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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin rneslek'i Organıdır 

: ko n o m i k H a b e r 1 e r 

Ç2y ve Kahve lktikarı Dün Muhtelif Memleketlere 
Gönderilen Mallar Kahve ve çay fiatlarının yük

aelınesi hakkında alakadar teş
lcilatlnr piyasada tetkikatta bu- Dün muhtelif memleketlere 
lllnrnudar ve toptancı tüccarlar ihracat yapılmıştır Fransayn, 

İtalya \'e Maeari.stana ham deri; 
tl.ııntaka ticaret müclürlügüne ça· İtalyaya fasulye, susam, kutye· 
iırılarak vaziyet tetkik edilmiş 
t. mi; Mısıra pa_stırma, kestane, 
ır. 

İki ay kadar evvel kahve fiat- ceviz; Filistine pastırma, kestne, 
!arının yükselmesi Üzerine bu- mahleb; Yunanistıma balık; 

Buljaristana, Romanyaya ve 
ııun şehirdeki stokların Anndo· · 
lııya gönderilmesinden ileri O'el- ltalyaya lakerda ganderilmiştir. 

6 İnebolu iıkelesinde tacirlere ait 
di i ve ayni tüccarların Brezilya 
kah,. e şirJ,etindcn de ayrıca mal birçok ihracat etyuının birikti-
aldıkları anlaşılmış ve 'lehir için ği ve çürümete başladıtı hak-

kınd.a vaki müracaat üzerine 
\'erilen kahvelerin yalnız bura· 
.J Vekalet lizımgelen tedbirleri 
qalti aah lara inhisar ettirilmesi 
it l t A - d almış ve Cümhuriyet vapuru arar aşmıf ı. ynı zaman a '.:t 
k h • k-ı~ı·· 1 t I dün bu eşyadan ..,5(){) paı._.asun a veııın spe u a or ere sa ı ma· . . . . . . _ 
.,. k d ·1 'l . d getırmıthr, Dığerlerı bırkaç gun 
J ıp pera en ecı ere verı rnesı e . . . . 1 • 

k L l d'! · t" B l ıçınde jehrılce <tır. a1111u e ı mış ı. uoa rağmen 

•on tetkiklerde toptancılara ve-

tilen 27 b n çuval kahveden bir 1940 Mali Yılı Bütçesi 
kıımınm ıpekülatörler tarafından 
•lındığı anlaşılmışlır. Bu tekilde • mart 1939 tarihinde Büyük 
Yapılan satıtlar teıbit edilerek Millet Mec:lisine verilmesi ka
tl.ınllar piyasaya uzcdilecektir. 1 nun iktizaaından ltuluııan 1940 
Diğer taraftan bu günlerce gel- 1 mali yılı devlet bütçesi etrafm
tl.ıesi b~klenen büyük bir parti ' da bütün daireler ilk hazırlık
kahvenin de yalnız mahdut bir l larına başlaınıqlardır. Bazı daire· 
kaç firma vasıtasile perakende- ler t•tkiliitlarından 19-W mali 
cilcre satılması takarrür etmiftir. yılıncaki ihtiyaçlarının bildiril· 

Çay toptancılarının toplantısın- mesini istemitlerclir. 

tla da çay yüksokli~inin .stok ı---------------
1oklutundan ziyade ihtiknr ma· 
biyelte hareketlerden tevellüd 
etti i anlaşılmıthr. 

Sivas-Erzurum lstıkrazı Kupon 
Bedellerinin Vedeleri 

Sivu • Erzurum iıtikrazının 
İki11ci tertip tahvillerinin dört, 
Üçüncü tertip tahvillerinin üç, 
dlirdüncü tertip tahvillerinin iki 
Ve be.inci tertip tahvillerinin ı 
bir numaralı kuponlarınrn va• 
desi iel111iştir. 

Kupon bedellerinin Cümhuri
Yet Merkez Bankası merkez ve 
tubelerinde, Cumhuriyet Merkez 
Bankası 'ubesi bulunmıyan yer
lerde de malsaııdıklarınca öden
tniye batlanm&iı yakında Maliye 
Vekaletince alakalılara bildirile
cektir. 

Av Derisi Satışları Cınlı Gidiyor 'ı 
Yeni yıl av derileri mevruda

ta batlamıf ilk parti ıelen mal
lar miia id fiatl rla satılmııtar. 

Erzurum ve havali.si sansar 
derileri çifti 50·55 liraya orta 
Anadolu ve Trakya malı san
lar derileri çifti 40-45 liraya 
Porsuk 450 kurut tnşan deri
leri 20-2:! kuruta müfteri bul
bıuıtur. 

Tilki derilerine talih yoktur. 
Öaimüzdeki haftalar zarfmda 
büyük parti mallaran geleceği 
'Ve ihracat için satıılann baş· 
lıyaeatı tahmin eılilmektedir. 

Amerikan firmaları av deri
lerile likadar elmaktadırlar. 

Çuval fıkdanı başladı 

iyasada bir müddettenberi 
lıiuedilmekte ola. çuval dnrlıtı 1 
lllrtmıttır. Buna müvazi elarak 
fiatlar da yü:r.de 50-100 nisbet
inde fazlalanmıf, 30·85 kuruş
luk eıki çuvallar 50-55 kuruta 
•• yeni çHallar da 100 kuruta 
f•k•ıtbr. 

İSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

- ıs 12.939 -

Fİ ATLAR 

C l N S 1 l Avakı Ynlcarı 
Kr, Pa. Kr. Pa. 

Bu{rday yumuşak 5 29 5 32 
,, Sart 5 12,S -

• k:ıı.ılcıı 

alda 
Çavdar 
Keçı lcı ı 

Nohut aature! 
Yulaf 
Kuşyemi çuvallı 

Nohut kaha 
Fuulya çalı 
Peynir bayu. 
Sah-unluk Ek•. 

Susam 
Cevı:ı. ıçi 

Keten tohumu 
Arpıı Anadol dökme 
Tiftik oğlak 

57 -

6 25 
13 20 
ı5 ~o 

28 9 

17 5 
35 -
14 30 
4 ı:ı 

GELEN 
Butday 
Nohut 
kuuemı 

Fasulje 
Çavdar 
Keten tohumu 
Mııır 

Arpa 
Yapak 

z. 1•A'• 
Un 
Tiftik 

Yapak 
Fuulye 

GİDEN 

keten tabumu 
Börülce 
Af yen 

" Badem 

58 20 

17 -
32 37 

17 20 

ıss Ton 
15 
- . 
30 " 

30 it 

15 )) 
16 
37 1 

7i .. 
9 • 

90 Ton 
125 1 

375 • 
26 • 

7,5 1 

- . 
2 • 

DİŞ FİATLAR 
Buğday 

" 
" 

Arpa 
M111r 
Katan T. 

Liverpul 

Şıkaıo 
Vinipek 
An ver• 
Londra 

Fıatlık G. : Hamlııurı 

• L. : • 

3 '17 

2 88 
8 58 

• • 

MUN KA A A 
1 nsaat -Tamirat- 'afıa isler· - ~alzeme-Harita , - , --

Menemen Belediye Riyasetinden : 
Belediyece gösterilek mahalde 1020 metre murabbaı sahada 1 

3208 lira 92 kuruş ke~ifli parke Ln"'ı ile kaldırım inşansı 12.12.939 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Eksiltme 27.12.939 tarihine raslıyan çar amba günü s:ıat on 
beşte belediye dairesinde icra kılınacaktır 

Bu işe nit muvakkat teminat miktarı 240 lira 75 kuruştur. Talip 
olanların tayin edilen gün ve saatte belediyeye müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Urla Tahaffüzhanesinden: 
Tahııffüzhanedeki paviyonların harici sıva tamiri ; 
Muhammen fiyat: 4561 lira 52 kuruştur. 
Muvakkat teminat : 342 lira 52 !:uruştur . 
Açık eksiltme: 27. 12.939 çarşamba ginü saat on birde tahaf

füzhanede yapılacaktır. İst ·klılerin şartnameyi ve ketifnameyi gör
mek için her gün tabaffüzhaneye müracaatları . 

Balıkesir VW yeti Daimi Encümeninden : 
Pazarlığa konan iş Manyas Aksakal yolu üzerinde nhşap Er

gili köprüsünün tamiri olup keşıf bedeli 762 lira 7 kuruş muvakkııt 
teminatı da 57 lira 2 kuruştur. 

Bu işe ait dosya Nafıa dairesinde iÖrülebilir. 
İhalesi 30.12.939 tarihine raı;hyan cumartesi günü saat IO da 

Vilayet makamında müteşekkil Daimi Encümen huzurunda yapıla

catından taliplerin muayyen gfiıı ve saatte muvakkat teminatlarını 

yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktarda şay 111 kabul bar.ka 
mektubu ve Nafıa dairesinden alacnkları ehliyet vesikasile birlikte 
Daimi Encümene müracaatları ilıln olunur. 

----~----~~-------------~·--....,.--------- =--.-.,_.~~----ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, H stane LE_: 
M. M Vekaleti Satın ima Komisyonundan 

Beher metresine tahmin edilen finyat 26 kuruş olan 200.000 
metre sargılık bez pazarlıkla s:ıtın alınacaktır. Pazarlığı: 2 ikinci· 
kanun 94() cumartesi günü saat 11 dedir Kati temin tı: 78.)0 lira 
olup 'artnauuısi 260 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin muay
yen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko da bul nmııları. 

• * * Hepsine tahmin edilen tiyatı 4600 lira olan 12 çeşit sıhhi 
malzeme 5 ikinci kanun g40 cuma günü s nt 15 de açık eksiltme 
suretile Ankarada M. M. V. sahnıılaıa KO. da satı ı lınacağındaıı 
İsteklilerin 345 liralık ilk teminatları ile birlikte muayyen gün ve 
aaatte KO. da bulunmaları. 

• • * Hepsine tahmin edilen fiatı 4650 lira ol n 15 ton 
podur kloru 5 ikinci kanun 940 cuma guniı sa t 10 da An
ka.rada M. M. v. ıatınalm komisyonunda açık eksilme su
retiyle satın alınacağından isteklilerin 34g liralık ilk temi· 
nalları ile birlikte muayyen saatte komisyonda bulunm ları. 

• • • Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 100 kuru olan ıki bin 
kilo okııijeuli su 3 ikinci kinuıı 940 çarşamba günü sa t I0,30 da 
Ankara'da M. M. V. satınolu1a KO. da açık eksiltme suretiyle sa· 
tın alınacağından İsteklilerin 1 O liralık ilk teminatları İle birlikte 
muayyen gün ve saatte KO. da bulunmaları. 

*ıı• Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 175 kuruş olan iki bin 
kilo idrofil pamuk 3 ikinci kanun 940 çarşamba günü saat 11 de 
Ankarada M. M V. satınalmn KO. da nçık eksıltme suretiyle satın 
ahnae.:ığından isteklilerin 262 lira 5U kuruşluk ilk teminatları ile 
birlikte eksiltme giin ve saatında KO. da bulunmaları. 

• • • Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 30 kuruş olan 5 bin 
ldlo naftalin 2 1.940 salı iÜnÜ saat 15 de Anknrada M M. V. sa 
tınalmn ko. da açılt eksiltme suretiyle satın alınacağından istelclile
rin 112 lira 50 kuruşluk ilk teminatlariyle birlikte muayyen gün ve 
saatındn ko. da bulunoınları. 

• "'• Hepsine tahmin edilen fiyatı 1190 lira olan 33 çefit fizyo· 
terapi aletleri 4.1.940 perşembe günü saat 15 de Ankarada M.M.V. 
satmaluıa ko. da açık eksiltme suretiyle satın alınacağından istek
lilerin 90 liralık ilk teminatları ile birlikte muayyen gün ve saatte 
ko . .ta bulunmaları. 

İstanbul Sıhbi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

İskenderun hastanesinin 304 kalem ilaç ve sıhhi malzemesi a· 
çık eksiltmeye konulmuftur 

Eksiltme 3.1.940 çarşamba güni saat 15 de Cataloğlunda Sıh · 

hat ve içtımai Muaveaet mtidiirlügünde kurulu l·o'llisyonda yapıla
caktır. 

Muhammen fiat 3038 lira 70 kuruftur. 
Muvakkat teminatı 2'1:7 lira 90 kuruştur. 
İstekliler şartname ve listelerini her gün Komisyenda göre· 

, bilirler. 
ı lıtekliler ticaret 

0

odaaı veıikaıile 2490 sayılı kanunda yazıh ve-

sikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya hanka mek • 
tubile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

trik, Havagazı, Kal rif r (Tesisat ve Malz.) 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 2325 lira elan 3 adet elektrik motörü 

Askeri Fnbrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyo· 
nunca 25.12.93l) pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir Taliplerin 
muvakkat teminat olan 174 lira 38 kuruf ve 24SM) numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
b11 işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikaııiyle 
mezkur gün ve s alte komisyona müracaatları. 

Rsucat - Elbise · Kundura - Çama9ır v. s. 

Cinsi 

Edirne M arif Müdürlüiünden : 

A7.ı Çoğu Takdir 
çift çift edilen 

kıymet 

lira 

Tutarı 0 "> 7,5 tem. 
lira lira kr. 

İhale 
tarihi 

gin sa. fekli 

iskarpin 60 70 5 350 26 25 26·12.939 salı 14 açık 
Erkek Otretmen okulu talebesinin ihtiyacı için 11.12.939 tari

hinden itibaren on beş gün müddetle açık kırdırmaya konulmut 
olan iskarpini yapmıya talip olanların 2490 sayılı kanunda yazılı 
hükıimlere göre ilk teminatı ile birlikte belli gün ve saatte komis
yona başvurmaları ve eksiltme şeraitini öğrenmek istiyenlerin de 
Erkek öğretmen okulu Direktörlütüne müracaat eylemeleri illn 
olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Beher çiftine tahmin edilen fiatı 470 kuru§ olan 32,000 

çift okur kundurası kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
ihalesi 2.1.940 salı günü saat 11 dedir· tik teminatı 8770 lira, 
şartnamesi 755 kuruıa Komisyondan alınır. İsteklilerin ka· 
nunun emrettiği belgelerile ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. V Satınalma Komisyonunda bulun· 
maları· 

$ • * Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 200 knruş olan 5 bin çift 
terlik 4 ikinci kanun 940 per,embe günü saat 10 da Ankarada M. 
M. V. Satınalma Ko. da pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
1 IO liralık kati teminatları ile birlikte pazerhk gün ve saatında 
Komisyonda bulunmaları. 

6000 metre burandn bezi alınacaktır. Bak: İst. p. T. T. 
Müd. ilnnlarına. 

11atbaa işls!:h_ kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Yüksek Deniz Tic reli Mektebi Müdürlüğünden : 

Beher formasmm Mu.\•akkat 
Uktarı mub. fiat Ç. tutarı temin. 

Cinsi Çoğu Azı lira k.s. lira kr. lira 1 r. 
1000 adet kitab tabiy si SJ 60 forma 32 - 2560 ) 
Cildiye 1000 - adet 35 350 ) 255 75 
Rcs im ve şekiller klişe 40000 30000 S'M 1 25 500 ) 

34IO 

Mektebimiz tedrisatı için 500 aded buhar makineler hesabati ve 
500 aded tewaıni tefazuli kitablaranın tab ve teclidiyeleri açık k-
siltmiye konulmuştur. 

Eksiltme 3.1.940 tarihine ra lıyan çarşamba günü saat 14 te 
Yi'iksek Deniz. Ticareti Mektebi Müdürlüğünde toplanacak Komisyon· 
ca yapılacaktır. 

Bunlara aid şartname için Mekteb Muhasebesine müracaat edil
melidir. Eksiltmiye İftirak edeceklerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vasıfları haiz ve Ticaret Odasının 939 belıe· 
sini hAmil o;maları lazımdır. 

Eks ilmiye iştirak edeceklerin yukarıda yazılı muvakkat temi
natlarmı İstaııbnl Yüksek Mektebler Muhase~eciliğine yatırdıklarrnı 
ıösterir ınakbuzlariyle veya banka mektublariyle ve bu ıihi tabiye 
işlerinden asıari üç bin liralık iş yaphtına ve munffakiyetle ba· 
tarclığına dair vesikalarile tayin olunan gün ve saatte Mektebce 
müteıekkil Komisyonu mahsusuna müracaatleri. 

Kereste, tahta va saire 

Askeri Fabrikalar Umum Müllürlüiü Satınalma 
Komisyonundan : 

Beher metre mikabına 35 lira 50 kuruı bedel tahmin 
edilen 200 ila 300 metre mikabı ceviz tomruğu Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 
25.12 939 pazartesi günü saat l 5 te pazarlık ile ihale edile· 
cektir Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Talip· 
lcrin muvakkat teminat olan 821 lira 26 kuruı ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle komisyon· 
cu olmadıklarına ve bu itle alakadar tüccartlan olduklarına 
dair Ticaret Odası vesikaıiyle mezkur ıün ve saatte Komla
yena müracaatları· 
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Bugün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli M11lım. be.I. T enainat Miracaat yeri Günü ~aeh 

------·--- ~------ .-.-~ ........ ~ 
l) Miinaka•lar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Har it~ 
"Ergili,, köprüsünün tamiri paz 762 07 
Parke taşı ile kaltimm int· 1020 m2 aç. eks. 3208 92 
Tahaffözhanedeki paviyonların harıci sıva " 4561 52 

tamiri 
Matbaa binası tamiri paz. 2~8 89 
Mehmet ağa medresesi tamiri " 29 14 
Eyüp P.T.T. binası tamiri aç. eks. 712 61 
Pendik istasyonunda hanıar intası (şart 3 L.) kapalı z. 35500 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyilri alat, Hastahane Lvz. - - ..,._.,.,,..._._ --- - -... -- -
Sarıılık bez: 200000 m, (tart. 26ft kr.) 
İliç ve sıhhi malzeme. 304 kalem 

paz. 
aç. eks. 

ın. o 26 
303S 70 

Sıhhi malz.eme: 12 çeşit aç. eks. 4600 
Podur kloru: 15 t. n 4650 -
Oksijenli su: 2 t. " kiloıu 1 -
İdrofil pamuk: 2 t. " ,, 1 75 
Naftalin: 5 t. ,, ,, O 30 
Fizyoterapi aletleri: 33 çeşit ,, 1190 

Elektrik-Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik motörii: 3 ad. pu. 2325 -
Anot bataryası: 200 ad. n Beh. 6 50 

_!lıensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

İskarpin: 60·70 çift 
Okur kundurası: 32000 çift (Şart. 755 krş.) 
Terlik: 5000 çift 

aç. ekı. 350 -
kapalı "I. Bch 4 70 

paz. Çifti 2 

Matbaa iş~ri - Kırtasye-Yazıhane lev_azımı 

Kitab tabiyesi ve cildiyesi 40000 resim ve aç eks. 
şekillerile beraber: IOOO ad. 

Kereste, tahta ve saire - .... -~---...... 
Ceviz tomruğu: 200.300 m3 paı:. 

Kereate muhtelif cins ve ebatta: 11 kalem n 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Mazot: 20 t. 
Yat: 400 k. 
Maııot: 280 (temd.) paz. 

il ütaferr ik 

El kantarı 250 fer kiloluk: 2 ad. paz. 
Hasta nakliye sedyesi: 30 ad. 

" Orak, Harman, traktör ve bileği makinesi 
Aleminyum lik: 5 t. paz. 
Neft yağı: 4 t. 

" Dizel motörü mili aç. eks 
İnıaat malzemesi • pu:. 

3410 -

m3 36 50 
8061 91 

1800 -
152 -

60 -
255 -

4650 -
1800 -
3173 -
1171 65 

Tevhit semeri: 250 ad. 
" 

Beh. 23-
Hurdavat malzemesi 39 kalem 
Planya tezıahı: 1 ati. 
Kayıı: 35 ad. 
Zımpara tatı: 250 ad. 
Kamyonet: 1 ad. (tewd.) 

Nakliye arabası: 8 ad.-su arabası: 1 ad. 
Manrane:ı: 17 t. (temd.) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sıtır eti: 25 t. 
Un: 400 t. 
Kuru üzüm: 8250 k. 
Makarna: 140 t (temd.) 
Arpa şehriyesi: 96 t. (temd.) 
Arap aabunu: 3 t. 
Makarna: 40 t. (temd.) 

_e. M u ~ a y ..!.. d e ı e r 
Kayan ağacı: 169 m3 (temd.) 
Bina anka:r.ı 
Ford kamyoneti 
Deri ve barsak 

" 
" 
" 
" 

paz.. 

paz. 
kapalı z. 
aç. ckı. 
kıt palı z. . 

paz. 

" 

paz. 
aç. art. 
paz. 

448 -
886 -
262 50 

3760 -
2950 -

4930 -

7500 --

1567 50 
k. o 20 
k. o 20 
k. o 40 

8800 -

m3. 2 10 
8 25 

400-

Deniz Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Deniz fabrikaları Umum Mlldürliitü için mevcut şartnamesi mu· 

cibince 11 kalem muhtelif cins ve elD'atta kereste J8. 12.939 pa:aar· 
tesi ıünü saat 11 de Kaaımpaşada bulunan Deniz Levazım Satınal· 
ma Komiıyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 8(161,91 lira, kat'i teminatı 1269,291iradır. 
Alınacak kerestenin evsaf ve ıeraili iş saatleri dahilinde · mez· 

kür komisyondan istenilebilir. 
İsteklilerin ihalesi yukarıda ıösterilen a-ün ve saatte, 2490 sayılı 

kırnunda yaz.ılı vesaikle birlikte adı geçen komisyona müracaatları. 

Mahrukat, Benzin, MakinaYa9tarı v. s. 
Samsun Belediye Riyasetinden: 

Kapalı xarf uıulile 1mönakuaya konulduğu halile talih zuhur 
etmemesi hasebile bir ay zarfınıia pazarlıkla ihalesine karar verilen 
elektrik ve BU fabrikalarının ihtiyacı olan 280 ton maz.ota rene 
talib çıkma.lığından pa:ıarlıtıa 21.12.939 tarihine kadar bir ay daha 
temdidine karar verilmi' oldutuadaıı tali~ olanların pazartesi ve 
perşe1Dbe rünlerl Encümeae müracaatları ilin elunur. 

·57 02 
240 75 
342 52 

17 17 
22 37 
54 -

2652 50 

7800 -
227 90 

345 -
349 -
150-
262 50 
112 50 
90-

174 38 
195 -

26 2.5 
8770 -
1500 -

255 75 

21 25 
120U 29 

135 -
11 40 

4 50 
19 13 

348 75 
135 -
288-
175 75 
956 25 
36 60 
66 45 
19 68 

282 -
222 -

369 75 

56.3 -
3900 -

118 -
3600 -
1440 -
180-
660 -

26 72 

30-

Balıkesir Vilayeti 30-12 39 10 -
Menemen Beled- 27-12·39 15 
Urla Tahaffiz.haneıi 27-12-39 11 

İst. Beled. 18-12-39 14 

" 18-12·39 14 -
İst. PT.'f. Müd. 3-1-40 15 31 
Teprak Mahsulleri U. Müd. Ank. 23-12-39 11 

M.M.V. SAK. 2-1-40 11 
İst. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd. 3-1-40 15 
Cağa loğlu 

M.M.V. SAK 
,, 

" M.M.V.SAK 

" 
" 

Ask. Fabr. U. Müd 
M.M.V. SAK 

Edirae Maarif Müd. 
M.MV. SAK 

" 

SAK Ank. 

5·1 40 15 -
5· 1·40 IO 
3-1-40 10 3) 
3-1-40 11 -
2·1-40 15 
4·1-40 15 -

25-12·39 15 30 
20.12.30 15 -

26-12·39 14 -
2 1·40 11 -
4-1-40 10 -

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müd. 3·1 ·40 14 -

Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
Deniz Lvz. SAK· Kaaımpap 

Babaeski Beled. 

" Samsun Beled. 

fst. Beled. 

" Ziraat Vekaleti 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

" " M.M.V. SAK 

" 
• n 
inhisarlar U. Müd. 

" 
n 

" 

25·12-JV 15 -
18-12-39 11 -

. 25· 12-38 14 -
25-12·39 14 -

21-12·39 a kadar 

18-12-39 14 -
18-lı.39 14 -

30-12-39 11 -
30-12-39 10 30 

3-1-40 14 -
30-12-39 il -
18-12 39 11 -
20-12-39 15 -

3-1-40 14 -
3-1-40 15 -
3·1-40 16 -

Adliye Vekileti Lvz. Müd. Ank. ve 22-12-39 15 -
İst. Adli Tip İşleri U. Mfid. 

İst. Komut. SAK Fındıklı 23-12·39 10 -
P.T.T. Lvz. Müd. Ank. 23-12·39 11 -

Edirne Ask. SAK 18-12-39 11 -
Bursa Tümen SAK 3-1·40 11 -
~lu Alay SAK 25-12-39 15 -
lst. Komut. SAK Fındıklı 4-1·40 il -

n 4·1-40 ıo -
M.M.V. SAK 4-1·40 IO -
Ank. Lvz. SAK 18-12-39 15 -

Balıkesir Orman Çevirge Müd. 21-12-39 15 -
M.M.V. SAK. 18-12-39 it -
Ank. Beled. 26·12·39 IO 30 
T. H. K. İıtanl>ul Şubesi 10-1-40 11 -

Babaeski Belediyesinden : 
Tutarı Muv. te. Alınacak malzemenin Evsafı İhale T. S. 
Lira lira krş. Cinsi Miktarı 

1800 135 - Mazot 20000 ki. C. Y.3 25.12.39 14 
15~ tl 40 Yat 400 ,, D.T.E. " 14 

Babaeski elektrik santralının altı aylık ibtiyacı olan yukarıda 
miktarı ve evsafı yazılı mazot ve makine yağı ihalesi 2490 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde yapılmak Üzere 15 beş ıün müddetle 
münakasaya vaz'edilmiştir · Talip olanlar belli a-ün ve Hatte Bele
diyede müteşekkil Encümene müracaat etmeleri ve bu iş için is 
tenen teminat akçeleri Belediyemiz. veznesine yatırıldıtına dair mak
buz veya hükumetçe ta111amıt banka mektubu ile teklif mektupla
rını saat 13 e kadar Encümene vermi• bulunmaları ve bu saatten 
sonra vaki teklifler kabul edilmiyecektir. 

Fazla mallımat almak isteyenler Babaeıki Belediyesi riyasetine 
müracaat etmelidirler. 

Müteferrik 
Adliye Vekaletinden : 

İıtanbulda adli tıp itleri U. M. lütüne tHlim edilmek ve tart-

t• tJiıp 
nameıin4'.eki evsafa uygun olmak şartile almacak kanıyooe 

1111
,,ur 

çıkmadığmdan el.siltme 11 12.39 alan itibaren 10 gön u~at~ od• 
Eksiltme Ankarada vekalet levazım ve dnire 111üdürlil 

sanda toplanan eksiltme komisyonunca yapılacaktır 
Tabmia edilen bedel 2950 liradır. 
Muvakkat teminat 222 liradır. eli 
İhale 22.12.3i tarihine müsadif cuma günü saat 15 te icr• 

lecektir, . .~ 

İstekliler tatil gön ve saatlara hariç olmak üz.ere bu 1~01 •• 

prtnameleri her gün Ankarada Vekllet Levnzım I. liii.lir• 
lstanhulda adli tıp işleri U. M. lüğünden bedelsiz. olarak alab~ıarıo• 

Taliplerin muvakkat teminatlarını malsaııdıkların yatırdık jltııt' 
dair makbuzlarile birlikte muayyen gün ve saatte vekalet e 1 

komisyonunda baz.ır bulunmalara ilan olunur. 

Milli Müdaf a Vekaleti Satın alma Komisyonundan : ,UP 
Bir adet dizel motör ana miline muayyen günde ~tıJI'• 

zuhur etmediğinden yeniden açık eksiltmeye kon~lın\J 
1
1' 

Muhammen bedeli 3173 lira olup ilk teminat mıkt~4 dl 
liradır. Açık eksiltmesi 3. t.940 çarıamba günü saat 
hav~ Satınalma Komisyonunda yapılacaktır· ~ .. ıebi' 

idari ve fenni şartname her gün Komisyonda 8'0 ru jıtllP 
lir. isteklilerin muayyen gün ve saatte ilk temin:ıt ıne ""' 
veya makbuzlariyle ve kanuni belgeleriyle Komisyonda 
lunmaları· 

Ziraat Vekaletinden : ..,, ...... 
Zirai kombinalar kurumu ihtiyacı için orak makinesi, 

makinesi, bileği makinesi ile traktör alınacaktır. k11,11111ıı 
Bu ınakineiere ait fenni şartnameler zirai kombinalar 

Müdürlüğünden parasız olarak verilir. k•• 
İsteklileri~ şartname almak üzere Ankara zirai komltinalar 

rumu müdürlüğüne müracaatları 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonundan : ,Jt 

Tahmin edilen bedeli 1800 lira olan 4000 Kg. Neft .. ~iif 
müteahhit nnm ve hesabına askeri fabrikalar umulll ınıJ ıetl 
lüiü merkez satınalma komisyonunca 30 12.939 cuınat ııs' 
günü saat 10,30 da pazal'lıkla ihale edilecektir. Şartll• ti' 
parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat ,d· 
minat olan 135 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3· 11111ıe delerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu ıtı•• 
alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası 'V•• 
siyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları· ttJl1' 

• ** Tahmin edilen bedeli 4650 lira olan 5 ton ..ıle tı11• 
yum lak askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez ,_ ~ 
alma komisyonunca 30.12.939 cumartesi günü saat ı:..ı.. 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak k• ~ 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 348 d",)J 
75 kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin aı· 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar t~~ 
cardan olduklarına dair Ticaret odası vesikasiyle ıne• 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: . ıl 
Beherine tahmin edilen fiyatı 23 lira olan 250 Rdet tevbıt ,,; 

meri pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 18.12.939 paıart ff 
günü saat onbirdedir. Kati teminatı 956 lira 25 kuruştur. farsJ ,,-. 
şartna!°esi bedelsiz olarak M.M.V. satıııalma komisyonundan .ıı V 
bilir. isteklilerin kanunun emrettiği belgelerle ihale saatında M ~ 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

* * * Ke~if bedeli 1171 lira 65 kuruşa olan inşaat malıeıll": 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazurlığ'ı 30.12.939 cumartesi j"ÜOİİ ~. 
l 1 dedir. Kati teminatı 175 lira 75 kuruş olup şartnamesi ko .. i•rp 
da görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko 
bulunmaları. 

P. T. T · Levazım Müdürlüğünden: 
Talibi çıkmayan 17 manganezin ihalesi 23.12.939 cu~ 

test günü saat 11 de Ankarada P T. T. Umum MüdUt )t 
binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılmak üzere ek~t 
mesi 10 gün uzatılmııtır. Muhamme9 bedel 4930 muv•" 
teminat 369.75 liradır. '/Pr 

istekliler. muvakkat teminat makbuz veya banka te fi 
na.t mektubile kanuni vesikalarını hamilen mezkür güll 
saatte o Komisyona müracaat edeceklerdir. ıv· 

Şartnameler, Anknrada P. T. T. Levazım lstanbuld•
1
or 

nacıyan hanında P. T. T. Levazım ayniyat ıube Müdür 
lerinden parasız olarak verilir. 

lstanbul Komutanliği Satınalma Komisyonundan : 
Komutanlık Birlikleri ihıiyacı için sekiz nakliye ve bir -:: 

arabasının koşumlarlle beraber nümünesine uygun olmak fll,.t O 
pazarlıkla satın alınacaktık. Münakasasına 23.12 939 cumartesi ı""jll 
saat 10 da başlanacak ve aynı günde ihalesi yapılıcaktır. isteklil•'_, 
belli gün \'e saatte Fındıklıda koıııutanlık satınalma kemis10011 

gılıııeleri. 

* • • ,, 
Hurdavat malzemesi, plany.ı le ı'!g\ht, kayış ve zıınP' 

taşı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Mud. ilanlarına. 

1 Erzak, Zahire, l:.t, Sebze v. s. 
__ _ __./ 

Edirne Askeri Sntınalma Komı ·yQnundan: 
Birlikler ihtiyacı olan 25 ton sı1ıır et ı tın alınacaktır. paı'; 

lakla ihalesi 18.12.939 pazartesi günü ~aat ' 1 de yapılacaktır. ,,ı et 
b~mmen . tutarı 7~ _lira~~r . Tem.iıı t.tı .. {; . lıradır Şartnameııi ~
gun Komısyonda goruleb ılır. lsteklılerın temınat makbu;, veya o> t:• 
tuplarile kanunda,, yazılı vesikalarile beraber belli gün ve saatte. 

1 dirnede Müşiriyet dairesindeki Satıııal ı a Komisyonuna gelmelet•• ; 

' 

Bursa Tümen Satına ima Komisyonundan : 
400 ton un 3.1.940 çarıamba ıünü saat l 1 de Bursada 



16 Birincikinun 1889 
'-- -'-tıııalma Komisyonunda kapalı zarfla satın alınaeak.tır. İlk temina-
3 00 liradır. Evsaf ve ıeraiti komisyonda ıirllür. isteklilerin bel· 
'-atten bir saat evveline kadar kanuni şekildeki teklif mektubla· 

'ıııı komisyona vermiş olmaları. 

Bolu Alay Satınalma Kemiıyonundan : 

1250 kile kuru üzüm açık eksiltme ile alınacaktır. Mu
~ınen bedeli 1567 lira 50 kuruı, ilk teminatı 118 liradır. 
.-,d ve sartnamesi komisyonda görülür. Eksiltmesi 25.12.939 
tGtıu saat 15 te Bolu alay satmalma komisyonunda y.ıpıla 
\khl'. İsteklilerin mezkt'ır komisyona teminat ve kanuni 
'•ikle müracnatları. 

İstanbul Komutanlıtı Satınalma Komisyonundan 

İhale günü talibi çıkmayan komutanlığa bağlı birlikler 
~.litacı için 240 ton makarnanın tekrar kapalı zarfla müna
"'-sı yapılac ktır. Zarflar komisyona 4. t .940 perıembe gü· 
~ •aat 11 de verilmif olacaktır. Beher kilosunun muham· 
''ttı 20 kuruştur. İlk temiııatı 3800 liradır. İhalesi avnı a-ün-
1... tapılncaktır. İsteklilerin belli gün ve saatten 1 saat ev
·ıı)jtıc- kadar Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna 
kıu mektuplarını vermeleri. 

~ "• • ~hale günü talibi çıkmayan komutanlığa bağlı birlik
iht1yacı için 96 bin kilo arpa ıehriyesinin tekrar kapalı 

~fla münakasası yapılacaktır. Zarflar komisyona 4.J.940 
feınbe günü saat 10 da verilmif olacaktır· Beher kilosu· 
ınuhammen fiatı 20 kuruıtur· ilk teminatı 1440 liradır. 

lesi aynı günde ya.pılncaktır · İsteklilerin belli gün ve sa· 
t~n bir saat evveline kadar Fındıklıda komutanlık satın· 

' komisyonuua tekiif mektuplarını vermeleri. 

.\nkara Levazım Amirliği Sntınalma Komisyonundan : 

40 bin kilo makarnanın kapalı zarfla eksilto1eıi11de talip çık
dığıudan pa:r:arlıkla eksiltmesi 18. 12.39 da saat 15 de Ankara 
~. ilınirliği satınalma <omisyenunda yapılacaktır. 
Muhammen bf'deli 8.800 lira ilk teıninah 66(} liradır Şartname 
llGnıunesi komisyondn görülür. İsteklilerin kanuni ve ticaret eda
.,tıikalariyle belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

ZAY 
~------ ~----·-------
Ankara Belediyesinden : 

Su işleri servisinde kullanılan bir adet 1933 modeli PIGK mar· 
fetd kamyoneti on bet gün müddetle açık arttırma ile satıla
lıt 

Muhammen bedeli 400 liradır. 
~hakkat temiuat 30 liradır. 
f:vsafını görmek isteyenlerin her ıün encümen kalemine ve 

ijilerin de 26. 12.39 salı ıünü saat I0,30 da Belediye Encümenine 
•cantları. 

'f ürk Hava Kurumu idanbul Vilayeti Şubesinden : 

l\urba.n bayrammda teşkilatımız tarafından toplanacak 
" barı·akl~ r pazarlık suretiyle ayrı ayrı artırmaya kon

tur. 

~O kanunsnni 940 çarşamba günü saat 11 de arttırması 
't cak ve fiat değer görülürse ihale edilecektir. 
ıteklf lerin mezkur gün ve saatte ve §artnameyi görmek 
ele hergün Caialoflundaki Şube Merkezine müracaat 
~leri. 

Balıkesir Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
2() fiin müddetle satışa çıkarılan Gönen kazasının Paşmak or-
1tıdan 169 metre 3 kayın ağacına müddeti zarfında talip çık-
1l1rıdan 10 ıün müddetle temdit edilmiıtir. 
~illıı lalı kesir or.nan müdür lüfünde yapılacaktır. 
I ll}'ının beher metre mikihı 210 kuruttur• 
lıaıe 21. 12.939 tarilaine müsadif pazarteıi ıünü saat 15 de 
C..ktır. 

hfuvakkat teminatı 26 lira 7-!. kuruştur. 
.s'hi orman kanununun muvakkat 6 ncı maıldeıiue gire ma· 1 

ihtiyaç için yapılacaktır. 

~illi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

}eıif b1Pdeli 825 kuruı olan enkaz pazarlıkla satılacak. 
ilıarlığı 18.12.939 pazartesi günü ıaat 11 dedir. Talip· 
l'tıuayyen vakitte M. M. V. satınalma komisyonunda 
lltnaları. 

Çanakkale Orman Müdürlüfünden: 
f' 
ı''tıakkale Vilayetinin Eziııe kazasında hudutları fartnamede 
~

1

.devlet ormanında keşif olunan 1224 kental mefe odununun 
1Çİrıde çıkarılmak üz.ere 20 gin müdıletle açık arttırmaya ko

ll hır. 

~tttırma 1.12.39 tarihinden itibaren 20 gün müddetle elup i· 
cııü 20. 12.39 salı ıünü saat 14 de yapılacaktır. 
~ lıer kental muhammen bedeli 1 kuruştur. 

llvakkat temıııat 6 lira 43 kuruştur. 
~ttna ne ve rruka\•elename projelerini görmek isteyeni r bu 
~t içinde Ezine ormau bölge şeHifine müracaat edeb lirler. 

Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 

~ikalı Ziraat Mektebinde mevcud balya halinde 120 ton sa
't ti.er kilosu ! urıış 37,5 santimden 75 ton balya halinde ku

lııı beher kilosu 2 kuruş .30 santimden açık arttırmaya ~011-
"~. İlaale 29.12.J'J cuma günü Halkalıda mektebde saat 15 de 
.'lctır. Ş:ırtnamesi İstanbul Ziraat Müılürlüjinde ve Mektebde 

> 
1
blikte ıörülebilir. İsteklilerin % 1,5 depe:ı.ito akçeaile yevmi 

>trıde mektebdeki heyete müraeaatleri. • 

' 

......... Sautıui 

Eskiıehir Hava Kurumundan : 
1940 senHİ Kurban Bayramında toplanacak kurban deri ve lta

ğırsaklarıııın ihalesi 15 J .940 tarihinde Han Kurumu Eakişebir şu
besinde aut 14 de yapılacatınılao taliplerin şartnameyi J'Örmek için 
İstanbul ve Eskitehir Hava Kurumuna müracaatları ve ihale günün
ıle Eskitehir Hava Kuruaua.la bulunmaları ilin olunu. 
-.s:c._-~- -... -----·-M ü t e a h h 'i t 1 er i n Takvimi 

Pazartesi 18. 12.939 

Ecza (M. M. V.) No 1266 
Yıldız ve arpa şehriye (Çorlu Kor) No 1247 
Elektrik ınotörlü santrifüj tulumba (D.D.Y.ı No 1248 
Ökiz (Kırklareli İskan Mid.) No 1248 
Bakır ve alenıinyum maşon (Ankara PIT. Müd.) No 1249 
Komple daimon pil n ,, ,, No 1249 
Küçük Y 01.gatta yap. su toplama galerisi ve dört baca (Nafıa Vek.) 

No 1250 
Un (Çorum Ask. SAK) No 1253 
Siit ve yoğurt (Çanak. Mat Mvk. SAK) No 1253 
Okul binası inş. (Eskişehir Nnha Müd) No 1253 
Harp Akademisi binası tamiri (Harp Akademisi Komut.) No 1255 
Un (Sarıkamış Ask. SAK) No 1255 
Külçe kurşun (İst PIT. Müd.) No 1255 
Tulga (Emniyet U. Müd.) No 1255 
Pavyon inş. (İzmir Lvz.) No 1255 
Sahun (İst. Komut.) No 1256 
Odun (Lüleburgaz Ask. SAK) No 1256 
Sıfır eti (Edirne Ask. SAK) No 1256 
Sor tamiri (İst. Beled.) No 1257 
Su havuzu iıış. (İst. Beled ) No 1257 
Terlik (Tophane Lvz) No 1257 
Kaldırım int (Tokat Valiliği) No 1259 
Kaldırım tamiri dst. Beled.) No 1259 
* Otomobil (Ank. Defterdarlığı) No 1259 
• Ev anka:ıı )) ,, No 1259 
Toz şeker ve sade yağ (Edirne Ask. SAK) No 1259 
Kömür küfesi (D.D Y.) No 1259 
Beynelmilel i;ıaret levhal rı imiil ve taliki İst. Beled ) No 1259 
Mcşambıt ve separeşir (Tophane Lvz.) No 1259 
Un (Erzurum Ask. SAK) No 1260 
Bakır kaı.an (Adana Ask. SAK) No 126!) 
Pavyon inş. (Balıkesir Vil.) No 260 
Linotyp ve intertyp yazı dizo:e nıakinesi (İnhisarlar Umum Müd.) 

No 1261 
Kanalizasyon projesi yap. (Samsun Beled.) No 1263 
Sebze (Ank. Lvz.) No 1267 
Nohut, pirinç ve k fasulye (Isparta Asi•. SAK) No 1267 
Koyun eti (Edirne Tümeni) No 1267 
Aleminyuın kapsol (Tophane Lvz.) No 1267 
Aleminyuw (Ask. Fabrikalar) No 1237 
Arpa. yulaf ve odun (Vize Tümeni) No 1267 
Kok kömürü {Edirne Ask. SAK) Na 1267 
Nakliye okulunun elektrik teliisatı (Tophane Lvz.) No 1267 
Erzak (Gaziantep Vilayeti) No 1268 
Yangın söndürme aletı (Gümrük Muhafaza Gen. Komut. İst. SAK) 

No 1268 
Elektrik sayacı (Guiantep Beled.) No 1268 
Hortum rekorl11rile beraber (Tophane Lvz.) No 1268 
Baskül (Tophane Lvz.) No 1.::füJ 
Odun (Lüleburgaz Ask SAK) No 1269 
Sığır eti (Edirn~ n " No 12ô9 
Serum ampulu (Aıık. Mrk. Hıfaıssıhha Müessesesi) No 1269 
Yulnf (Edirııe Ask. SAK) No 127u 
Kundura (M.l\1.V.) No 1270 
Tel peçete (İst. Gümrükleri B..ışmüd.) No. 1270 
------------....,~-------,-= 

BOR SA 
ÇEKLER 

15 - 12 1939 
Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdan 
Beri in 
Brüksel 
Atioa 
Sofya 
Prağ 

Madrid 
Varşova 

5.2375 
130.36 

2.9675 
6.7373 

!.9.23 
69.25 

21.5325 
0.97 
1.6025 

13.605 

Budape~te 23.6075 
Bükreş 0.97 
Belgrad 3.175 
Yokohama 31.21 
Stokholııı 31.0825 

ESHAM VE TAHVİLAT 

A. D. l ve il peşin 
Sıvas · Erzurum VI. 

36,75 
19.-

TEMAŞ~ ~LEMİ 

ŞEHiR TIY ATROSU 

Tepebaşı Dram 

kısmı 

Gece saat 20,30 da 

YELPAZE 
istiklal Caddesi Komedi 

kısmında 

Gündüz saat 14 de 

KEL OGLAN 
(Çocuk oyunu) 

Gece saat 20.30 da 

İKİZLER 

1 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 

zozo 
DALMASLA 

(Pipiça) 
3 perde 

Gelecek program : GİT KAL 

23. 12 939 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Ve alet 
binası içinde malzeme Müdürlüğü odasıı\dn toplanan malzeme eksilt
me Komisyonunda (1644) lira (40 kuruş muham nen bedelli 38 ka
lem fotoğraf malzemesinin açık eks itme usulü ile eksiltmesi yapı
lacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferriiatı b ... delsiz olarak malzeme 
Müdürlüğünden alınahili . 

Muvakkat teminat 123 (yüz yirmi üç) lir .. 33 (otuz üç) kuruştur. 
İstel~lileriu muvakkat temind ve şartnamesinde yazılı ves ik ile 

birlikte aynı gün saat 16 da mezkur l'' omiıyonda hazır buluıırunları 
lhımdır. (0231) (10101) 3-4 

Memento des Fournisseurs 

Lundi 18.J2.N9 

Produits pl.armaceutiq11es (Minist. def. Nat.) No 1216 
Org• monde (Corpı armeo Çorlu) No 1247 · 
Powpe centrifuge a moteur electrique (Cheminı de fer Etat) Ne 1248 
foeufs ir. Etablissement İmmigres Kırklareli) No 1248 
man(.boııi en cuivre et aluminium (Dir. P. T. T. Ank.) No 124' 
Piles Daimon ( " ) No 1249 
Coaatr. cheminee et ralerie pr. eau a Küçük Yozgat (MiDist. trav. 

Pub.) Ne 1250 
Ferine (Com. acb. Milit. Çorum) No 1253 
Lait et yeı-hourt (Com. ach. Place Forte Çanak.) No 1253 
Rep. bat ecole (Dir. trav. Pub. Eskişehir) No 1253 
Rep. bat Academie de Guerre (Commend. Aeademie de Guerre) 

No 1255 
Farino (Com. ach. Milıt. Sarıkamıt) No 1255 
fJeuıh en lingot (Dir P. T. T. İst.) No 1255 
Casqaes (Dir. Gen. Surete) No 1255 
Constr. pavillon (İn't. İzmir) No 1255 
Suon (Commmand. lst.) No 1256 
Beis (Div. Lüleburgaz) No 1256 
Viande de boeuf (Com. ach Milit. Edirne) No 1256 
Rep.ıerre {Municip. İst ) No 1257 
Constr. bassin pr. eau (Municip. İst.) No 1257 
Pantoufles (İnt. Tophane) No 1257 
Conıtr. chaussee (Vil. Tokat.) No 1259 
Rep. pave (Municip. İst.) No 1259 
• Auto camelote (Defterdarat Ank.) No 1259 
Sucre en poudrc et beurre (Com. ach. Milit. ·Edirne) 
Fabric. et suspension des plaques internat. (Municip. 

No 1259 
ist.) Ne 1259 

llire la suile en 4 eme page) 

l - 39 kalem hırdavat levazımı müfredat listesi mucibince pa· 
zarlıkla sabn alınacaktır. 

fi Muhammen bedeli 448 lira teminat 36,60 liradır. 
ili - Pazarlık 20.Xll 939 çarşamba günü saat 15 de Kabataıda 

Levazım ve Mubnyaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak· 
tır 

iV - Müfredat 1 stesi her gün sözü geçen Şubeden parasız a· 
lınabilir. 

V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün \'e saatte •11 ~ 
7,5 güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

Cinsi 

Planya tezgahı 
Kayış baklalı zincir 

Miktarı 

.** 
Muham. be. 

lira kr. 

1 adet B 6 -

(10416) 1 -4 

%1,5 temin. Eksiltme 
lira kr. şekli saati 

66 45 pazarlık 14 

,,S. T. F. 493" 2:; n 262 50 19 68 ,, 15 
Zımpara taşı 60 s m 250 " 3760 - <?-82 - " 16 

1 - Şartnamesi mucibince adet planya tezgahı ve nümunesi 
mucibince 25 adet kayış baklalı zincir müteahhidi namına ve yine 
ıarhınmesi üzere mikdnrı yukarıda yazılı 250 adet zımpara taşı pa• 
zarlıkln satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ıa
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Pazarlık 3.1.490 çarşamba günü Kabataşda Levazım ve 
Muhaayat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına· 
cağı gibi kayış baklalı zincir nümunesi de görilebilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 
l 0 7,5 güvenme parasiyle birlikte mezkur Kemiıyona gelmeleri ilin 
olunur. (10417) 1-4 

Cinsi 

Nişan Fişeği 
Paket kolası 
Tahta muhtelif 

eb'atta 

Miktarı 

500.000 adet 

• • • 
Muham. be. 

lira kr. 

:..0.000 kg. sif 3244 -
32 1\13 1276 75 

~.7,5 tem. Eksiltme 
lira kr. şekli aaati 

------
Pazarlık ı• 

243 30 n 15 
95 75 açık eks. 16 

1 - Şartname, nümune ve tahta eb'aıl listesi mueibinceyukarıda 
cins ve mikdarı yazılı 3 kalem malzeme hizalarıntia 18.sterilen u
sullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekailtme ıa. 
atleri hizalaruıda gösterilmittir. 

ili Pazarlık 22 XII.939 cuma l'Üuü Kabataşta Levazım ve 
Mubayast Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün ıözü l'efen Şulteden 
parasız alınabilir. 

V - steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte X 7,5 
ıüvenme parasiyle birlikte mezkur Komisyona l'elmeleri. 

(10100) 3-C 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare posta çantaları imalinde kulbmlm.ık üzere 6000 metre 

bur nd bezi alımı k p"lı zarf usulile eksiltmeye l·onulmuştur Ek. 
silhıe 3. 1.9-l 1 çarş, mbn saat 14,30 da B. Postahane binası birinci 
kafta P. I T ludurluğii odosında toplanacak Alım Satım Komis
yonunda yapılacaktır. Beher metre ınurabbaının muhammen bedeli 
112,5 kuru~ hepsinin 11.55!) lira, muvakkat teminat 866 lira 25 ku
ruştur. 

İsteklilerin olbaptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat temi
ııatlarııu y.ıtırmak ür.ere ç Iışma günlerinde mezkur Müdürlük idari 
kalem levazım kıs ın , eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
kanunun tarıfatıı a uygun olar k hazırlanmış olmaları lazım gelea 
mektuplarını, teklif ıne tubu ve 939 senesi için muteber ticaret o· 
d sı vesi ;:ası, muvakkat teminat makbuzu veya muteber bir ltanka 
meUubunu muhtevi olar.ık yuk rda ismi ıeçeıı Kemisyea Başkan· 
lıfma numaralı makbuz. mukabilintle tcvcli eylt•eleri. (1~1) J-4 
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Tableau Synoptique des ------

Objet de ,'adjudication 

A] Adjudlcations au Rab~ 

Mode 
d'adjudicat. 

Adjudicatiens 
Prix 

estimatif 
Cnution. 

Ouvertes Aujourd'hui 
Lieux d'adj~dication e tdu 

Cahier des Charges Jours Heun.• 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Mate riel de Censtruction-Cartographie 

Rep. pont Ergıli 
Constr. pave: 1020 m2 
Rep. foçade pavil. lazarel 
Rep. bat. imprimerie 
Rep. Medrese Mehmet Ağa 
Repnr batisse P.T.T. Eyüp 
Constr. hangar a la Station de Pendik (cah 

eh. 3 L.) 

Publique 

" 
" Grc a gre 

" Publique 
Pli cach. 

762 07 
3208 92 
4561 52 
2:.8 89 
298 14 
712 61 

35500 

57 02 
2 '10 75 
342 52 

17 17 
22 37 
54 

:.?662 50 

Vı l. B lıkesir 

Municip. Menemen 
Lazarct Urfo 
Com. Perm. Municip. lst . 

> > 

Dir. P.T.T. lst. 
Dir. Gen. Ollice Cereales Ank. 

30-12-39 1 o -
27-12-39 15 -
27·12-39 11 
18-12-89 14 -
18·1 ~-39 14 -

3-1-40 15 o 
23-12-39 11 -

Produits _Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Toile pour bandage: 200000 m. (cah. eh. Gre iı grc le m. O 26 7800 -
P. 260) 

Medicaments et articles sanitnires : 304 lots Publiquc 3038 70 227 90 
Articles sanitaires: 12 lots ,, 4600 - 345 -
Poudre chlôrure: 15 t. ,, 4650 - 349 
i.au oxygenee: 2 t. ,, le k. 1 150 -
Coton hydrophile: 2 t, ,, le k 1 75 262 50 
Naphtaline: 5 t . ,, le k. O 30 112 50 
lnstruments de physiothiırapie: 33 lols ,, 1190 - 90 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Moteurs electriques: 3 p. Gre iı. gre 23:fü -
. Batterie anote: 200 p. ,, la p. 6 50 
Habi 1 lement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Escarpins: 60-70 paires Publique 350 -
Chaussures pour ecolier: 32000 paires (cnh Pli cnoh. la pairc 4 70 

eh. 755 P.) 
Pantoufles: 5000 paires Gre a gre la paire 2 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

174 38 
195 -

26 25 
8770 

1500 -

C. A. Min. Def. Nnt. Ank. 2-1 40 11 -

Dir. Hyg. Assist Soc. lst. iı Cugaloğlu 
Com. Ach Min. Def. Nat. Ank. 

3-1 -40 1 s -
5-1-40 15 -
5-1-40 10 -
3.1.40 10 30 
3-1-40 11 
2-1-40 15 -
4-1-40 15 -

" , 
> 

,, 
, 
, 

C. A Dir. Gen. Fnb Mil. Ank. 
C. A. Minis. Def. Nat. Ank. 

Dir · Culture Edirne 
C · A. Min . Def. Nat. Ank. 

> , 

25-12-39 15 30 
20.12-39 15 -

26-12·39 14 -
2-1-40 11 -

4.1 .40 ıo -

lmprcssion et rdiure avec 40000 dessins et Publique 3410 - 255 75 Dir, Ecole Sup. de Com. Marit, 3·1-40 14 -
figures: 1000 exemplaircs 

Bois de Construction, Panches, Charpente 

Troncs en bois de noyer: 200-300 m3 
Bois de constr. de diff. dim.: 11 lots 

Combustible - Carburant-Huiles 

Mazout: 280 t. (aj.t 
Mazout: 20 t. 
Huilc: 400 k, 
Divers 

Bascule iı main de 250 k.: 2 p. 
Rrancard pcıur transport malades: 80 p. 
Moissoneuse, f aucheuse, tracteur et machine 

a aiguiser 
Laque en aluminium: 5 t. 
Huile naphte: 4 t 
Axe pour moteur Dicsel 
Materiel de constr. 
Selle: 250 p. 
Articles de qui caillerie: 39 loh 
Mnchine·outil pliine: 1 p. 
Courroie: SS p. 
Pierre iı aiguiser: 250 
Camionnette: 1 p. (aj.) 

Mangancıe: 17 t. (aj.) 
Voiture e transport: S p.-id. pour transport 

d'eau: 1 p. 

Provisl ons 

Pain: 33 t. 
Beurre: 16,2 t. 
Or~e monde: 12 t. 
Viande de breuf: 25 t. 
Dolma a l'huile: 4000 boites - imam bayıldı: 

3000 boites - dolma en aubergines : 3000 
boites 

Viande de ba:uf: 7,5 t. 
Viande de breuf: lO t .-id. de mouton: 25 t. 

id. d'aıneau: 20 t. (cah. eh. 131 P.) 
Poirreau: l t.-choux: 3 t.·epinards: 3 t. - oi· 

gnons: 3 t.·pommc de terre: 3 t. - celeri: 
1 t.-feve fralche: 1 t. 

Avoine: 20 t.-orge: 115 t. 
Farine: 400 t. 
Raiıin ıcc: 8250 k. 

Gre iı y,re le m3 36 50 

" 

Gre a gre 

Gre a grc 

" 

Gre a gre 

" Pul:lique 
Grc iı grc 

" 
" 
" 
" ,, 

Gre iı gre 

Publique 

8061 91 

1800 -
152 -

60 -
255 -

4650 -
1800 -
3173 -
1171 65 
lap. 23 
448 
886 -
262 50 

3760 -
2950 

4930 -

n 16000 -
" . 2880 -

Gre iı gıe 7500 -
,, lıı boite O 18 

Publique 
Pli cncl1. 

Publique 

Gre iı gre 
Pli cach. 
P blique 

1875 -
26250 

2000 -

1567 50 

821 25 
1209 29 

13;; -
11 40 

4 50 
19 13 

348 75 
135 -
288 -
175 75 
956 25 

36 60 
66 45 
19 68 

282 -
.322 -

369 75 

241 31 
1200 -

175 -
563 -

141 -
1968 75 

150 -

3900 -
118 -

Cem. Ach. Dir. Gcn.Fabr. Mil Ank. 25-12-39 15 -
Com. Ach. lnt. Mnrit. Knsımpnsa 18 12-39 1 l - · 

Municip. Samsun 

Municip. Babaeski 
> ) 

jusqu'au 2 1-12-39 

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

Com. Penn. Mun. lst. 
> > 

Ministere Agriculture 

C A. Oir. Gen. Fnb. Mil, Ank. 
> , 

C . A. Min . Def. Nat. Ank. 

" n 
» 

C. A. Econ. Monop. Kabntnche 
> 

> 

, 
J) 

]) 

18-12-39 i4 -
18-12-39 14 -

30.12-39 
30-12-39 

3.1.40 
30-12-39 
18-12-39 
20-12-39 

3-1-40 
3.1.40 
3-1-40 

Dir. Economat Min. Juslice Ank. et 'J" -12-39 
Dir. Gen. des Aff. Medico-legales lst. 

il -
10 30 
14 -
11 -
11 -
15 -
14 -

15 -
16 -
15 -

Oir Economat P.T.T. Ank. 23-12-39 11 -
10 -C. A. Comm. Milit. lst. Fındıklı 23.12-39 

C. A. Dir. Ecole Metier lst. 
C. A. J er Bntail. Gendr. Çanak. 

" " Coru. Ach Mil. Edirne 
Coın. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

28-12-39 
29-12-39 
29-12-39 
18 12-39 
22-12-39 

14 -
15 -
15 -
11 -
10 -

Com. Ach. Mil. Bornova 25-12-39 11 -
C. A. lnt, Marit. Kuımpaşa et Ank. 27-12-l9 15 -

Com. A~h. lnt. Ank. 

C. A. Milit. Vize 
Com. Ach. Div. Bursa 
G. A. Regiment Belu 

18-12-39 14 -

18-12-39 15 -
3-1-40 11 -

25-12·39 15 -

1 ELS 
Du M·nistere de 

Trava x PubliC 
L'adjudication, de gre en grc, de IO cylindres de route,,;t 

ece comme deva11t avoit lieu le Snmedi 9.12 939 iı 11 h , a ~ ı 
suite de la nccessite ressentie, remise iı Mercredi 20 12 939 11 

dans les conditions suivnntes : d' 
L'adjudication aura lieu par devant la Commission d:A ~e 

tions de Materiaux siegeant dans la chambre de la Directıo11 

teriaux au local du Ministere des Travaux Publics iı Ankatll 
stipulc que les cylindres de route fonctionnant soit n vapeı.ır 

t b. t • • t · • ııı011 mazou , ou ıen uııe pnr ıe a vapeur e une partıe a 01 • 

ront livres dedouaııes et ruontes iı lstanbul. La valeur esti~.ı~ 
chacun des cylindres iı vapeur est de 8500 l'vres y comprıs. t 

strumeııts et pieces de reclıange et cellc de cbacun des cylı"lı' 
mazout, y compris egalement les iııstruments et pieces de re' 
est de 8250 livres. Toııtefois, la difference des frais devaot 
siter du changement eventuel des voies naturelles pour l'e~P 
des cylindres est iı la charge du Miııistere (. 

On peut se procıırer le cahier des charges d'adjudicatioıJ < 
tails au prix de 425 pinshes de la dite Direction de Materiıııı 

Le cautionnement provisoire sera etnbli d'apres l'artide ~ 
la Loi No. 2490 sur le montnnt des prix des eylindres a \'apl 
iı mazout que le soumissionnaire offrira. ' 

Les soumissionnaires doiveııt se presenter a la dite co 
sion, le meme jour iı 11 heures, munis du cautionnement pr0 

et des certificats prescrits dans le cahier des charges. 3 
(6341) ( 10247) 

~ - c~ 
De l'Administration Generaie des 
mins de Fer et des Ports de l'Etat 1ı.1 

Les traverses en bois dont les valeurs estimatives, gıtl 
provisoires, espcces et quantıtes sont iııdiquees ci-bas eP &' 
de cbnque liste seront achetees separement par voic d'adjll 5

1 
~ 

ıous pli cachete le Mardi 26 pecembre 1939 iı partir de 1 

au local de l 'Admioistration Generale a Ankara. 
Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a ııı, 

dencc de la Commission le jour de l'adjudicatiou jusqu'a 1 

leurs offres, les gnraııties provisoires indiquees ci.bas et ıes 
ficats oxigcs par la loi, !r 

Les cahiers des charges sont distribues gratuitement a I 
par le Service des Approvisionnements, n Haydarpaşa par. 
reau de Reception, n İzmir et iı Eskişehir par lea Mag851 

l' Administration. 
No. de Quantite Espece Valeur es- Valeur es· (jl 

liste Pces t • t' t' . 11rO ımn ıve ımatıve r ıJ 

par piece totale 
Ltqs. Ltqs. 

/ 

l 11.700 
--------- --- ----- ıl 
Traverse en hetre 1,80 201.060,00 

2 

3 

10.000 

1.000 

pour voie normale 
Traverse en ebene 

pour pont 
idem 

5,00 50.000,00 

6,60 6.600,00 
(102 12) 3 

-------~--~---..---(Su ite de la troisieme page) 
Toile ciree e separeşir (İnt. Tophane) No 1259 
Farinc (Com. ach. Milit. Erzurum) No 1260 
Ch udons en cuivre (Com ach. Milit. Adana) No 1260 

' j 

Constr. pavillon (Vil. B lıkesir.) No 1260 ~' 
Machine pr. c mposer 1 car cteres (Oir. gen. Monopoles) 
Trav. de caııalisation (Mıınicip. Samsun) No 1263 
Leıumcs (İnt . Ank.) N 1267 . ili 
Peis chicbes riz et haric:ıob ıeas (Com. ach. Milit. lsparts} 
Viande de moutoo (Com. nch. Milit. Edirne) No 1267 
Capsules en aluminium (int. Tophane) No 1267 
Aluminiuaı (Fn riquc Milit ·) No 1267 
Boiı orr• et nveio• (Div. Vize) No 1267 
Ceke (Com acb. Milit. Edirne) No 1267 
İnst. clectrique bıit ecole (İnt. Tophane) No 1267 
Div. provision (Vil. Gaziantep) No 1268 
Extineteur d'i•Htlie (Com. ach. Coma .ınd. gen. Surveil· 

İst.) No 1~68 
Compteur electrique (~unicip. Gaziantep) No 1268 
Tro pe avec raccord (lnt. Tophane) No 1268 
Bascule (İnt. Tephane) No 1269 
Viande de boeuf (Com. acb. Milil. Edirne) No 1269 
Ampoule pr. 3erum (Miniıt. Hyricı:ı et nssist. soc. Anlı·) 
Aveine (Com. ach. Milit. Edirne) No 1270 
Cbnussttreıı (Minist. def. Nnt.) No 1270 rJO 
Serviettes cm fil metallique (Dir. Principale Douancs lst.) 

-lmtiyaz Sahlbi ve Yazı 1 leri Direktörü : İsnıail 
Basıldığı yeri : Akın Basımevi, latanbul 


