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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye 
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için 
Aylığı 

" 
" 

Kuru§ 
450 
850 

1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 270ll 

Sayısı 5 Ku ruş 

Resmi makbuz mukabili olmn· 

ynn tediyat makbul değildir. 

ÇARŞAMBA 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI, MALI, TİCARi VE ZiRAi 

20 Birinci kin un 1939 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccar arın ve rn ··,t 1 rrıe <i Org 

konomik aberler 

Ticaret VekAletinin tebliği: Hayvan ihracatı Artıyor 
Memleketin kahve ihtiyacını Cenup hudutlarımızdan hayvan 

:~ı.ırı zaman temin edecek ted· ihracatımız inkişaf etmektedir. 
itler alınmıştır. Maamafih. bu- Hükumetin aldığ ı tedbirler saye 
~lerde kahve almak istiyenler sinde evvelce görülen yolsuzluk· 

&a, bunların eskiden kahve larm önüne geçilmif, tnkns yolile 
~~reti ile iştigal edip etmedik· Suriyeye hayvan ihracatına ba•· 
L_tıne bakılmaksızın Zirnnt Ban- lanmıştır. Suriyeye ihraç edilen 
'qı ikincikfinun başından itiba koyunların miktarı 200,000 odcıt· 
t:n gümrüklenmiş olarak ve tir. Bu sene inkişafın yüzde 25 
~llırük ambarlormıı teslim koy· nisbetinde arttığı görülmüştür. Ru· 
~~le talihlerine kilosu 110 ku syaya da 125 bin koyun gönderil 
ıtarı kahve satacaktır. miştir. 
,. nu fiyat İstanbul, İzmir, Mer- Bu sene havaların müsait geç-
tlde ayni olncnkhr. Trabz.onda mesi dolayisile koyun mevcudu 
ı. kuruş nakliye ücreti bu fiya· geçen seneden faz.la olduğu ıçın 
"' tammedilecektir. fiyatlara kış masrafmdan haşka 
\' l b 1 k b sn· z.nm yapılmıyncağı bildirilmektedir. 

!ııı a nız u suret e a ve 
d alacaklar b~deJin yarısını Yumurta ihracatı 
'thaI, mütebnkisini malın tes· 
tlıirıde ödiyeceHerdir. 1 Yumurta piyasasının daima 
nu tedbiri, spekülasyon için ~eğişmekte olmasından dolayı 

Çok arzu duyanlua hem arz.ula- ltalyaya yumurta ihr'!cah güçlü~
tıııı tatmin ve bem de fazla hE:· lere uğramaktadır. ltnlya ve ls
ttıe kapılmamalarını temin için ' viçreye ancak vagonla se,rkiyat 
•lın 1 b 1 yapılması alıcı tüccnr tarafından 

ş u unuyoruı. 
" k k h 'ht' istenilmektedir. Fakat ihracatçı · 
l"\llCa a ve ı ıyacımızın 

ttııi b" k"ld k l larıınız vağon temin edemedik-n .,. ır şe ı e arşı anması . . • . . 
ı...:0 ld r., l t db" 1 lermden Tıcaret Vekaletınm na-
•1 a ı5 ımız esns ı e ır ere 
~Ya k d h ı ·· ı· b"l" · ınrı dikkatini celbetmi lerdir. l· nara er a soy ıye ı ırım 

Eylül 1939 da Ticaretimiz 
Ton 1000 T. L. 

1 nıalların memlekete vüruduo
~rı itibaren Ziraat Bankasında 
'\\hve sahf fiyatları 105 kunış 
hlarak timdiden tesbit edilmiş İthalat 
lllunmaktadır. İhracat 

38.617 
46.795 

5.394 
ı 1.219 

eenzin ve Motörin gelmeğe başladı 1939 yekunu 85.ili --l6.613 
Aaıerikadan şehrimize beş yüz 1938 n 210.084 30.076 

tlli ton motörin gelmiıtir. Bun· 
dan başka on beş bin ton ben
~İn ve petrolun yola çıkmış ol
d1.ı~u acenteye bildirılmiştir. Bu 
llıallar lzmir, İstanbul ve İsken· 
dtrun limanlarına taksim edile
Ctktir. 

İhracatımız Artıyor 

Fark - 124.672 13.463 

1939 Dokuz Aylık Ticaretimiz 
Ton 1000 T. L. 

İthalat 
ihracat 

505.807 
737.622 

99.432 
84.804 

1939 yekunu 1.243.429 184.236 
İhracat piyasasında mühim 1938 11 1.319.438 191.255 

~tekeller kaydedilmiştir. Dün 
1 ~İ yüz bin l iralık mal ihraç Fark -
ıılundutu gibi, yerli fnbrikalnr 
'-rafından kilosu 64 - 65 kuruş
~ll 100 bin kılo yapak, kilosu 
~5 - 50 kuruştan yirmi bin ki
lo tuzlu kuru koyun derisi ve 

76.009 - 7.019 

122,5 kuruşntn 15 bin kilo tiftik 

Anlaşmalara göre ayrılan gruplar 
itrbarile 1939 dokuz aylık 

ticaretimiz 
İthalat İhracat 

~mıştır. (1()()[ ) T .L. ~~~k) 
ledavüle çıkarılan yer.i Banknotlar • Kliring veya 

Türkiye Merkez Bankaıından: i benıeri anlaş· 
15.12.939 akşamı itibarile ban- malı memle· 

~not emisyonunun vaziye ti •u· ketler 84.781 
dur : Serbest dövizli 

71 .991 

b B:ınkanın ıç l 1;ında 
tlılca kar unu rnucıbin· 

t 
~,deruhte edi en rnik· 

l!•ııka kanununun 6-8 
~•ddelerine to1 f ıknn 
1 't.inu tnrafından vaki 
•d· ~ •yat olup tedavül• 
d tıı geri çekilmiş ol
t 11~ıından hundan ten· 
1 olunan 

~ llıı miktarn. banka kn· 
11•u muc.bınce ıltın 
llııılcabili yıpılan emı• 
'.ton 

158.748.563 lı ra 

17 307.666 lira 

141.4-40.897 lira 

17 .000.000 lırn 
' :teeıkont mu'kabilı 

l•ııılan emİ•yon 139.000,000 lire 

297.440.897 lira 
ba,.e olunun en 15. 12 939 tarihındeki te• 
~"İilün umum yekünu iki yüı. doksan 
hdi ınilyon dört yüz kırk bin •ekiı. ) üz 
~lcaan yedi liraya baliQ' olmoktadır. 

1 
lııı yekunan '246.8&3,650 lirnıı yeni barl
ı banknotlardan mütebaki 50. 757 .247 li
;lııı dıı eaki harfli banknotludın müta· 
'hkklldir. 

memleketler I0.316 
2 7005 sayılı 
Kar nin 4 ncü 
maddeıine tabi 
memleketler 4.335 

Y ekiin 99.432 

8.979 

3.905 

84.803 

Anlaşmalara göre ayrılan grupla
rın 1938 ve 1939 dokuz aylık 

ithalat ve ihracatımızdaki 
hisseleri 

1939 1938 
İtbn . lh ra. ltha. lhra. 
(J o 

o o o o o o 
Klinnsı memle· 
ketler 85,2 84,8 82,4 87,3 
Serbest döviı.l ı 
memleketler 10.4 10,6 14,0 8,7 
2;7005 Hyılı karar. 
nin 4 ncü maddesi· 
ne t•bi memlek. 4,4 4,6 3,6 4,0 

ıoo,o ıoo,o 100,0 100,0 

• • 

M AK SA AR 
inşaat -Tamirat- t afıa işleri - Malzeme-Harita 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 

Noksan ilan edılmiş olduğundan İslahiyede yaptırılacaktır Meteo· 
roloji b:nası inş atı 28.1 ~.9 9 günü saat 11 de Nafıa Müdürlüğii 
odasmdaki eksiltme komisyonunca ihalesi ynpılmnk üzere eksilt
meye konmuştur. Keşif bedeli 8159 lira 31 kuruş muvakkat temi· 
nntı 611 lira 95 kuruştur. Keşif şartname mukavelename projesi \•e 
buna müteferri evrak her gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 
İs~eklılerin teminat mektubu veya makbuzu ve ihale gününden en
az sekiz gün evvel Nafıa Müdürlügünden olacakları ehliyet vesika
larını hamilen mezkur gün ve saatte eksiltme komisyonuna gelme· 
leri ilan olunur 

Trabzon Belediye Encümeninden : 
Atapark için iki adet bekçi kulübesi pazarlıkla yaptırılacağın

dan taliplerin salı ve cumn günleri saat 15 de encümene müra· 
caatları ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Şişli Ebekızı sokağile Samanyolu soknğmda yeni granit p rl<e 
kaldırım inşası kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. Tahmin bedeli 
11,724 lira 57 kurut ve ilk teminat miktarı 879 lira 35 kuruştur. 
İhale 4.1.940 perşembe günü saat 15 le Daimi Encümende yapıla· 
caktır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görüle· 
bilir. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihaleden 8 
gün evvt:l Fen i,ıeri Müdürlüğüne müracaatle alacakları fenni ehli· 
yet vesikalarile ve 2493 numaralı kanuna göre haı.ırlıyacakları 
kapalı zarflarını ihale günü saat Jd e kadar Daimi Encümene ver· 
meleri. 

Adana Milli Mensucat Fabrikası Direktörlüğünden: 
Fabrikamızda yapılacak 7335, 11 liralık lağım mecraların mal" 

zemesi de mütaahhide ait olmak üzere on gün müddetle açık eksılt
meye konulmuştur. 

Münakasa birinci kanunun 22 ci cumıı günü saat 16 dn yapıla
caktır. 

Talip olanlar hergün öğlenden sonra Fabrika müdürlügune 
müracaatla projeyi ve evrakı keşfiyeye görebilirler. 

Taliplerin bu gibi işleri yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını 
münakasa günü getirmeleri lazımdır. 

Keşif bedelinin yüzde 7,5 nisabetınde bir banka mektubu veya 
teminat akçası vereceklerdir. 

Nafıa Vekaletinden : 

Erzurum ile kilometre 18+ 500 civarında bulunan U.ı nahmed
ler ar sı demiryol in aah ve rny fcrşiyatı işi kapalı zarf usulile ek
siltmiye konulmuştur. 

Ek ıltme 6. l.Y-10 tarihinde t~sadüf eden cumartesi günü saat on 
birde Vek letimız Demiryolları ln,.aat dairesiı de ı rttırmn , eksilt· 
me ve ihale komisyonu odasında yapılacaktır. 

Bu inşaat ve ameliyatın muhammen bedeli iki milyon üç yüz 
elli bin liradır. 

Muvakkat teminatı 84,250 liradır, 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırhk işleri genel 

fartnamesi, takeometre plan ve profili, fenni şartname, 91 B. nu
maralı malzeme tipi, telgraf hattı şarhıamesi, ferşiyat tnlimatnnme· 
si, vahiJ ı kıyasii fınt cetveli, çimento normundan mürekl eb bir ta
kım mirnııkasa evr kı, elli l ra bedelle Demiryollar İn§nat dairesin
den tedarik olunabilir. 

Bu eksıltmiye girmek istiyenler referans ve diğer vesikalarını 

bir istid yn ba lıyarak eksiltme gününden en nz sekiz gün evvel 
Vekiletıwize vermek suretile bu iş için ehliyet vesikası istiyeoekler 
ve bu \ esikayı tviünakasa komisyonuna vereceklerdir • Eksiltme ta
rıhindeıı laakal sekiz gün evvel yapılmamış müracaatler nazarı dik
kate alınmaz 

Ekı.oiltmiye girecekler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihnle 
kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesika
larım ve yukarıda izah olunan ehliyet vesikalarile muvakkat te· 
minatlarını ve fiat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflarını ırene 

me.ıkiir 2 90 numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı 

dairesinde haz.ırlıyar k 6. 1.940 tarihinde saat ona kadar numaralı 
makbuz mukabilinde Demiryollar İnşaat arttırma, eksiltme ve ihale 
komisyonu ba~kaulı~ına teslim etmiş olmaları lazımdır. 

lzmir Levazım Amirlii'i Satınalma Komisyonundan : 
İzmirde gösterilecek yerde beheri 7722 lira 40 kuruş kıymetin

de yekunu 46,334 lira 40 kur~ş olan 6 adet bina inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 5.1.940 cumartesi günü saat 
11 de (zmir Levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminatı 3476 liradır . 

Şartnamesi pi · n ve keşifnamesi 232 kuruşa komisyondan alı
nır. İıteklılerin Ticaret oda11nda kayıtlı olmaları ve bu iti yapa-

bileceklerine dair ihaleden bir hafta evvel İzmir nafıa fen beye. 
tinden alacakları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde ve şartnamesinde yaz.ılı vesikalarile teminat ve teklif 
'mektuplarını ihale saatinden en aı bir saat evvel komisyona ver· 
miş bulunacaklardır. 

ılaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane LE_: 
Devlet Demiryolları İ~letme Umum Müdürlüfnüden 
Muhammen beneli 1940 lira olan 10 bin kilo göz tafı 5.1.946 

cuma günü saııt 10,30 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko· 
misyon tarafından nçık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 145 lira 50 kurufluk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekıiltme pnü saatine 
kııdar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnemeler komİlyondan para112 olarak datıhlmı&k· 
tadır. 

Etlik Distofajin Laboratuvarı Müdürlüiünden : 
İki bin kilo tetraklorur, iki bin kilo jelatin, beş yüz Lilo ılile

rin kapalı zarf usuliyle satııı almacaktır. 
Hepsinin muhammen bedeli 7800 lira olup ihale 28.12.939 per· 

şembe günü saat 15 de Etlikte bulunan müessese binasında yapıla
caktır. Teklif mektuplarının mezkur gün ve 1&atten bir 1aat evve· 
line kadar ıönderilmesi lazımdır. Muvakkat teminat 585 liradır. Ta
liplerin 2490 No. lu arttırma ve eksiltme kanunda yazılı vavsıfiarı 

haiz olması şarttır. Şartname müesseseden parasız olarak verilir, 

* ıl: * 
İlaç ve sıhhi malzeme alınacaktır. Bak: ist. Sıhhi Mües· 

seseler Satınnlma Komisyonu ilanlarına· 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Keşif bedelı 1663 lıra 36 kuruş olan Nakliye okulunun elektrik 

tesisatı 22 12.939 cuma ginü saat 15,30 da Tophanede Levazım 
amirliği Satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
İlk temi!1ab 124 lira 75 kuruştur. Şartname ve keşif komisyonda 
görülür. isteklilerin yüksek mühendis olması lazımdır. 

Fethiye Belediyesinden : 
27.9.939 tarihli .eksiltmesine talib çıkmıyan 5270 lira muham

men bedelli buz fabrikası tesisi - yalnız teslim müddeti dirt ay 
olmak "üzere aynı şartl rln - yeniden ve kapalı ıar:f usulile müna· 
kasaya konmuştur. 

ihale 21.1.940 tarihinde saat 15 te Fethiye belediye dairesinde 
belediye encümenince yapıl cakhr. 

Muvakkat teminat 395,25 liradır. Proje ve ıartnameler Fethiye 
belediyesinden parasız alınabilir. 

. 
İstanbul Sıhhi Muesseseler Arttırma ve Eksiltme 

Komısyonund n : 
İskenderun ve Ant kyıı h nelcrile Balıkesir Doğum ve Ço-

cuk bakımevinin 330 adcd bı:.ttaniye ıstekli çıkmadıkmdnn açık ek· 
siltmesi 27. l .939 çar~amba gunü saat 15 e bırakılmıştır. 

Eksiltme Cagalo duoda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğil 
binasıoda kurulu komisyonda yapılacaktır. Muhammen fiat beher 
battaniye için 145U kuruş, ilk teminat 358 lira 88 kuruştur. İstekli. 
ler şartname ve nümuneyi her gün komisyonda görebilirler. İstekli
lerin 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz. veya banka 
mektubile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

latanbul Levaann Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Bir No. lı dikimevinde mevcud 4409 kilo beyaz pamuklu lm

pıntıdan samaşırlık bez yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27. 12. 
939 çarşamba günü saat 15 le Tophanede amirlik satıııalma Ko.da 
yapılacaktır. İmaliyeninin kati teminatı 27 liradır .. Şartname vo nü· 
munesi Ko. dn kırpıntılar Defterdarda Dikim Evinde rörülür. Şartna
mesinde yazılı şeraiti lıaiz isteklilerin belli saatte Ko aa gelmeleri. 

• * • 18.000 metre tela almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
21.12.939 perıembe günü saat 10.30 da Tophanede Levazım 
Amirliği S tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be-· 
deli 7200 lira, teminatı 1080 liradır· Nümuneleri Komisyonda 
ıörülür· 

• • * 5 bin çift terlik alınacaktır. Paıarlıkla eksiltmesi 25.12.39 
pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Lvz. imirli,ıi satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi ve prtaamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile ve teminatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

* * • Dikim eı.·lerinde bırikmit olan 56290 kilo hiki renkli pamuklu 
kırpıntıdan imaliye ücreti verilmek suretile yazlık elbiselik kumat 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27.12.39 çarfambıı ı-anü 1aal 15, 15 
de Tophanede amirlik satmalma ko, da yapılacaktır. İmaliyeuiıı 
tahmin bedeli 112 lira 58 kuruı, kaf;'i teminatı 16 lira 8g kuruıtur. 
Şartnamesi ko. da rörülür. İsteklilerin belli 1aatte ko. aa relmeleri 



MlaabM Gaetcıi 

Bugün ilan olunan Münakasa ve ·· zayedeler Listes · 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

A) Münak salar 
in aat, Tamirat, Nafıa işleri, Malz me, Harita 

paz. Bekçi külübesi in': 2 ad. 
Meteoroloji binası inş. 
Lağım mecraları yap. 

aç. eks. 8159 31 
,, 7335 11 

lzmirde 6 bina inş. (tart. 232 kr.) 
Erzurum ile kim. 18 + 500 civarında U-

kapalı z. 46334 40 

zunabmedler arası demiryol inşaatı ve 
ray ferşiyatı (şart. 50 L.) 

,, 2350WU -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

Göztaşı: 10 t. aç. eks. 1940 -
Tetraklorur: 2 t.-jelatio: 2 t.•gliserin 500 k. kapalı z. 7800 -

Elekrtik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Nakliye okulunun elektrik tesisatı paz. 1663 36 
Buz fabrikası tesisi (temd.) kapalı z. 5270 -
Harici kapalı bronz tel: 100000 m. · " 10000 -
Dahili tasisat teli ve telefon kordonu: 12 kalem ,, 6570 -
Muhtelif eb'adda kağıd zıvana: 3 kalem aç. ekı. 1730 -
Telefon ağızlığı v .s. telefon malzemesi: 11 ,, 1189 -

kalem 
Kurşunlu santral kablosu muhtelif kuturda: ,, 1480 -

600 m. 

Mensuc!t, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. -
Battaniye: 330 ad· (temd.) 
Kumat: 640 m. (temd.) 

aç. eks. Beh. 14 50 

Tela: 18000 m. 

Terlik: 5000 çift. 

paz. 

" ,, 
Dikimevinde mevcut 4.4 t. beyaz pamuklu ,. 

kırpıntıdan çamaşırlık bez yap. 
Dikim evlerinde birikmiş 56.290 k. haki ,, 

renkli pamuklu kırpıntıdan yazlik elbi· 
selik kumaş imaliyesi 

Elbise yap.: 5150 tak. (şart. 233 kr) kapalı z. 

2000 -
7200 -

112 58 

93095 30 

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

Okul ıırası: 400 ad. 2600 -

Kereste, tahta ve saire 

Çıralı çam tahtası 1500 m3 paz, 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Kömür nakli 
Etya nakli: 500 t. 
Efya nakli: 6000 t. 

aç. eks. 
,, 

kapah z. 

t, ahrukat, Benzin, Makine yağlara v. s. 

Benzin: 2000' O litre -oktanlı benzin: 4000 
litre (temd.) 

Odun: 660 t. (temd ) 
Marin live kömürü: 75 t. 

IJUteferrik 

paz. 

n 
,, 

Baskül 500 kg. : 22 ad. aç · eks. 
Bakır lokomotif ocakları ve teferrüatı: 87 paz. 

kalem (temd.) 
Parke tatı: 90000 ad. kapalı 7., 

Makine kar ve çamurları temi;,tlemek için 
Kurşun: 200 t. (tart. 350 kr.) paz. 
Braııda etya örtusü: IO ad. ,, 
Benzin motörlü lastik tekerlekli kompresör: n 

4 ad.- vermorel cihazı: 12 ad.-manom tre 
O: 10 atmosfer göıteriri: 20 ad. 

Enjekte direk 7, 8, 10 m.: 185 ad. aç. eks. 
Fond boru ve teferrüatı muhtelif eU'adda: kapalı z. 

9 kalem 
Blok tutya: 40-60 t. paz. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

K. üzüm: 8250 k. 
K. üzüm: 8250 k. 
Sı ır veya keçi eti: 30 t. 
Sadeyağ: 16.2 t. 
Şehriye: 12 t. 
Ekmek: 39 t. 
En. k: 13 kalem 

aç. eks. 

" kapalı z. 
aç. eks. 

aç. eks. 
Pirinç: 8906 le. • , 
Makarna: 4 t·şehriye: 2 t-k. uzum: 2,5 t,. paz. 

bulgur: 9 t·zeytinyağı: 2 t-zeyti:ı tane· 
i: 2 t. 

Beyaz. peynir: 2 t.toz şeker: 2,5 Muz; 3 
t-sabun: 2 t-çay: 40 k. 

Çekirdeksi~ k. üzüm: 33 t. 
Un: 280 t. (temd.) 
Un: 1200 t. (temd.) 
Un: 966 t. (temd.) 
Zeytin yağı: 70 t. 
Sabun: 86 t. 
Pirinç: 100 t. 
Sadeyağ: 8,3 t. 

> 9,4 t. 
Zeytin yej'lı yaprak dolma konserveai: 

40000 kut11 

B. ll 7 a y e d e 1 e r 

Çam •tacı: 153 m3 
Deniz motörü 3 tonluk 

" 

kapalı z. 
paz. 

" :o 

> 

n 
,, 
:o 

> 

" 

aç. art. 

" 

69000 -

350 -
13800 -

31720 -

6500 -

3960 -
496100 -

6300 -

70000 -

3800 -
11267 75 

k. o 22 

1567 50 
1567 50 

16000 -
2880 -
3705 --
3916 -
3117 23 

7260 -

180000 -
144900 -
38500 -
30100 -
32000 -

9711 -
10998 -
8596 -

300-

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

61 ı 95 

3476 -
84250 -

145 50 

124 75 
395 25 
750 -
493 -
130 -
90-

111 -

J58 88 
150-

1080 -

27 -

16 89 

5905 -

4700 -

26 25 
1035 

2379 -

237 60 

297 -

4750 -

205 50 

285 -
921-

990 -

118 -
118 -

1200 -
175 -
277 88 
293 70 
233 79 

10250 -

2887 -
2057 50 
4800 -
1457 -
1650 -
1~90 -

57 80 

Trabzon 8cled. 
Gaziantep Nafıa Müd. 

salı ve cuma 15 -
28-12.39 11 -
22-12-39 16 -Adana Milli Mensucat Fabr. Müd. 

İzmir Lvz.. SAK 5-1-40 11 -
Nafıa Vekaleti Demiryolları İnşaat Dairesi 6-1-40 11 -

D.D.Y. Haydarpaşa 
Etlik Distofajin Lavoratuvarı Müd. 

Tophaııe Lvz. SAK. 
Fethiye Beled. 
İst. Telefon Müd. 

" ,, 
,, " 
,. " 

,, ,, 

İst. Sıhhi Müesseseler SAK 
D. Denizyolları İflet. U. Müd. 
Tophane Lvz. SAK. 

,, 
,, 

,, 

ist. PT.T. Müd. 

Aydın Vilayeti 

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

5-1-40 10 30 
28 12-39 15 -

22-12-39 15 3~ 
~ -t-40 15 
5 2-40 14 31 
5.240 15 
5-2-40 15 30 
6-2-40 ı 1 --

6-2-40 14 -

27-12·39 15 -
5-1-40 10 30 

21-12·39 ıo 30 
25-12·39 14 30 
27-12·39 15 -

27-12-39 15 15 

5-1·40 15 -

4-1-40 - -

27-12·39 15 30 

Gaziantep Beled. Elektrik İşlet. Müd. 28-12 39 . 14 -
Çanakkale Mıt. Mvk . .SAK. 2-1-40 11 -
Ank. Lvz. SAK. 4·1-40 15 -

İst. Elek. Tamvay Tünel İılet. U.Müd. 28·12-39 15 -

L<ileburgaz Ask. SAK 27 12-39 15 -
Orman Kor Gen. Komut. İst. SAK 26-12-39 14 -

D mirmapı 

İnhisarlar U. Müd. 6-1-40 10 -
D.D. Y. Auk-Haydarpaşa Sevk Şefliği 29-12-39 15 -

D.D.Y. Haydarpaşa 
Ank. Hava Müsteşarlıiı İnş. •Şubesi 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 
Tophane Lvz. SAK 

" 

İıt. Telefon Müd. 

" 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

Bolu Alay SAK 

" Gaziantep Ask. SAK 
Çanak Jandr: l ci Alayı SAK. 

" ,, 
İst. Ask. Fabr. SAK. Salıpaur 

> 

8-1-40 ıı -
15 gün zarfında 
27-12·39 14 30 
27-12-39 14 -
27-12-39 14 30 

3-2 40 10 30 
3.2.40 11 -

27-12-39 14 -

25-12·39 
23-12-39 
27-12 39 
20-12 39 
29 '2 39 
26-12-3H 
26 12-39 

Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK 5· 1-40 
Orman Koruma Gen. Komut. İst. 25·12 39 

SAK. Demirkapı 

15 -
15 -
10 -
15 -
15 -
14 30 
14 -
15 -
14 -

Ank. Lvz. SAK. 
Siird Aık. SAK. 
Erzurum Kor SAK. 

> .D 

Tophane Lvz. SAK 

'' n 
Edirne Aıık. SAK. 

" ,, 
,, 

Konya Orman Müd. 
Mersin Gümrük Müd · 

n 26 12-39 14 -

3-1-40 15 -
30-12-39 10 -
25-12-39 15 -
25·12-39 15 -
26· 12-39 15 30 
26·12-39 15 -
22-12-39 16 -
22 12·39 14 30 
22-12-39 14 30 

5.1 40 15 -

4. 1-40 15 -
30·12 39 10 -

20 Birincikanun 19.!Y 
L 

Ank'lr ln~aat Usta Okulu Müdürlü~ünden : 
Giyim eşyasının Miktar Muh. be. Tutarı Muv. te 

adı kuruş lira lira 
Harci elbise 120 takım 2050 2460 209,44 
Palto 30 det 1075 332,5 k rıd• 

Okulumuzdaki parasız yatılı talebe için lüzumu ola~ yu ~çe~ 
adı miktarı, ınuhıımmett bedeli, tutarı ve muvakkat lemınat 111" de 
yazılı iki kalem giyim eşyası açık eksiltme ile ve bir parti ha 

111 

talibine ihale edilecektir. h•· 
İhale 2.1.940 salı günü saat 16 da Ankarada mektepler ııııı 

sebeciliğinde toplanacak komisyon tarafından yııpılac:ı.ktır. e~ 

Taliplerin ihale saatinden evvel teminat akçelerini isıni ~eıır 
muhasiplik veznesine yatırmış olmaları ve gerekli vesaiki baıı 
lunmal rı lazımdır. ı' 

Talipler bu münakasaya aid şartname ile nümuneleri her 
ıaan okulda parasız. olarak görebilirler. ~ ________ , __________ -----· _______. 

obilya, Büro ve ev eşyası, uşamba, Hah v.s. 
Aydan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Tutarı Talııniıı kıymeti Adet Cinsi 
Beheri 

Lira Lira Kr. 
-- --- ------- 51 

2600 6 50 401) İki kişilik okul sır~\~ 
Yukarıda cins ve müfredatı yazılı dört yüz adet orta boy !d. 

okul sırası 4.1.940 tarihinde ihale edilmek üzere yirmi gün ı;ııil 
detle eksiltmeğe konulmuştur. , 

1 -ııil' Şeraiti Öğrenmek istiyenlerin her gün fzmir Maarif Müdür Lleo,. 

ne ve Aydın Maarif müdürlüğü kalemi ile encümen kalemine ıısil 
racaatlnrı ilan olunur. 

--------------.-----,_../ Kereste, tahta va saire 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınnlma 

Komisyonundan : 
350 M3 çıralı çam tahtası 3,5:4XO,15 X 0,025 
350 M3 çıralı çam tahtası 3,5:4 x O, IS x0,025 
800 · M3 çıralı çam tahtası 3,5:4 X 0,22 X 0,025 

Tahmin edilen bedeli 69 bin lira olan yukarda yazılı ebat ~e 
evsafı yazılı üç kaJem çam tahtası Askeri Fabrikalar Umum Müdıl~ 
lüğü Merkez salınalma kowi11yonunca 27.12.939 Çarşcımbcı günü sı• 
15,.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. İlk teminatı 4700 liradır. şar.t· 
ııame 3 lira 45 kuruş mukabilinde komiiyoııdao verilir. İstekliler'~ 
2-190 No. lı kanunun 2 ve 3 Üncü maddelerindeki vesaik ve koııı;, 
syoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına 0~, 
1 icaret Odası vesi kas ile birlikte mezkür sün ve saatte komisyoııd 

1
• e 

bulunm ları, bedelin yüzde otuz üçü teminat mektubu nıukabi 111 

avans olar k verilecektir. 

---~------~~-----------~-----..--------------_,.,,, akliyat - YUkletm - Boşaltma - - - ---~-----
Gaziantep Belediyesi Elektrik İşletme Müdürlüğünden : ~ 

Elektrik aantralıııın ihtiyacı için Narlı istasyonuna gelecek ı.o 
kömürlerinin Narlı ·Gu.iantep nakliye işi açık eksiltme usulü ile ~; t 

nakasaya konmuştur. Bu işe talip olanJarın kanunun tayin etli,. 
depozit paralariie birlikte, ~·12.~39 tarihinde ve saat 14 de f3t1

1
• 

diye riyasetinde hazır bulunmaları ve şartnamesinin her srün i~e 
me mubasebecıliginden alıııabileceği ilan olunur. 

enzin, IVlakma yagları__v_. -s-. ---~ 
Beıızın alınacaktır. Bak: İst. Elektrik, Tramvey ve tuıı 

İfletmelerı u. Müd. ilanlarına. _/ 

ferrik 
- - JJ'' 

Devlet Demiryollnrı ve Limanları İşletme Umum İdaresin°6 f 
Muhammen bedeli 400IOO lira olan 87 kalem bakır lokoıJJ0tı. 

ocakları ve teferrüatı 29. ll.J9 cuma günü saat 15 de pazarlık ıJ 
sulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. . ;li 

Akdedilecek mukaveleye meVLu teşkil eden malzemenin ııJl dl 
için icap ettigi takdirde idare müteahhide kendi hurdalıklar~ıı de 
mevcut takriben 120 tonu temiz talaş ve 150 tonu parça halı11 

lokomotif ocakları ve saire gibi der.ııırden ari hurda bakır vereceı;t~; 
Bu işe girmek isteyenlerın tesbit edilen i"Üııde muayyen sıı~ 

kad r kanunun tayin etlij,!İ \'Csikaları hamilen komisyon Reislif
11 

de isbntı vücut etmeleri lazımdır. dl 
Şartnameler Ankarada Malzeme Dairesinde ve Haydarpaf' 

Tesellüm ve Sevk Şcflıginde görülebilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Adet 

4 Benzin motörlü lastik tekerlekli komprösör· 
12 Vermorel cihazı. 
20 O :10 atmosfer gösteriri manometre. ..

11
o 

Yukarıdaki 3 kalem malzeme 2?·12.939 çarşamba gıJ, 0• 
saat 14,30 da Tophanede Levazım Amirlıği Satınalma .!'- t• 
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır Hepsinin l;'r 
teminatı 205 lira 50 kuruştur. Şeraiti Komisyonda göriilil 
İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri· \:' 

• "'• 10 X 6 ebadında 1 O adet branda e~ya örtüsü alına'1\e 
lır· Pazarlıkla eksiltm~si 27.12.939 çarşamba günü saat 14 ,.. 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalmn Komisyonunda f 1, 

pılacaktır· I\ümunesi Komisyonda görülür. İsteklilerin teı1' 
natlarile belli saatte Komisyona gelmeleri· 

Devlet Demiryolları İoletme Umum Müdürlüiünden : 
Komisyonundan : e~ 

Eıkişehirde idarece gösterilecek mahalde teslim ediltı' e9 
ıartile beher adedi yedi kuruı hesabile 6300 lira muharııtı' 

1
e 

bedelle 90,000 adet parke ta§ı kapalı zarf usulile eksiltıfle 
çıkarılmı§tır. J t 

Eksiltme 8.} .940 tarihine raslıyan pazartesi günü saat ,, 
de H. Paşada gnr binasında Birinci 1 letme Komisyonııll ~ 
yapılacaktır. İkteklıler eksiltme şartnamesinde yazılı ıno":ııf 
kat teminat ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle te 'w 
mektuplarını eksiltme günü saat ona kadar Komisyon Re 
liğine vermif bulunmalıdırlar. ,~ 

Bu işe ait şartname ve mukavele projesini parasız oltıt' 
H. Paşada Yol Baımüfettitl•ğinden alabilirler. . . . ' 

22 adet baskül alınacaktır· Bak: İnhisarlar U. Müd· ıib 
larına· 



' 

~O Birinclkanun 1939 

~' Zahire, Et, Sebze v ~-
Gaziantep Askeri Satınalma Komisyonundan 

Garnizon birliklerinin senelik ihtiyacı için 30 bin kilo sığır eti 
1a keçi veya koyun eti kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Muhammen bedeli sığır eti 6900, keçi eti 7500, koyun eti 9 
~ "'e muvakkat teminatları, sıa-ır eli 518, keçi eti 563 ve koyun 

675 liradır. 
Münakasası 27. 12.39 çarşamba günü saat H> da yapıiacaktır. 
Şartnamesi komisyonda her gün okunabilir. 
İstekliler münakasa saatinden bi saat evvel icap eden vesika· 

tile kanunun tarif ettiği şekilde hazırlıyacaklnrı mektuplarını ko
ll}'ona vermiş olncııldardır. 

Bolu Alay Satınalma Komisyonundan : 
. Boludaki Alay ihtiyacı için senelik 8250 kilo açık eksiltme su

tılyle kuru üzüm alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1567 lira 50 kuruş olup ilk teminat 118 li

ıt. 

Evsaf ve şartname her gün komisyonda görülebilir. 
Açık eksiltmesi 25.12.939 gün saat 15 de Boludaki Alay satınalma 

~ltıisyonunda yapılacağından istekli olanların me1.kur gün ve saat
l<:ıninnt makbuzlariyle ve kanuni vesııikle komisyona müraca· 

~arı ilan olunur. 
• • • Boludaki Alay ihtiyacı için senelik 8250 kilo açık eksiltme 

ttile kuru üzüm alınacaktır . 
Muhammen bedeli 1567 lira 50 kuruş olup ilk teminat 118 li-

Evsaf ve şartname her gün komisyonda görülebilir. 
Açık eksiltmesi 28.12.939 gün saat 15 de Boludaki Alay satın 

illa komisyonunda yapılacağından istekli olnıılanlarm mezkur gün 
~ &aate teminat makbuzlarile ve kanuni vesaiklc komisyona müra
Uarı ilan olunur. 

• • 

MUZAY~~DEL 
Konya Orman Müdürlüğünden : 

Akşehir kazasının Kınık dere ormanından 6 ay zarfında 
~andan çıkarılmak suretile 153 metre mikab gayri ma· 
~l çam ağacı 20 gün müddetle serbest arttırma ile satılığa 
arılmıştır. 
Beher metre mikab gayri mamul çam kerestelik ağacın 

lıhammen bedeli 460 kuruştur 
Arttırma 4.1 .940 perşembe günü saat 15 de Konya or

çevirge müdürlüğünde yapılacaktır· 
Muvakkat teminat 57 lira 80 kuruıtur· 
Taliplerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi· 
ibraz edeceklerdir. Köylüler hariçl 
Şartname ve mukavelename projelerini gör.mek isteyen
bu müddet zarfında Konya orman çevirge müdürlüğü· 
tnüracaat edeceklerdir. 
han vcsair bilumum masraf alıcıya aittir· 

Beşiktaş Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden : 
İstihlak vergisinin tahmini tahsili için hacİL altına alınan bir a· 

~ beş buçuk metre uzunluğunda hurda demir Baca ve 284 çift 
bteHf ebadda kadın keten ayakkabıları küçük büyük ayakkabı 
li! leri 21.12.939 perşembe günü saat 9 dan 12 ye kaiar Kuru
~4ıe caddesi 141 No. lu Fil Lastik fabrikası içinde satılacaktır. 

Taliplerin mezkur mahalde bulunacak satış memuruna müra
\ttıarı. 

- D i Ş DEPOSU 

M· lBRAHİM BERKMEN 
.. -T ü r k i y e n i n e n z e n gi n ç e Ş i t l i s i 

.= ve en asri Diş Deposudur. 

Daimi bir sergiye maliktir. 

ls tnnbul, Makulynn Han No 2, 3, 4 5. 

- - - ------------
Açık ksiltme ~lanı 

Güzel Sanatlar Akademisinden: 
?:7.12.939 tarih çarşamba iÜı;Ü saat 14 de İstanbulda Cağaloğ• 

. yüksek mektepler muhasebeciliğinde müteşekkil eksiltme ko
lıy01ıu odasında 1504.75 lira ketif bedelli Güzel Sanatlar Akade
iaj garp tezyinat şubesi odalarına dötenecek insulit ve linolyum 

~ ftji işi nçık usul ıle eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele projesi, eksiltme ve hususi fenni şartnameleri, pro· 

lteçif huliisasile buna müteferri diğer evrak Güzel Sanatlar Aka
~iıinde parasız olarak verılecektir. 

Muvakkat teminat 113 l , radır. 
İsteklilerin eıı az 1500 lir.,lık bu işe benzer iş yaptı~rna dair 

telerinden almış olduğu vesikaları ve ticaret odası vesikasını 
• ~ilen eksiltme giınünde Cağaloğlunda Yüksek Mektepler muhasebe 

İtinde müteşekkil A. E. P. Komisyonuna müracaatları ilan olu-
~. (10124) 3 - 4 

~ 
ti 
e 

Galatasaray Lisesi Altın, Salim Komisyonu 

~1ikdarı 
~det ........ ____ 

Fiyatı 

Kr. s. 
- --

Başkanlığından : 
İlk teminatı 

Lira 

lOOoo 5 ) Portakal 64 lük 

' ~o 3 ) n 80 lik. 
l\()()() 1 60 ) 125 n 100 lük 

1f lOQoo 3 75 ) Mandalina 
s• \ Galatnsaray.,.Lisesinin Mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyacı olan 

İlı:.dar ve talımin fiyatile ilk teminatı yukarıda yazılı portakal ve 
~ ~dalinanın 27.Xll.939 çarşamba günü saat 15 de Beyoğlu İstik
~ tadde11i 349 numarada Liseler Muhasebeciliti binasında Okul 
';'ıiıyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır• 

• latel.lilerin şartnameyi ıörmek üzere Okul idaresine müracaatları 
~ l'icaret Oduınııı yeni yıl vesikasile ilk teminat makbuzile birlik-
~tlli güo ve saatte Komiıyona ıelmeleri. (10217) 3- 4 

Mlnaku• Gazeteli 

lstanbul Elektrik Trımvay ve Tünel işletmeleri 1 - Şartnamesi mucibince l adet Planya tesrüı müteahlü.di 

U ll d J "' · d hesabına açık eksiltme uıuliyle satın alınacaktır. 
1 mum nü Ur ügün en : il - Muhammen bedeli 2500 lira muvakkat teminatı 187,50 li-

1 - Muhammen bedeli 31.720 lira tutarı 200.000 litre adi 4,000 radır. 
litre oktanlı benzine ait 15. 12.939 tarihindeki eka]tmeye tıılip zuhur 111 - Eksiltme 8.J.940 pazarteıi günü saat 14 de Ka9ataıcla 
etmediğinden bu ih tıyacımı7ı aynı muhummen bedelle ve pazarlıkla Le\•azım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonundayapılacaktır. 
satın alacağız . iV - Şartnameler her gün sözü reçen şubeden parasız alıaa-

2 - Muvakkat teminat 2379 li adır. bilir. 
3 - Pazarlık 28.12.939 perşembe günü saat 15 de Metro han V - Münakasaya ittirak edecekler fiatsız fenni tekliflerini iba-

binasının beşinci katında toplanacak olan Arttırma ve Eksiltme Ko · le g ününden en az bir hnfta evveline kadar İnhisarlar Umum Midür 
misyonunda yapılacaktır. . lüğü t · Ün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünfi 

. . 4 - Bu. işe a.it ~~~tnameler idare veznesinden 159 kuruş muka· ı mutazammı.n vesika almaları lazımdır. 
bılınde tedarık edılebılır. Vl - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaikle ek-

5 İsteklilerin kaııuııi v~siknlnrı ve ınu\·akkat teminatları ile siltme için tayin edilen gü n ve saatte % 7,5 pvenme paralarile bir-
ilan edilen gün \"e saatte Komisyonda hazır bul~l~rı. (10548) lild e mezkur Komisyona a-e lmeleri ilan olunur • 

tstanbul Sıhhi ~\üesseseler Artbrma ve Eksilim <9608
> 

l--4 . "' "' Komisyonundan : 
İskenderuın hastahanesinin 304 kalem ilaç ve sıhhi malzemesi açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
l - Eksiltme 3.1.940 çarşamba günü saat 15 de Cağalotlu111la 

sıhllat ve içtimai muavenet müdürlüğünde kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen fiyat : 3038 lira 70 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 227 lira 90 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve listelerini her gün komisyonda göre-

bilirler. 
5 - İsteklilerin ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

lyazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte !:omisyona gelme-
eri. ( !0405) 

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

boranda bezi alımı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . Ek-

l - Şartnamesi mucibince (l) adet mantarlama malH•••İ pa
z.arhkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli sif 700 lira, muvakkat temi.atı (52,50) 
liradır. 

111 - Pazarlık 19. 1.940 cuma günü saat 14 de Kabatatta Len· 
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şart:ıameler her gün sözü geçen Şubeden para11z alı•a

bilir· 
V - Pazarlığa Marmonier, Philipps. Hl. Keaper Seitz n Se

haffler fırmalarmdan mnda firmalar iştirak etmek isterse lnlııiaarlar 
Umum Müdürlüğii müskirat fabrikalar ıubesi Müdürlüğüncl .. nıika 
almaları lazımdır. 

VI - Münakasaya iştirak edecekler % 7,5 rüvenme paralarilc 
birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte mezkur Komiıyena 
gelmeleri. (1005-4) ,_4 

* • • 
Muh. bed. %7,5 temin. Ekıiltmc 

siltme 3.1.940 çarşamba saat 14,30 da B. Postahane binası birinci Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tekli Jİi•Ü 1aatı 

katta P. T . T. ·Müdürlüğü odasında toplanacak Alım Satım Komis- ---- - --- - --- ---- --------
yonunda yapılacaktır. Beher metre murabbaının muhammen bedeli Likör fabrikasında 3737 50 269 33 açık 2l.Xll.~9 l-4 
192,5 kuruş hepsinin l 1.550 lira, muvakkat teminat 866 lira 25 ku· dam tamiri 
ruştur. Metil Alkol 1750 kile 1513 75 113 68 ,, 26.XU.93g 1-4 

İsteklilerin olbaptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat temi- 1 - Şartname \' a l<eşifnamesi mucibinse İdaremizin Likar fab-
natlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük idari rikasının dnw tamiri işi \·e yine şartnamesi mu~ibince (1750) kile 
kalem levazım kısmına, eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ' Metil oılkol hizalarında yazılı usullerle eksiitmeye koomuıtur. 
kanunun tarıfatına uygun olarak hazırlanmış olmaları lazım gelen i lI - Keşif ve muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek
mektuplarını, teklif mektubu ve 939 ttmesi için muteber ticaret 0 • siltme gün ve sautleri hizalarında yaulıdır. 
dası vesikası, muvakkat teminat makbuzu veya muteber bir banka ı ili - Tamirata ait şartnameler her a-ün Levazım şu~ai veı•e· 
mektubunu muhtevi olarak yukarda ismi geçen Komisyon Başka.· : sinden (9) kuruş mukabilinde ve Metil alkol şartnamesi para11z. alı-
lığına numaralı makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. ( 10362) 2--4 ~ ııabilir. . 

Tıknik Okulu Sıtmalma Komisyonu 
6ışkanhgındın: 

Yıldızda bulunan Okulumuz. Kalorifer Dairesi için lüzumu elan 
(260) Ton Karabük koku şartnamesi mucibince 26.12.930 tarilaine 
rnstlıyan Salı günü saat 15 de Gümüısuyuııda toplanacak olan Ko
miı;yonumuz huzurunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf uıulü ile 
eksiltmeye konmuştur · 

Kömürün tahmin 9edeli 7345 ve ilk teminat 550,89 liradır. 

Şartnameyi a-örmek ve ilk teminat yatırmak istiyenlerin eksiltme· 
den bir ıı-ün evveline kadar Okulumuza ve eksiltme günü de Yük
sek Mühendis mektebine gelmeleri, 

2490 sayılı arttırma Ekailtme kanununun tarifatı dairesinde 
tanzim edilecek teklif mektupları eksiltmeden bir saat evveline ka· 
dar Komisyon Başkanlıtına makbuz mukabilinde verilecektir. Pos· 
tada vaki olacak teahkur mazeret kabul edilmez. 

- - ~---- -~ -- ,.._ (_1~0) 3 - 4_ . 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Artllrma ve Eksiltme 

i<omisyonundan : 
Antakya Hastahanesinin 304 kalem ilaç ve sıhhi malı.emesi açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 3. 1.940 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai ı\'luavenet üdürlüğ"ü binasında kurulu Komisyon• 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 3038 lira 70 kuruştur. 
3 Muvakkat teminat 227 lıra 9il kuruştur· 
4 - İsteklıler şartname ve listesini hergün Komisyonda göre

bilirler. 
5 - İııtekliler Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda ya. 

zılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubile birlikte belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri, 

(10406) 

25. 1 l .939 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekalet 
binası içinde malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malLeme eksilt
me Komi~yonunda (1644) lira (40) kuruş muhammen bedeni 38 ka 
lem fotoğraf malzemesinin açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapı· 
lacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 123 (yüz yirmi üç) lira 33 (otuz üç} kuruştur. 
İste~.lilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 

birlikte aynı gün saat 16 da mezkur Komisyonda hazır bulunmalar· 
lazımdır. (6231) (10101) 4-4 

I - Şartnamesi mucibince 22 adet 500 kg. baskül derhal tes
lim edilmek şarlile açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 3960 lira muvakkat teminat 297 liradır. 
lll - Eksiltme 6.1.940 cumartesi günü saat 10 da Kabataşda 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız almabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 11/o 7,5 

güvenme parasile birlikte mezkur Komiıyona ıelmeleri. (1050Q) 1-4 

iV - isteklilerin eksiltme için tayin edilen J'Ün ve 
~~ 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür Komiıyona 

ıaatleric 

ı•lmeler· 
ilin olunur. (10076) ·-· $ $ "' 

Cinsi Mikdarı Mub. be. °fo 7,5 le. Eluiltmeoin 
lira lira krı. tekli aaati 

Sıgara makine kolası 20000 kg. sif 3650 
Filtre bezi 600 adet 4146 

273 75 aç. ekı. 
310 95 

" 

14 
15 

) - Şartnameleri ve filtre bezi nümunesi muciltince yukarıda 
miktarı yazılı 2 kalem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır . 

il - Muhammeıı bedelleri muvakkat teminatluı, eksiltme 1aat
leri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 12. l.940 cuma günü Kabatatda Levazım ve 
Mubayaat Şubesiııdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına
bileceği gibi filtre bezi ııümunesi de a-örülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ıün ve saatlerde 
o 0 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri . 

Cinsi 

Planya tezgahı 
Kayış baklalı zincir 

• • • 
Muham. be. 

Miktarı lira kr. 

l adet 886 -

(10297) 2--4 

%7,5 temin. Ekıiltme 

lira kr. şekli saati 

66 45 pazarlık 14 

,,S. T. F. 493" 25 ,, 262 50 19 68 ,, 15 
Zımpara taşı 60 s m 250 " 3760 - ~82 - ,, 16 

l - Şartnamesi mucibince adet plinya tczrihı ve nümunesi 
mucibince 25 adet kayış baklnlı zincir müteahhidi namına ve yine 
şartnamesi üzere mikdarı yukarıda yazılı 250 adet zımpara taşı pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 

il - l\luhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme H· 

atleri hizalarında gösterilmiştir. 
ili - Pazarlık 3.1.490 çarşamba günü Kabatatda levazım ve 

Mubaayat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartıınmeler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına· 

cağı gibi kayış baklalı :ı.incir nümunesi de görülebilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 

o 0 7,3 güvenme parasiylc birlikte mezkür Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (10417) 2-4 

••• 
Mubam. be. %7,5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

--- - - --- ---- - - -- ------
Nişan Fişeği 500.000 adet Pazarlık 14 
Paket kolası 20.000 kg. aif 3244 - 243 30 n 15 
Tahta muhtelif 32 M3 1276 75 95 75 açık ekı. 16 

eb'atta 
l - Şartname, nümune ve tahta eb'ad listesi mueibinceyukarıda 

cins \'e wikdarı yazılı 3 kalem malzeme hizalarında gösterilen u· 
sullerle salın alınacakl ır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltwe sa
atleri hizalarında gösterilmiştir. 

ili - Pazarlık 22.Xll.939 cuma poü Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nüwuneler her gün söz.Ü l'eçen Şultedeo 
parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve saatte } 11 7,5 
güvenme parasiyl~ birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri. 

(10100) ,_. 



QUATRlEME ANNEE No. 1275 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 .. 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

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

MF.RCRl!.DI 

Quotidi n d s AdJudications 

20 DECEMBRE 1939 
~ 

ADMINISTRATION 

Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber Han, 2me Etng ~ 

No. 8-9·11-12 

Tclephoııc: 49442 

Pour la Publicite ı' 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 l' adjudication 

A) Adjudications au Rab~ 

M-;de 
d'adjudicat. 

Prix 
e timatif 

C~ti~ .. ~--Lieux d'adj~icati;-n e tdu 
provisoire Cabier deı Charges Jou s Heures 

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

Conıtr. guerite pour gardiens: 2 p • 
Constr. bat. meteorologique 

Publique 
,, 

Trav. de canalisation ,, 
Conıt. voie ferrce et pose rails entre Erzurum Pli eaeh 

et Uzunahmedler sis au kim. 18+500 
(cab eh 50 L) 

8159 31 
7335 11 

2350000 -

611 95 

84250 -

Municip. Trabzon 
Dir. Trav. Pub. Gaziantep 
Dir. Fabr. Tissus Nat. a Adana 
Min. Trav. Pub. Dep. Constr. 

Voies Ferrees 

Mardi et vendredi 15 
28-12-39 11 -
22-12-39 16 -

6-1-40 11 -

Const. 6 batisses a lzmir (eah eh 232 P) ,, 46834 40 3476 - Com. Ach. Int. Izmir 5-1-40 11 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Sulfate de euivre: 10 t. Publique 1940 - 143 50 lere Expl. Ch. Fer Et:ıt H.paşa 5-1:40 10 30 
15 -Tetrachlorure: 2 t.-gelatine: 2 t.-ılyeerioe: 500 k. Pli cnch 7800 - Dir. La bor. Distophagine a Etlik 28 12-39 

Electricite-Gaz-Chauftage Central (lnstallaUon et Materiel) 

Inıtall. electr. ecolc de transport Gre iı gre 1663 36 
Install. fabr, ılaee {aj) Pli cneh 5270 -
Fil en bronze eouvert exter.: 100000 m. ,, 10000 -
Fil pr. inst. in ter. et cordon pr. teleph.: 12 lots ,, 6570 -
Tubes en papier de diff. dim. : 3 lots Publique 1730 
Bouquia de telephone et autres articlcs de " 1189 -

telephone: 11 lou 
Cible en plomb de diff. diametres pr. cent- ,, 1480 -

rale: 600 m. 

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 
Couvertures en laine: 330 p. (aj) 
E.toff e: 640 m. (aj) 
T oile tela: 18000 m. 
Pantouffles: 5000 paires 
Confection toile pr. l;nge avec les 4,4 t. de 

dcchets en coton blanc ıe trouvant a la 
maison de couture 

Confection ctoffe pr. habita d' ete avec les 
56290 it. de dechets en coton couleur 
haki ıe trouvant dans leı maiıons do 
couture 

Publique la p. 14 50 
Gre a gre 2000 -

,, 7200 -

" 
" 

,, 112 58 

124 75 
395 25 
750 -
493 -
130 -
90 -

111 -

358 88 
150 -

1080 -

27 -

1e 89 

Com. Ach lnt. Tophane 22-12-39 15 30 
Municip. Fethiye 21-1-40 15 -
Dir. Telephones lst 5-2-40 14 30 

,, ,, 5-2-40 15 -
> > 5-2-40 15 30 
ll • 6·2-40 11 -

> > 6-2-40 14 -

Dir. Hyg. Assist Soe. lst. a Cagaloğlu 27-12-39 15 -
Dir. G. Expl. Voies Marit. Etnt 5-1-40 10 30 
Com. Ach. lnt. Tophane 21-12-39 10 ~O 

,, 
> 

) 

,, 
) 

> 

25-12-39 14 30 
21-12-39 ıs -

27-12-39 15 15 

Confection d'habits: 5150 compl. Pli cach 93095 30 5905 - Dir. PTT lst. s-1-40 ıs -
Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Sancı pour clasae: 400 p. 2600 - Vil. Aydın 4-1-40 - -

Bois de Construction, Panches, Charpente 

Planche en boiı reıineux: 1500 m3 Gre a gre 69000 - 4700 - C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 21-12.39 ıs 30 

Transport-Chargement - Dechargment - Fourniture de Bureaux 

Transport charbon 
Transport div. marchandises: 500 t. 
Transport effets: 6000 t. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine: 204000 litres (cah eh P 159) (aj) 
Bois: 660 t. (aj) 
Charbon marin lavc: 75 t. 

Dlvers 

Bascules de 500 lc.r. : 22 P• 
Foyers en cuivre de locomotive avec acces· 

ıoires: 87 lota (aj) 
Pierres parquets: 90000 p. 
Bicbe en toile branda: 10 p. 
Compresseur iı moteur a benzine et iı roues 

caoutchoutees: 4 p.·appareil Vermorel: 12 
p.·manometre indiquant l'athmosphere 
0:10 : 20 p. 

Machine pr. nettoyage de neige et boues 
Plomb: 200 t. (cah eh 350 P) 
Poteaux injecteı de 7,8 et 10 m.: 185 p. 
Tuyaux en fonte de diff. dim. avee access.: 

9 lota 
Zinc en bloc: 40-60 t. 

Provisl ons 

Avoine: 117 t. 
P'arine: 190 t. 

,. 96 t. 

" 
~4.5 t. 

Raiıinı ıecsc 8250 lr.. 
> 8250 k. 

Viande de boeuf ou de chevrc: 30 t. 
Bcurre: 16.2 t. 
Vermicelle: 12 t. 

Publique 

" Pli cach 

Gre a gre 
,, 
,, 

Publique 

350 -
13800 -

31720 -
6500 -

3960 -
Gre iı gre 496100 -

Pli cach 6300 -
Gre a gre 

" 

Grc iı g-rc 10000 -
Publique 3800 -
Pli each 11267 75 

Gre a gre le k. O 22 

Grc iı gre 5875 -

" 21850 -
Publique 12900 -

,. 5562 50 
,, 1567 50 

" 
1567 50 

Pli cach. 
Publique 16000 -

" 
2880 -

26 25 
1035 -

2379 -
237 50 

297 -

205 50 

4750 -
285 -
921 -

990 -

440 63 
1638 75 
967 50 
417 19 
118 -
118 -

1200 -
175 -

Dir. Expl. Elec. Municip. Gaziantep 28-12-39 14 -
Com. Acb. Place Forte Çanak. 2- l-40 11 -

,, lnt. Ank. 4·1-40 15 ·-

Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. İst. 
Com. Ach. Mil. Lüleburgaz 

C. A. Comm. Gen. Prot. Forets lst. 
Demirkapı 

C. A • Econ. Monop. Kabatnche 
Adın. Gen. Ch. de fer Etat Ank. 

Bur. Exp. Haydarpaşa 

lere Ji.xploit. Ch. Fer Etnt H.paşn 
C. A. lnt. Tophane 

> ":» 

28-12-39 15 -
27-12-39 15 -
26-12-39 14 -

6-1 ·40 10 -
29-12-39 15 -

8-1-40 11 -
27-12-39 14 -
27-12-39 14 30 

Ligue Aviat. Ank. Sce Const. Dans 15 jours 
Com. Acb. Dir. Gen.Fnbr. Mil. Ank. 27-12·39 14 30 
Dir. Telephoncs Jst. 3-2-40 10 30 

,, 3-2-40 11 -

C.A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 27-12-39 14 -

Com. Ach. Milit. Isparta 8-1-40 15 30 
• l> 8-1-40 16 -
> » 29-12-39 il -

• ,, 26-12-39 16 -
Com. Ach. Mil. Bolu 25-12-39 15 -

,, " 
28-12-39 15 -

" 
> Gaziantep 27-12 39 10 -

C. A. Bat. Gendr. Çanak. 29-12-39 15 -
> » 29-12-89 15 -

Müteahhit 1 erin Takvimi 

Perşembe 21. 12.939 

Gureba hast. yap. iıış. (İst. Nafıa Müd.) No 1256 
Çamaşırlık bez (M. M. V.) No 1256 
• Çam ağacı (İçel Orman Müd.) No 1256 
Masa (İst. Defterdarlığı) No 1261 
Pis gaz (D. D. Y.) No 1261 
Paltoluk kumaı (D. Deniz Y.) No 1261 
Yol inş. (M. M. V) No 1261 
Likör fabrikası tamiri !İnhisarlar U. Müd,) No 1261 
K. ot (Edremit Ask. SAK.) No 1263 
Bulgur (Bayramiç Ask. SAK.) No 1266 
Salmastra (Ask. Fabr.) No 1266 
Klorbarium ( :» ) No 1266 
Pavyon İnf. (Balıkesir Ask.) No :1265 
Çelik kama, kum eleği kazma el arabası v.s. 

No 1263 
Linyit kömürü (İsparta Aık. SAK.) No 1267 
• Kayın ağacı (Balıkesir Orman Çevirge Müd.) No 1271 
Yazı masası (Ank. Valiliği) No 1273 
Nolıut (Ank. Lvz.) No 1273 · 
* Hurda demir baca ve lastik ayakkabı (Beşiktaş Maliye 

No 1271 
Kanaviçe tepe urganı ve gergi ipi (Tophane Lvz.) No 1274 
Semer urganı ( > ) No 1274 
S:ırasız köknar (İzmir İnhisarlar Başmüd.) No 1274 
iaşe nakli (Edirne Ask.) No 1274 
Hükumet konağı tamiri (Isparta Nafıa Müd.) No 1267 
Belediye binası tamiri (Isparta Beled.) No 1267 
Hidra elektrik tesisatı kanal ve teferrüntı (Susurluk Beled.) No I• 
Klor kalsium ve natrium bi!ulfit (Ask. Fabr.) No 1268 
Tazyik edilmiş pamuk (Tophane Lvz.) No 1269 
Kopça ( > » ) No 1269 
Kar eldiveni, rüzgar elbisesi ve sereriyat gömleği (Tophane ı..<' 

No 1269 
Maırot (Samsun Beled ) No 1269 
Keçi kılı (Tophane Lvz.) No 1270 

Memento des Fournisseurs 

Jeudi 21.12.939 

Constr. iı l'hôpital Gureba (Dir. Trnv. Pub. lst.) No 1256 
Toile pr. linge (Min. Def. Nat.) No 1256 
* Bois de sapin (Dir. Forets lçel) No 1256 
Tables (Defterdarat lst,) No 1261 
Petrole sale (Ch. Fer Etat) No 1261 
Etoffe pr. pnletot (Voies Maritim. Etat) No 1261 
Constr. route (Min. Def, Nnt.) No 1261 
Repar. fabr. liqueurs (Dir. Gen. Monop.) No 1261 
Ble concasse (Com. Ach. Mil. Bayramiç) No 1266 
Foiıı ( ,, ,, ,, Edremit) No 1263 
Chlore barium (Fab. Mil.) No 1266 
Bourre ,, ,, No 1266 
Constr. pavillon (Com. Ach. Mil. Balıkesir) No 1265 
Poignard en acier, crible pr. sable, pioches, brouettes ete. (O 

Trav. Pub· Edirne) No 1263 
Lignile (Com. Ach. Mil. Isparta) No 1267 
Repar. konak gouvernemental (Dir. Trav. Pub. Isparta) No 1261 
Repar. bitisse Municip. (Muııicip. Isparta) No 1267 
lnstnll. hydroclectr., canal et access. (Municip. Susurluk) No J2 
Chlôre calcium et natrium bisulfite (Fab, Mil.) No 1268 
Coton comprime (!nt. Tophane) No 1269 
Agraffes " ,, No 1269 
Gants pr. neige, babits pr. vents et cheaıises de cliniques (1111 

Tophane) No 1269 
Mazout (Municip. Samsun) No 1269 
Crins de chevre (lnt. Tophane) No 1270 
* Boiı de hetre (Dir. Forets Balıkesir) No 1271 
Table de bureau (Vil. Ank.) No 1273 
Pois·chiche (lnt. Ankara) No 127.i 
Canevas, corde et ficelle (Iot. Tophane) No 1274 
Corde pr. selle ,, ,, No 1274 
Bois de sapin non resineux (Dir. Pr. Mon lzmir) No 1274 
Transport provisionı (Com. Acb. Mil. Edirne) No 1274 

-------------·---.--..:...u__/ 
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