Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Muh. fi. Muv. te. ihale tarihi saati şekli 
kilo krş. sa. lira krş. 

Un 135000 8 61 871 76 25.12.39 14 k. zarf 
Odun 270000 1 50 304 00 ,, 14 a. eksiltme 

İ'lkenderundaki kıtaatın un ve odun ihalesi İskenderunda Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi mezkur komisyondll 
görülür. İsteklilerin belli uatten evvel komiıyona müracaatleri 

15 BirincikAnun l~ 

Çanakkale Mat. Mvk. Satınalma Komisyonunda": 
k s~•~ 

Çanakkale Mst. Mvk. birlikleri için 32500 kilo ıspnı:ıa 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

İ:ıpanağm beher kilosu 6 kuruftan 1950 lira biçilmiştir. ç. k•le 
ihalesi 20.12.39 tarihinde çarşamba ıünü saat 10 da 

mst •. mvk. sahnalma komiıyonunda yapılacaktır. ı46,25 
isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olallb. uııte •1 ır 

lirayı ve ihale kanun•nun 2, 3 maddelerindeki vesait~ ı c 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
~ biıııta· 

Aşağıda cinıleri yazılanların 18.12.939 pazartesi günu jollt 
• • • teııı 

ruıda yaulı saatlerde pazarlıkları yapılacaktır. lsteklılerın ıııte 
makbuz veya mektublarile ve kanuni vesikalarile belli gün qc sa ge~ 
Edirnede Müşiriyet dairesinde Askeri Salınalma Koıniııyoı:ıuı:ıa 
meleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale 
ton lira lira saati 

Yulaf 80 5000 750 9,30 
Yulaf 40 3000 450 9,30 
Yulaf 40 3000 450 "9,30 
Yulaf 40 3000 450 9,30 

Eskiıehir Kor Satmalma Komisyonundan : tı 

Aşağıda miktarı yazılı iki kalem yem palarlılda 19.12 939 s~s. 
günü hizalarında yazılı saatlerde Eskişehirde Kor satınal!11a kU';riO 
yonunda alınacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. lstekl. 
belli gün ve saatte teminatlariyle beraber komisyona gel01elcrı· ,ti 
Cinsi Ton Tutarı İlk teminatı ihale fil 

Arpa 
Yulaf 

800- 1000 
500- 700 

Lira 
56,500 
•0,250 

Lira 
4075 
3019 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Teslim yeri Miktarı kilo Tutarı lira İlk. te. lira Cinsi 
Sarıkamış 21000 8820 661,50 Sabun 
Kars 16700 7014 526,05 ,, 
Ardahan 3800 17!0 128,25 ,, 
Artvin 3000 1330 103,50 ,, 
Sahanlar 3000 1350 100,25 ,, 

ıo 
ı ı 

Poıof 1800 828 61 ,50 ,, ııı· 
ELı.siltme 29. 12.39 ~uma günü saat 15 de kapalı urfla Er:ıuf11 fı 

da Kor satın alma komisyonunda yapılacak hr. Şartname ve e,·SS~· 
kolorduııun tekmil garnizonlarında görülür. Teklif mektubları e 
siltme aaatindeu \t,ir saat evvel komiıyona verilmelidir. 

Çanakkale Mıt. Mvk. Satınaima Komisyonuadan : 
Çanakkale Mst. Mvk. birlikleri için 32500 kilo prasa •f~ 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
~ırasanıu beher kilosu 5 kuruştan 1625 lira biçilmiştir. ~· 
ihalesi 20.12.939 tarihinde çarşamba günü saat 10.30 da Çs0' 

kale. Mst. Mv. sabııalwa komisyonunda yapılacaktır. 5 
lste!klilerin ihaleden bir saat evel teminat akçaları olan 121,~7~e 

lirayı ve ihale kaoununun 2 - 3 maddelerindeki vesaiki ile birli~ 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

Marmara Üasübahri K. Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu 
Sıjn eti 30,000 
Koyun eti 25,009 
Kuzu eti 20,000 

Tahmin fi. 
krş. sn. 
'l7 50 
40 
40 

Tutarı 

lira 
8250 

10000 
800~ 

lira krş. 

26~ 1968 75 ·ııf 
Komutanlık deniz erlerinin ihtiyaçlarından olup yukarıda cı li· 

ve miktan yazılı üç kalem et, bir şartnamede ve kapalı zarf usıı 
le eksiltmiye konulmuştur. · 

Eksiltmesi 27.12.939 çarşamba günü saal 15 te İzoıitte TerS811e 
kapısındakı komisyon binasında yapılacaktır. 

Şartnamesi Ankarada M.M.V. Deniz Müstecarlığı Levazıo:ı şır . ~ ~ 

besinden, lıtanbulda Kasınpaşada Dz. Lvz. Satınalma Komisyorı11 

dan ve komisyonumuzdan 131 kuruş bedel mukabilinde alınabilir· 
Eksiltmiye itlirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun taril'

11 

veçhile, bu işle alik&dar olduklarını gösterir Ticaret vesikalarırı1 <.~ 
yukarıdı yazılı ilk teminatlarile birlikte tanzim edecekleri telı11 
mektublarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kad'' 
komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Ôdemit ihtiyacı için 7500 kilo ııiır eti açık ekıiltoıefe 
konmuıtur· 

İhalesi 25 1. Kan. 939 pazartesi günü saat 11 de Jı"11' 
Bornova askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır· 

Tahmin edilen umum tutarı 1875 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi l 41 liradır. 
Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. 
istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesile' 

göstermek mechuriyetindediler. 
Eksiltmeye ittirak edecekler 24SO sayılı kanunu iki "~ 

üçüncü naddelerinde ve ıartnamesin~e yazılı vesika ve te 
minat mektupları ile birlikte yukarıd.t adı geçen komiıyorı' 
müracaat etmeleri. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satmalma KomisyonundaP: 

Çanakkale Mıt. Mvk. birlikleri için 3 '5 '10 kilo 
ıiltme ile sahn nlınacaktır. 

~-1 ahana açık e 

Lahnanın beher kilosu 5 kuruştan 1625 lira biçilmittir. 
İhaleıi 20.12.39 tnrihinde çarşamba günü saat 11 de ç. k•)e 

mıt . . mvk: s~tın~lma komi.syonunda yapıla c ı\tır. 5 
lsteklılerın ıhaleden bır saat evvel teminat akçaları olan 121,81·. 

lirayı ve ihale kanununun 2,3 maddelerindeki vesaaikle birli!:te JıO 
misyona müracaaatları ilin olunur. 



.\nkara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Mikdım Muh be. İlk te . 
Lira Lira 

3000 300 
3000 300 
3000 450 

~ soğan 2000 200 
~tts 3000 300 

t\'iz 1000 200 
~bakla 1000 250 

2000 150 
l<ırıkkale Askeri sanat lisesi talebesiyle kadro erlerinin ihtiyacı 
Yukarıda cius ve miktarları yazılı 7 kalem kıtlık yaş sebzenin 

12.3'J pazartesi günü saat 14-15 e kadar açık eksiltme ile alına
r. isteklilerin 150 liradan ibaret ilk teminatlarını K. Kale os
fabrikaları muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatı
btUi giin ve saatte Mp. satınalma ko na gelmeleri. 

~tıa.kkale Mat. Mvk. Satınal Komisyon Başkanlığından : 
Çanakkale müstahkem me\•ki Eceabat askeri hastanesi ihtiyacı 

. •tağıda cins ve miktarları yazılı yoğurt ve sütlere 18.11 939 ta-
11de talip çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 43 cü maddesine 
t bir ay uzatı~ar.ık pazarlığa bırakılmıştır. 
Paı.arlıklara 18.12.939 pazartesi günü hizalarında ya7.1h saatler
Çllrıakkalede mst. mv. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
l'alip olanların teminatları ve ticaret vesikaları ile birlikte ko
Orıa müracaatları ilan olunur. 
İtııı Kilo M. bedeli Muv. T. 

10000 
13000 

K. S. Li. K. 
il 00 8250 
12 50 126 75 

Tutarı 

Lira 
1100 
1690 

Pazarlık 

a-ünü 
18.12.939 

J) 

sa atı 

10 da 
10,5· da 

~tanbul Bölge San'at Okulu Arttırma Eksiltme ve İhale 
Komisyonundnn : 

İlk Eksiltmenin tarih gün s 
teminat 
Lira Kr. 

Muham· 
wen fiatı 
Kr. S. 

Miktarı Cins 

. 241 31 28.12.939 Per,embe 
lıtanbul Bölge San'at Okulunun 
1tırıeye konulmuştur. 

14 9 75 33000 1 inci ekmek 
1939 mali yılı ekmek ihtiy-'t:ı 

tltsiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliği bina· 
toplanan komis)'onda yapılacaktır. 

Eksiltmenin tekli gün ve saati muhammen fiatı muvakkat ga
li. miktarı yukarıda gösterilmiştir 
lıteldiler Ticaret Odasmın 1939 belgesini ibraza mecburdur. 
Şartnameyi görmek isteyenler Mektebe müracaat etsin. 

Vize Tümen Satmalma Komisyonundan : 

Gösterilecek yerlere teslim şartile aşafıda yazılı erzaklar pazar. 
satın alınacaHır isteklilerin 18.12.939 pazartesi günü saat 15 

\rİıede Askeri S tınalma Komisyonunda bulunmaları. 
~l>a 15 ton 
't dun 100 ., 
tılaf 20 

~a 15 : 
111-r 20 " 

Arpa 
Arpa 
Arpa 

Arpa 

20 
15 
15 
15 

ton 
., 
" 
" 

Çanakkale J 1 inci Alay Satınalma Komisyonundan: 

Tutarı Muv. tem. İhale tar. günü saati tekli 
~İnsi kilo lira lira 
~ Yağ 16.200 16,000 1200 29.12.939 cuma 15 de açık 
tiye 12.000 2,880 175 ,, " " " 
Çanakkalede birinci J. alayının 1.12.939 tarihinden 31.& 940 so· 

kadar 9 .. ylık ihtiyacı bulunan yukarıda yaıılı 2 kalem erzak
tı hizasında gösterilen güı.de Çanakkalede J. ikinci tnbur karar
?da teşekkül eden Satıoalma Komisyonunda pazarlıkla eksilt· 
1 }apılacnktır. 
l'eıninatları ıhale günü saat 14 de tadar komisyona teslim edil
~ulunacaktır. 
Şartnameler paruız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 

Gaziantep Vilayeti Encümeninden: 

~enıleket hastanesi için açık eksiltme ile 28 kalem erzak sa
'lınacnktır. Bedeli muhammeni 3250 lira 38 kuruflur. Taliple
tartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak ıçın· 
~8.12 39 pazartesi günü saat 10 da 243 lira 78 kuruş muvakkat 
1 tıatı hamilen vilayet encümenine müracaatları ilan olunur. 

bevlet Oenizyollnrı İ§letıne Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için satın alınacak 5 bin kilo ot vejital açık 
lt.rıeye konuluştur. 
Pı!uhamu en bedel 1750 lira olup muvakkat teminatı 131,25 li-

I tksiltme ToFhanede umum müdürlük alım satım komisyonunda 
~ 39 tarihine müsadif per{embe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
~Gnıune ve şartnameyi görmek için malzeme müdürlütüne her 

1'-üracaat olunabilir. 
:'\tkliler .} azılı ı:ün ve soatte 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle 
"Yona gelmelidirler. 

lstanbul Belediyeıindan : 

~deli keşif l.ı,277 lira 7 kuruş elan Belediye hastahaneleri 
~iılı yılı kuru en.ak ihtiyaç listesine dahil mevad 2490 numralı 
tı-llıt 4o ıncı maddesinin son fıkrasına göre pazarlığa konul 

11r. 1emiuat mikdrırı 998 liradır. İhale 29.12.939 Cuma günü 
14 de daimi eııcümende yapılacaktır· Şartname Zabıt ve 

ttlat Müdürlü~ü .ı;alewiııde görülebilir. Taliplerin ilk temiııat 
1 • il~ veya me { upları ile ve 939 mali yılı Ticaret Odası veaika
ilt birlikle ih .. le günü muayyen saatte daimi encümende bulun-

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

40 ton pilavlık pirinç alınacaktır. Pazarlıkla eksil~mesi 
ıo.12.939 çarıamba günü saat 14 te Tophanede Lvz. Amir
liği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi Komis
yonda görülür. isteklilerin belli saatte Ko. na gelmeleri· 

• * * 20 ton yeşil mercimek alınacaktır. Pazarlıkla e_ksilt
mesi 19-12.939 salı günü saat 15 te Tophanede Lvz Amir
liği Satınalma Kqmisyonunda yapılacaktır· Nümuncsi Komisi yonda görülür. isteklilerin teminatlarile birlikte belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

1 * • * Otuz iki ton sadeyağı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 19.12.939 salı günü saat 15.30 da Topham.de İstanbul 
Lvz. Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tnhmin 
bedeli beher kilosu 110 kuru§tur İlk teminatı n.ı hın altı yüz 
kırk liradır· Şartnamesi Komisyonda görülür isteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber belli saatte Komisyona gelmeleri, 

Manisa Tümen Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Manisada bulunan birliklerin ihtiyacı olan ı2 bin kilo zeytin 

yağına açık eksiltme ile yapılan münakasasındu istekli çıkmadığın

dan ihalesi on gün uzatılarak 16.12 39 günü saat '0 da yapılacak
tır. İlk teminat 389 liradır. Muhammen fiat 41 kuruştur. İsteklilerin 
kanunun olbabtaki vesikalarile ihale saatında Manisa Tüm sn. al. 
ko. na gelmeleri 

lstanbul Komutanlığı Sn tın lma Komisyonundan: 
Birlikler ihtiyacı için dört bin kutu yaprak dolması, üç bin ku

tu imam bayıldı, üç bin kutu patlıcan dolması pazarlıkla satın 
alınacaktır. Beş yüL grmalık beht.r kutusunun muhammen fiyatı on 
sekiz kuruftur. Münakasasına 22.12.939 Cuma günü saat 10 da 
batlanacak ve aynı aynı günde ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gel
meleri. 

• * * İstanbul Komutanlığı Birlikleri ihtiyacı için on sekiz ton 
yataklık ot şeraitine göre açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Münakasasına 4.1.940 Perşembe günü saat 10 da ba,lanacak ve ay· 
ni güode ihalesi yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen fiatı beş 
kuruştur. İlk teminatı altmıf yedi buçuk liradır. İstekliler belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • * İhale giinü talibi çıkmayan Komutanlığa batlı Birlikler ih
tiyacı için 96 bin kilo karınızı mercimeğin tekrar kapalı zarfla mü
nakasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 3. 1.940 çarşamba günü 
saat 10 da verilmiş olacaktır. lieher kilosunun muhammen fiatı on 
yedi kuruştur. ilk teminatı bin iki yüz yirmi dört liradır. İsteklile
rin belli gün ve ıaatten bir saat evveline kadar Fındıklıda komu_ 
tanlık satıııalma Komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

• • - _,_ 

MUZA YEDELER --- -..-=---- -....... -- .. 
Ankara Belediyesinde : 

Otobüs idaresi anbarında bulunan 113 adet yai' verıli ile 200 
adet yrığ tenekesi satılmak Ü.zere 15 a-ün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 175,u liradır. Muvakkat teminab 13, 17 li
radır. 

Şartnameaioi rörmek için encümen kalemine ve varil ve tene
keler için otobüı müdürlüğünde ve isteklilerin de 29.12.39 cuma 
günü saat 10,30 da Belediye enciio;aenine müracaatları. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonundan ~ 
Galatasaray lisesinin eııki kalörifer kazaularından kalma muhtelif 

şekildeki demir parçaları 40 lira muhamme bedelle Beyoğlu İstik. 
lal caadesi No. 349 da Liseler muhasebecilitinde toplanan okul ko
misyonunca 19.12.939 salı günü saat 11 de pazalık suretile arttır 
ması yapılacaktır. İsteklıler yüzde 15 kat'i teminatı olan 6 lirayı 
Liseler Mubaıebecilitiııe yatırarak belli gün ve saatte sözü ıeçen 
kemisyonda bulunmaları. 

Şartnameyi ve hurda demirleri görmek için mektep idaresine 
müracaatları lazımdır. 

Bu ilan resmi daireleri haberdar ve istekli ltı.flnıak için veril
mittir. 

Karacabey Merinos Y etiıtirme Çiftliği Müdürlüğünden : 
Kasaplıkta istihlak edilecek vasıfta bulunan çiftlik yetiştirwesı 

2 bin baş erkek kuzu m111htelif tarih ve partilerde toptan ve pera. 
kende olmak üzere pazarlık ıuretile satışa çıkarılmııtır. Pazarlık 
2Ş.12.39 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 çiftlik merkezinde. 
satıf komisyonunca yapılacuktır. Satılığa çıkarılan kuzular her a-ün 
çiftlik merkezine müracaatle ıörülebilir. Bu hususta fazla malumat 
iıtiyenl r çiftlik müdüriyetine müracaat etmeleri. 

·~ 
Cibııli fabrikası ittisalındeki yıkılacak binanın enkazı aahlıcak

tır Bak: İnhisarlar Umuın Müdürlüğü ilanlarına. 

Açık Eksiltme ilanı 
Güzel Sanatlar Akademisinden: 

27.12 93~ tarih çarşamba a-iı Ü saat 14 de İstubulda Cağaloğ
nda yüksek mıektepler muhueDaciliğinde müteıekkil eksiltme ko
misyonu odaaıada 1504.75 lira ke,if bedelli Güzel Sanatlar Akade· 
misi a-art> teı.yioat ~ubeıi odalarına döşenecek insulit ve linolyum 
tefrit i'i açık uıul ıle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi, eksiltme ve hususi fenni şartnameleri, pro
je ketif huliaaıile buna müteferri diğer evrak Güzel Sanatlar Aka
demiıiade parasız olarak verılecektir. 

Muvakkat teminat 113 1.rachr. 
İıteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden alıuıt oldutu vesikaları ve ticaret odası vesikasını 
hamilen eksiltıne gününde Cağcılotlunda Yüksek Mektepler mulıasebe 
ciliğiııd~ wütetekkil A. E. P. Komisyonuna müracaatları ilan olu· 
nur. (10124) 2 - 4 

1 - Şartname ve ketfi mucibince İdaremizin Cibali Fabriku
ittis lindeki binanın hedmi ile bahçe dıvarı inşası 550 lira muhamı 
men bedelle pazarlıkla eksiltmeye ve yıkılacak bioa enkazı da 350 
lirJ mubammen bedelle pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

il - Pazarlık 30.Xll.939 cumartesi günü saat 10 da Kabataşda 
Levaı.ım ve Mubayat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

ili - Keşifoame ve şutnameler her ıün .özü ıeçen Şubeden 
parasız alinabilir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ıaatte % 1.5 
güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilin o· 
lunur. (1()3gl) 1-4 

- - ~+.~ - ~ • ~ 

~erıl 
______ _J 

---
30 Birincikanun 939 cuınarteıi günü saat 11 de Ankarada Na

fıa Vekaleti binasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan mal· 
zeme eksiltme komisyonunca vaıon içinde ve Ankarada tealim 
edildiği takdirde ceman 9600 lira muhammen bedelli çıralı çam 
nfacından 200 metre mikap kerestenin teslim müd~eti artırılarak 
kapalı zarf usulile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. istekliler Ana· 
dolu hattı üzerinde olmak üzere teslim istasyonunu dej'i,tirebilir· 
fer. Ve bu istasyonda yine vagon içinde teslim fartile verecekleri 
fiatların ne suretle hesap ed~leceği şartnamesinde yazılıdır. Muvak. 
kat teminat 720 liradır. 

Eksiltme şar~nam\!si ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti Mal· 
zeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname· 
sinde ;>azılı vesikalarla birlikte aynı gün saat 10 a kadar mer.kiir 
Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (6375) ( 10348) 

1-4 

lsta.ıbul Ziraat Mektebi Satınalına Komisyonundan : 
Muham. fiati İlk teminat Ekıiltme 

kurut lir!l kr. ıaatı 

99 takım harici elbise ve 
talebe kasketi harcı ile dikimi 790 

25 adet harici palto harcı ile dikimi 740 72 53 Hl 

99 çift harici ıskarpiıı 550 
99 " postal 500 77 96 10,30 

Elbise kasket palto iskarpin ve postalın yukarıda hiıalarıntla ' , , . 
gösterilen saatlerde 16. 12.939 cumartesi günü Beyoğlu lıtiklil cad· 
desi 349 numarada Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda 
açık eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin yeni yıl Ticaret Odası ve
sikası ve şartnamede yazılı dijer vesikalarla beraber, ekıiltme •
atinden eHel mezkur Muhasebeye yatıracakları ilk teminat makbuzu 
ile birlikte Komisyona gelmeleri, şartname ve evaafnameyi her (Ün 
adı geçen Muhasebecilikte görüp Öğrenmeleri. (9917) 4-4 

Galatasaray Lisesi Ahm, Satım Kımisyonu 
Başkanlığından: 

Mikdarı Fiyatı İlk teminatı 
Adet Kr. s. Lira 
---- --- --------
10000 5 ) Pertakal 64 lük 
22000 3 ) n 80 lik 
8000 1 60) 125 n 100 lük 

10000 3 75 ) Mandaliaa 
Galatasaray Liıeıinin Mayıs 1940 senuoa kadar ihtiyacı elan 

mikdar ve tabmin fiyatilc ilk teminatı yukamia yazılı portakal ve 
mandalinanın 27 Xll.939 çarşamba rünü saat 15 ile Beyoj'lu İstik· 
lal caddesi 349 numarada Liseler Muhaselteciliti ltinası•cla Okul 
Komisyon•nda açık ekıiltmesi yapılacaktır· 

İsteklileri11 şartnameyi ıörmek üure Okul idareaiae müracaatları 
ve Ticaret Odasının yeni yıl veıikuile ilk teminat maklt11zile birlik-
te belli srün ve s1&atte Komisyona gelmeleri. (10217) 2-4 

~--=--------------~--~-----~----.-.-------~--------

Teknik Okulu Sıtınalma Komisyonu 
iiışkanhguıdın: 

Yılclızda bulunan Okul111•uz Kalerifcr Dairesi içi• lizumtıı elan 
(260) Ten" Karaltük keku şartnamesi mucibince 21.12.939 tarilaine 
rutlıyan Salı ıfinü saat 15 de Gümütıuyuada teplanacak olan Ke
misyonumuz huzurunda ihalesi yapılmak iizere kapalı zarf uıuli ile 
eksiltmeye konmuttur 

Klmüriin tahmin ltedeli 7345 H ilk teminat 550,89 liradır. 
Şartnameyi fÖrmek ve ilk teminat 7atır•ak iatiyealerin eksiltme· 
den ltir gün evveline kadar Okul•muı:a ve eksiltme gl11ü de Ylk
sek Mühendis mektebine gelıneleri. 

2490 sayılı arttırma Eksiltme kanuııunun tarifatı daireaiade 
tanzim edilecek teklif mektupları ekailt•eden ltir ıaat uveline ka· 
dar Komisyen •aşkanlıfına makbuz. mukabilinde nrilecektir. Pos· 
tada vaki olacak teahkiir mazeret kaltul edilmez. 

(10240) 2-4 

Halic Vapurları 
işi etmesinden: 

31.12.939 tarihinde kuntrat müddetleri bitecek olan Köprü Ka 
sımpaıa ve Fener isl<elelerhnizdeki büfelerin yeniden bir ••• 
müddetle arttırma ve ihaleleri 21.12.939 perşembe ıünü ıaat 11 de 
İdare Merkezimizde Müdürlük Komitesi huzurile yapılacatından is
teklilerin daha evvel şartnameleri görmek üzere Galatatla Mehmet 
Ali Pap hanında 51 No. lı İ ıue Merkeaimiz Büroıuna ı•lmeleri, 



- - -- -------------------- ------- ~-------------------

QUATRIEME ANNEE No. 1270 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 ~ 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

VENDREDI 

Quotidi n das Adjudications 

15DECEMBR~ 
s 

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

Galata, F ermeneciler Cad· 

Kenbcr Hnn, 2me Eta[''" 

No. b 9·11-1 2 

Telephoııe: 49442 

Pour la Publicite s'adresser 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l"Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de /adjudication 

A] Adjudicalions au Rab~ 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
eıtimatif 

Caution. -- Lie;,T'd'ıi'djudication e tdu 
provisoire Cabicr deı Chargcı 

Constructions-Reparatlons-Trav. Public:_~Materiel de Construction-Cartographie 

Joura Heures 

Demolition batisse contigue n la fabrique de Gre a gre 550 - Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 30-12-39 10 -
Cibali et constr. mur jardin 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Coton comprime: 2 t . Publique 4500 - 337 50 Com. Ach. lnt. Tophane 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnst 11at!on et Materiel) 
Trav. amelioration, agrandissement et repar. Pli cach. 29520 30 

reseau telephonique y compris materiel 
avec access. 

Habi 1 lement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Toile Buranda: 6000 m, Pli cach. le m. 1 92,50 
Chaussures type B.: 150000 paires (c:ıh. eh. Gre n gre in p. 4 -

L. 30) 
Chaussures type B.: 100000 pııircs (cah. eh. 

L. 20) 
Etoffe pour uniformes d'ete: 50000 m. (cah. 

eh. P. 188) 

" 
lap. 4 -

" 37500 -

Chaussettes en laine: 100000 paires ,, 45000 -

Bois de Construction, Panches, Charpente 

2214 50 Minis. Trav. Pub. Oir. Adm. lrri
gation Plaine Konya 

866 25 Oir P.T.T. lst. 
55500 - Com. Ach Min . Def. Nat. Ank. 

39500 -
" " 

5625 - > 

3375 - Com Ach. lnt. Tophane 

Bois de sapin resineux: 2CO m3 (aj) Publique 9600 - 720 - Minist. Trnv. Pub. Dep. Mater. 

Tranaport-Chargement - Dechargment -,fourniture de Bureaux 
Lecation autobus 
Divers 

Gre a r,re Com. Ach. Mil. Tekirdağ 

30-12-39 11 -

5-1-40 15 -

3-1-40 14 30 
18-12-39 11 

18-12-39 11 

19-12-39 14 -

22-12-39 14 30 

30·12-39 11 

18-12-39 ıı -

Sangle en erin: 100 p.-brides: 900 p. - gnnts Gre a gre 702 - 53 - C . A. Com. Gen. Surveil. Douan. lst. 26-12-39 11 -
pour etrier: 1000 p. 

Crins de chevre: 10 t. 
ServieUe en fil de fer: 1000 p. 
Materiel de constr. 
Materiel de constr. 
Fleuret frança.is: 15 p. - canon de rcchnnge 

pouı: fleuret: 30 p.-epee: 110 p.-canon de 
rcchange pour epee: 20 p. - gants pour 
fleuret: 20 p.-id. pour epee: 10 p. • mas· 
que: 15 p. (aj.) 

Provisl ons 

F romare blanc et kacher 
Savon et soude 
Lait et yoghourt 
Farine et macaronis 
Fromage Hane et kacher 
Herbe vegetale: 5 t. 
Macaronis: 20 t .·vermicelles: 1 t.-orge mon-

de: 3 t. 
Tbc: 500 k. 
Lentillcı vert s: 20 t. 
BeYrre: 32 t. 
Riz pour pil af: 40 t. 
Viande de mouton ou de chevre: 66 t. 
Viande de ba:uf: 300 t. 
Farine: 300 t. 
Peiı·chiche: 100 t. 
Beurre: 3 t. (nj.) 
Paillc: 243,5 t. 
Or2c: 309 t. 
Avoine: 210 t. 
Bcurre: 2,6 t. 
farine: 353 t. 
Paille: 45 t. 
Haricots ıecı: 8 t. 
Paille: 166,6 t. 
Viande de boeuf: 20360 k. 
ieurrc: 3,5 t. 
Paille: 184 t. 
Hu ile d' olivcs: 1,6 t. 
Poirchiche: 4 t. 
Riz: 4 t· 
Harioots ıecs: 9,5 t. 
A.voinc: 80 t. 

> 40 t. 
> 40 t. 
.. 40 t. 

Orı-e: 800 t. 
AToine: 500 t. 
f oin pour matelas: 18 i. 
Leutilles rou2e1: 96 t. 

,, 

" ,, 
" Publique 

Publiqt:e 

" 
,, 
" 
" Gre a gre 

,, 
,, 
,, 

" Pli cach. 

" Gre a gre 

" 
" ,, 
,, 
,, 

" Pli cach. 
Publique 

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

Gre a 2''e 
• ,, 

" 
" 
" Publique 

Pli c:ach. 

50 -
6701 10 
6000 27 

232 
179 -
425 -
177 -
276 -

1750 -

le k. 1 10 

85500 -
39000 -
13000 -
3000 -
3037 50 

13905 -
10500 -

2470 -
38830 -

900 -
720 -

2082 50 
3257 60 
2070 -
2368 -

800 -
360 -

1160 -
1140 -
5000 -
3000 -
3000 -
3000 -

56500 -
40250 -

le k. O 05 
le k. O 17 

502 59 
450 02 

30 

17 50 
13 43 
31 88 
13 28 
20 70 

131 25 

2642 -

5525 -
5850 -
1950 -
2?.5 -
227 50 

1042 88 
787 50 
185 25 

2912 25 
67 50 
54 -

156 18 
244 32 
155 25 
177 60 

60 -
27 -
87 -
85 50 

750 -
450 -
450 -
450 -

4075 -
S019 -

67 50 
1224 -

C. A. lnt. Tophane 
Dir. Pr. Douanes lst. 
C. A. Comm. Milit. lst. Fındıklı 

" " Recteur lnstitut Sup. Agric. Ank, 

Com. Perm. Mun. lst. 
> 

,, 
> 

> 

,, 
J 

> > 

Dir. Gen. Expl. Voies Marit. ~tat 
C. A. lnt. Tophane 

> > 
> > 

> > 

> » 

C. A. Milit. Ayd•n 
:o > Kırklareli 

Com. Ach. Mil. Edirne 
> , 

Comm. Gen. PrCJt. F•r!ts Ank. 
Com. Ach. Div. Isparta 

,, 

" .J) 

" 
> 

:o 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

,, 
> 

n 
> 

> 

> 
J) 

> 

> 

, 
Com. Ach. Mil. Edirne 

" n 
> :o 
, .> 

C. A. Corps Arm~e Esltişehir 
> 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
> > 

21-12-39 15 -
18·12-39 10 -
16-12-39 10 3Q 
16-12-39 1 l 

2-1-40 11 -

27-12-39 14 -
27-12-39 14 -
27-12-39 14 -
27-12-39 14 -
27-12-39 14 -
28-12-39 10 30 
20-12-39 14 80 

19· 12-39 14 30 
19·12-39 15 -
19.12.39 ıs 30 
20-12·39 14 -
28-12 39 15 -

3-1-40 15 -
20-12-39 14 -
20-12-39 14 30 
15-12-39 11 -
26-12-39 11 -
28-12-39 15 30 
28-12-39 l 1 -
28-12-39 15 -
25-12-39 15 -
25-12-39 15 30 
25-12-39 16 -
25-12-39 15 -
22-12-39 11 30 
22· ı 2-39 11 40 
22-12-39 10 30 
22-12.39 11 -
18-12-39 11 30 
18-12-39 10 30 
18-12-39 10 30 
18-12-39 9 30 
18-12-39 9 )30 
18-12-39 9 30 
18· ı 2-39 9 30 
19-12-39 10 -
19-12·39 11 -

4-1-40 10 -
3-1-40 10 -_______ .._,,_ __________ __, ____ _.. __________________ ..._ __________________________________________ __ 

Cumartesi 16.12.939 

• Otomobil malzemesi (İst. Defterdarlığı) No 1245 
Un (Siird Ask. SAK.) No 1254 fyle~ttııl 
Elbise ve kasket diktirilmcsi iskarpin ve postal (İst. Ziraat 

SAK.) No 1256 t ~I· 
Kaptan ve makinist kaputu (Gümrük Muhafaza Gen. J(oıııu 

SAK.l No 1256 : 
Hasta abalığı kumaş (M.M.V.) No 1256 
Un (Elazığ Tümeni) No 1256 
• Müstabzerat ve ilaç (Maraş İcra Mem.) No 1257 1# 
Yeraltı kablosu (İst. Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri) No 
Tevhit semeri (Balıkesir Ask.) No 1258 zJS 
Soğuk hava deposile un değirmeni tamiri (Edirne Vil.) No 1 

Sabun (Marmara Üssübahri Komut.) No 1260 
Hamam tamiri (İst. Komut.) No 1264 
Gaz idrofil (M.M.V.) No 1266 
Kriple maden kömürü {Ask. Fabrikalar) No 1266 
Yün fanile (Konya Köy Ebe Mektebi) No 1266 
Saman (Sivas Tümeni) No 1267 
• Radyo Blaupunk marka (Sıvas Vil.) No 1267 
Sadeyağ (Gaziantep Ask.) No 1268 
Buranda bezi (Deniz Lvz.) No 1269 _______ ____,/ 

--~m~::.,to ~urnisse~ 

Samedi 16.12.939 

• Acce11iones d'automobile (Dir. Biens Net. lat.) 1245 
· Farine (Com. Ach. Milit. Siird) No 1254 ,pi 1 

Confection costume, casquetleı et paletota, chauıısurcs et ese' 
(Dir. Ecole Agricole Ist.) No 1256 tZ.: 

Capote (Com. Ach. Command. Gen. Surveil. Douan. lst.) ~:;; 
Etoffe pr. costumeı de malades (Ministere Def. Nat.) No iV' 
Farine (Div. Elazıg) No l 256 ıı-' 
Cible souterrain (Dir. Gen. Exploit. Electricite Trams et 1u 

No 1259 
Selle (Com. Aob. Milit. Balıkcıir) No 1258 
Rep. depôt frigorifique et moulin (Vil. Edirne) No 1258 
Savon (Command. Base Nnale Marmara) No 1260 
Rep. bain (Command. lst.) No 1264 
Coton hydrophile (Ministere Def. Net.) No 1264 
Cbarbon crihle (Fabriqucs Milit.) No 1266 
Flanelles en laine (Ecole Sage femme Konya) No 1266 
Paille (Div. Sivas) No 1267 
Beurre (Div. Gaziantep) No 1268 
Toile Branda (lnt. Marit.) No 1269 / _____ ______.,, 

BOR SA 

Lomlra 
Nevyork 
Pariı 

ÇEKLER 

14 - 12 1939 

Milin o 
Cenevre 
Amıterdan 
Berlin 
Brük9el 
Atina 
Sof ya 
Prağ 

Madrid 
Varto•• 
Buda peşte 
Bükreı 
Belgrad 
Yokobama 
Stokbolm 
Moıkova 

5.21 
130.36 

2.9525 
6.70 

29.2278 
69.25 

21.43 
0.965 
1.5925 

13.5325 

23.6825 
0.965 
3.1575 

31.1775 
30.92 

ESHAM VE TAHViLA T 

A . D. l ve il peşin 37,-

----------------

TEMAŞA ALEMİ 

o5 
ŞEHıR TIY A ')'it 

01'"' Tepebnşı 

kısnıı J' 
~ Gece saat zo,3l1 
YEL P AZ f; di 

istiklal Caddesi Koıtıe 
kısmında 

Gündüz saat 14 de 

KEL OGLAl'l 
(Çocuk oyuau) 

Gece saat 20.30 dı& 

İKİZ~ 

----H-ALK oP~~ 
11t ~ 

1 
Bu akıaoı sll 16 
Pazar matiııe 

,,,. zoıo ı/' 
DALMA5 

(Pipfçd! 
3 ve' 1 A'v 

''f ~ 
Gelecek program : GI 

Gtti' 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü : lamail 

Buıldıiı yerJ ı Akm Baaımevf, İstanbul 


