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Umum Tüccarların ve mü eahhitlerin mesleki Organıdır 

ko nomik 

1939 şenesi ilk nısfında dünya 
Zeytinyağı istihsal ve ticareti 

iSPANYA; 

Muhtelif memleketlerden ge
len haberlere nazaran önümüz· 
deki sene rekoltesi bol olncak
tır, zira tez.ehhür her yerde kuv· 
vetli ve muntazam olduğu ve 
ağaçların çok eyi vaziyette bu
lundugu görülmüştür. 

İhracat piyasasının çok sakin 
olmasına mukabil iç piyasada 
kuvvetli bir faaliyet görülmek· 
tedir. Hali hazırdaki stokların 
biiyük kısmının bulunduğu An
daluz mıntakası diğer havzala
rın ihtiyaçlarını karşılaması la· 
:um gelmektedir ve bu da mü-· 
ııakale vasıtalarının kıtlığı ve 
bozukluğu dolayısile büyükmüş
külatı mucib olmuştur. Anda. 
luzda mevcut stok mi k d a r ı 
1.000.000 keııtnl olarak tahmin 
edilmektedir ki bu mikdar yeni 
mevsime kadar memleketin ıh· 

tiyacını ancak karıılayabilecek
tir. Bu itibarla önümüzdeki mev· 
simden evvel lspanyol zeytin 
yağı ihracatının tekrar başlama· 
sına ihtimal verilmemektedir 
Düşük kalitede malların stokla
rı da çok azalmıştır. 

SURİYE VE LÜBNAN : 

Zeytinlikler çok iyi bir vazi
yettedir ; tezehhür kuvvetli ol
müş ve hemem hemen her ta
rafta müsait şerait dahilinde ce· 
reyan etmiştir. Eyi bir rekolte 
elde edileceti ümit olunmakta· 
dır. Stoklar hemen hemen tü
keomiş bulunduğu cihetle zey
tinyağı piyasasında faaliyet yok
t ur. Fiatlar haziran içinde tek
ra r düşmüştür. 

TUNUS; 

Sfak ve Sousse mıntııkalnrın· 

tla tezehhür çok iyi olmuştur ; 
fevkalade bir mahsul elde edi
leceği tahmin olunmaktadır. Zey 
tinliklt:rin tenebbüt vaziyeti şa
yanı memnuniyettir. 

PORTEKiZ : .. 

Hemen hemen her tarafta te· 
zehhür fevkalade eyi şerait içe
risinde vaki olmuştur. Haziran 
ortalarına dogru oğaçl rın teneb
büt vaziyetinin çok eyi olduğu 

kaydedilmiştir. 
Zeytin yağı milli ofisi 16 ha

ziran tarihli bir ,yazıaında şöyle 
deme ktedir. "1939 senesi bida
yetinde zeytin yağı fiatlarında 
bir tenezzül temayülü müınhede 
edilmiş ve 1939- O mevsiminde 
fazla mikdarda yağ alınacağını 
gösteren zeytinliklerin hali hazır· 
daki durumu da son zamanlarda 
bu temayülü kuvvetlendirmiştir." 
Piyasanın vaziyeti çok zayıftır. 

Cari ıenenin iki beş ayı içinde 
zeytin yağı ihracat mikdarı 
46,273 kentaldir. Bir evvelki se
ne ile mukayese edildiği takdir
de bu rakkamın çok mühim ol
duğu i<)rülür, zira bu mikdar 
geçen senenin tamamı z&rfmda
daki ihracat J'akkamından fazla
dır. Muhtemel stok mikdarı 
150.000 kental olarak hesaplan· 
maktadır. 

1939 senesi ilk üç ayı içinde 
yatlı tohumlar ithalat yek unu 
78.000 kental olup bunun 26.000 
Jı.eotalioi a ratit teıkil etmekte-

aberler 

dir. Evvd ki senelerin ayni müd· 
deli ile mukayese edilince bu 
ithalatın da mühim derecede yük
sek olduğu görülür. 1938 senesi 
içinde balık konservesi sıınayiın
de 24.00 1 keııtal ara it istimal 
olunmuştur 1936 dan lj>eri bu 
sanayide vaki ola:ı tebeddül ve 
zeytin yağının yerinin araşit ya· 
ğı tarafından alınması çok ş } a 
ni dikattir. Zeytin yağı fiatJarı

nın yiiksekli~i bu mahrecin de 
kaybolması neticesıni vermekte· 
dir. Evvelce mühim miktarda 
zeytin yağı kullanan Norveç ba
lık konservesi sanayiinde de ay· 
ni hal müşahede olunmaktadır. 

YUNANiSTAN o 

Tezehhür her tarafte iyi ol. 
muş ise de yağmurlar bazı mııı
takalardn hasbrat yapmııtır. Te
zehhüre istinaden yapılan ilk 
t hmin önümüzde i rekolte mik· 
darını bir milyon kental civarın
da tesbit etmektedir. Buna na
zaran vasat derecede mahsul a
lınacağı ve ihracat için 300.000 
kental ya~ nyrılabilec gri anla· 
tılmaktadır. 

Sene bidayetinde başlayan ih· 
rac at hareketi nisan nihayetin 
kadar devam etmiştir. ihracat 
bilhassa Amerika Bırlctik Dev· 
}etleri, Arjantin, lngiltere ve 
Franıaya ve klirıng ile de ltal· 
yaya teveccüh etmiştir. ı 'layıs 

ve haziran içiude pıyasa zayıf 

vaziyette bulunmuş ve ihracat 
mahdut derecede kalwıştır. Nı

san içindeki b şlıc ıhracat A
merika Birleşik Devletlerine 
(11 .500 kental) ve ltalynya (6.0JO 
kental) vaki olmuştur. Birıoci 

nevi zeytin yaıılar cif Amerikan 
limanları ·entali 5,2·5,4 ıo.e lin 
Üzerinden muamele görmüştür. 
Hali ha:ı.ırda Yuııanistan en wü
him zeytin yağı ihracatçısıdır ve 
bu hal relecek mevsime kadar 
devaw edecektir. 

YUGOSLAVYA . 

Tezehhür fevk laae olduğu İ· 
9in önümüzdeki rekoltenin yük· 
sek olacatı tahmin edilmekte
dir. Bir evvelki sene mahsülü 
pek a7. olarak idrak edilmıstir. 
Fakat elde edilen yağlar111 k Ji. 
tesi ço iyi oldutu için sene bi
dayetinde mustahsiller yüksek 
fiatlar talep etmiştir. Fakat bir 
evvelki seneden fazla s ok dev· 
redilmiş olduğu cihetle fiatlar 
dütmüştür. Bu sene içinde Yu 
g oslavyaya az mikdarda uebnti 
yat ithal edilmiljtir. Bu memle
ketin malları bilhassa İtalya ta
raf ındau satın alınmııtır. 

Tütün Satışları 

Ege piyasasında tütün satı !arı 
18 birincikanun tarihine kndar 
15.4U.788 kiloyu bulunmuitur. 

Alaçam tütün piyasasında da 
satışlar başlamışlar. Fiyatl r 91) 
ile 95 kuruş rasındadır. 

Şahir Haritası 

Belediye, şehrin tafsilat pliin· 
larıın ha:r:ırladıktnn sonra bun 
ları büyük harita halinde tnbe· 
derek bastıracak, satışa çıkara
caktır. Bununla mülk ıabipleri 

mülklerinin istimlake gidip git 
miyeceklerini anlıyabilecekler

dir. 

• • 

in alzeme-Harita 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Açık ek iltmeye konulan ie: Balıkesir - Bandırma yolunun 
38+090-450 ncı kilometrelerindeki menfezlerin ahıap tab· 
liyel rinin betonarmeye tahvili İ§İ olup keşif bedeli 780 lira 
28 kurut \'e muvakkat teminatı da 59 liradır· 

Bu l~e ait dosyn. hergün Nafıa Dairesinde görülebilir. 
Eksiltme 25.12.939 tarihine rastlayan pazartesi A?Ünü saat 

15 de Vilayet makamında müteıekkil Daimi Encümen hu
zurunda yapılacağından isteklilerin muayyen a-ün ve saatte 
muvakkat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya bu 
mikdarda şayanı kabul bankn mektubu ve Nafıa Dairesin· 
den nlacakları ehliyet vesikasile birlikte Daimi Encümene 
müracaatları ilan olunur· 

İzmir Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan : 
3 erat pavyonu inşaatı götürü olarak kapalı zarfla ek

sıltm sıinde talip çıkmadığından pazarlıkl yaptırılacaktır. 
İhale,.i 27.12 939 çarıamba iÜnü saat 15 te İzmir Levaz:ım 
Amirlıği ~ tın ima Komisyonunda yapılac ktır· Keıif bedeli 
106.754 lira St:s kuruştur· Tominatı muvakkate akçesi 6588 
liradır. Şartnam plan v keıifn mesi 534 kuruia Komisyon
dan lınır· istekliler Tic ret Od sında k yıllı oldukları ve bu 
işi yapabileceklerine dair ihaleden laakal bir h fta evvel lz
mir ıu F n heyetinden cakl rı vesikal rı iıÖliterınek 
mecburıy tindedirler· Pazarlai iftirak edecekler 2490 a yılı 
kanunun 2 v 3 üncu maddelerinde ve artnamesinde yazılı 
v sikaları ve t minatı muvakkatelerile bırlikte ihale s atin· 
den t!Vvel Komisyona mür c tları. 

Es i§ehir Kor Satın lma Komisyonun an : 
I:.si<•şe ir ı-arnizonunda yaptırılacak garaj inşası kapalı zarfla 

eksıltmeııi ti. L~U cumartcsı iunü taat l~ de Eskişehir Kor Satın 
alına ko isyonuuda yapıl caktır · Şartnanıa proje, ve eşifleri An· 
kara, lsbmbul ı..v. awirlıgı ve t:;skişebir Kor ~tınalm komisyonun· 
da gorulur. l"e ıf bed li ı.i,ô8l lıra .>9 kuruştur. İsteklılerio kanun• 
da yaz.lı vesaik ve tewın t rua buz.tarını bavi teklif mektublarını 

& nt l I e aa r komisyona vermeleri. 

••• 
Ocak tamiri. B k : erzak aütununda Edirne Ask. SAK. ilanına. 

• * 
lst. Uuivenitesinde yap. muhtelif tamirat. Bak : Elektrik sütu

ııunda lst. Uııiversitesi A. E. P. Kom. il nına. 

z.) 
l i nbul Üniversitest A 0 E. P. Ko iGyonundan: 

Y ptırıl ca v lın ca §eyler Muhammen bedeli 

C rr hpa ha taneGinde yapılan bırinci ti· 
rurii kliniginin so uk su tesisatının ağlanması 

Aynı liniğm h ag zı ve su tesisatı itleri 
için toprak hafrıyatı 

Göz ve şırurjı k imklerinin h vagazı tesisa
tının oağl ıımafiı 

Lira Kr· 
495 

357 50 

498 75 

Goz kiınigınc muhtelif 179 ndet ampul 152 68 
Y: u. ı·ıda yazılı y ptml cak ıılerl lınacak malzeme, 

osya ... l ırtasiye dol bı, yaglı boya, çatı ve mecra tamiri 
gibı iş l:• e s ir muhteht tamir itleri ayrı ayrı pazarlı la y p· 
tırıl cak tır· l teklil rin bu gibi muhtelit iti r yaptığına dair 
ellerinac bulunan veıikal rıle 25°12.939 pazarteıi ıünü ıaat 
10 da l.Jnivcrsite dari ve Malı lfler Müdürlüğüne gelmeleri 
bu iılerın keşif ve §artnam leri herıün görülür. 

Devlet Demiryoll rı ve Limanları iıletme Umum idaresinden: 
Mulı wmen be eli 1950 lira olan iki adet elektrik motörlii saıı· 

trifuj tul ... mba 8.1. 40 pazart ı;i i"ÜnÜ saat 15 te Hayd rpaıada gar 
binası c. ilindeki komisyou tarafından kapalı zarf usulile satın alı· 

n ca tır. 

Bu i i'irmek iıteyenlerin t46 lira 25 kuruşluk muvakkat te· 
minat, kanunu tayin ettigi vesik larla tekliflerini muhtevi zarfların ı 

ayni gii ı sa t 14 de kadar komisyon N.cisligine vermeleri lazımdır. 
Bu ı • ait ş:utuawcler komisyon an para ız olarak dairıtılmak

tadır. 

İstanbul T lefon Mü ürlüğünden : 
MuhteHf eb'ndda o o altı kalem kurıunlu kara kablosu kapalı 

zarfla eksiltı.neye çıkarılmıştır. Mubamıueıı bedel 26016, muvakkat 
temine.t 19a1 ,20 lira olup eksiltm si U.2.940 salı s;in aaat 15 t 
müdürlük binasında yapılıc ktır. İstekliler, uvnkkııt makbuz veya 

oka teminat mektubıle kanuni veı iki muhtevi kapalı zarflarını 0 

gün saat 14 de kad r ·omiıyona vermelidirler. 
Şartnamesi ber aiin levazım imirliğimi:ıde r öriilebilir. 

• • • 
42000 m. muhtelif ebadlı yeraltı T• denlaaltı kablelut 

alınacaktır· Ba k: İat· Elektrik, Tramvay T• T6nel lıletmelwl 
U. Müd. ila nlarına. ' 

ensucat -Elbise - Kundura - Çamıflr v. s. 
Balya İskan Komisyonundan: 

Ayakkabı Yerli bazen Kayıeri keto (Dar'll) 
çift 

17 erkek 
ıs kadın 
20 çocuk 
Erkekler için 

Ceket pantalon 
17 takım büyük 
8 takım k üçük 

metre ••lr• 
150 147 

Kaput bezi 
Geyik marka 
112 metre 

Pulluk 
atlet 
17 

Kazada yerleıtirilen Doaulu muhacırlara yukarda ctaı 
ve miktarı yazılı ma lzeme mübayaa edilecektir· Tallplerla 
3 1.940 günü saat 14 de Balya Kaymakamlıfında 11iUteıek
kil İskan K omisyonuna müracaaıları ilan olunur· 

İstanbul Levazım Amirliii Satınalma Kemiıyenllntlaa: 
Adet 
500 Nevresim 
500 Yastık yü:r:ü 
127 Yatak örtüsü 
Yukarıda yazılı 3 kalemin pazarlıkla eluiltmeai •· 11.39 c••• 

fÜDÜ saat 15 de Tophanede Lv;ı. amirliti satınalma ke. tla rapala
caktır. Nüınuneleri Ke. da görülür. iıteklileriu te•iaatlarile1ke. 
na gelmeleri. 

* * • Yedek Subay okulu iıin 250 çift deri eltlinn alıaacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 29. 12.39 cuma ıüni aaat 14,30 TephHetle 
Lvz. imirlij'i sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Niha•H•İ ke. 
dn i'örülür . İsteklilerin teminatlarile beraMr rel•eleri. 

Milli Müdafa Vekaleti Satınalma Komisyeau11.lan : 
10,000 metre bava rengi kışlık elbiselik k11111at paurhlda aalta 

lınacaktır Muha mmen bedeli 35,000 lira, kıt'l te•iaatı i~ lira· 
dır. Pnz rlıjı 28.12.939 perıembe fiinü saat 14 te Hava Sabaalma 
ko isyonunda yapılacakhr. Şartname ve evsafı 176 kur11ıa ke•i•yen
dan alınır. İsteklilerin muayyen ,.an ve ıaatte k.at'i te•İnat •e ka
nuni vesik larile Ankarada M. M. V. Hava Sabnal•a ke•i•1••••· 
da bulunmal rı . 

••• 10,000 metre hava renri kaputluk k .... pazarlıkla .. tı. 
alınacaktır. Muhammen bedeli 37,000 lira, kat'! te•İ•atı 55IO lira
dır. Pazarlıtı 27.12.939 çaıpmba .. ilol ıaat 14 te Hava Satı•al•a 
komisyonunda yapılacaktır. Şartoama n eveafı 185 kar•ıa keıai.yea
dan alınır. İsteldilerin muayyen .. ün ve ,.att• Aakaralia M. M. V. 
Satınalma komisyonunda bulunmalan. 

bilya, Büro ve ev &fyası, Muf'lmbı, Hah v.ı. ---- ,....,_..~ 

Doiya ve kırtasiye dolabı alınacaktır . Bak : Elektrik llt•auatia 
İst. Üniversitesi A . E. P. K. ilinıoa. 

_!lrukat, Benzin, Maki na yaöları v. ı. 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Ko•iıyenu•daa: 

Hnydarpap hastaha nesi için 150 ten kek kö•irl evHf n ... 

raitiııe göre pazarlıkla satın alınacaktır. Minakuaaıaa 2'.12.,a& 
cumn iÜnÜ saat 10 d.n batlanacak ve aynı r6nde iL&leai yapılatak· 
tır İsteklilerin belli ıün ve saatte Fındıklıda kemutaalık 5abal.na 
Ko misyonuna a-elmeleri. 

Selçuk Kız Enıtitüıü Müdürlüiüntlen: 

Türk Antrasit kömiri kile Miktarı Fi. K•. Tutarı 
Lira 

35000 M tea 2.3 00 805 
Enstitümüz 1939-1940 den yılı mahrukat ilııti7aeıaı karııla•ak 

üzere 35 lon Türk a ntrasit kömürüne ibtiyaı haııl el•uftllr. 
Münakaıa ve ihale kanunu mucibiace ltu miktar kl•lr •laa· 

kasa ıuretile münayaa edilecektir. 
Münakua 9. 1 940 aıeııeai Salı iinii ,..t ~örtte Ylkeek Mek 

tepler Mubasebecilitindc miteıekkil mfi\tayaat ko•iıyeH Jau:ı.a 
ruııda yapılacaktır. 

Münakasaya ıirmek içi• evvel emir~e kamür IMtlelinin ~. 1, 
nisbetinde pey akçeai •lan 60 lira 37 kurutu• makltu. m•kaltUin 
Yüksek Mektepler mulııue\teciliti nzaeıiH yatır•••• mfflıı•ri.W. 

Azıımı on bet rüntle Enıtitiye teslimi prttar. 
Bu husustaki 9artnameyi her •üa ötledH ıenra EHtilliH a 

labilir. 

Sarıkamıı Askeri Satınalma Komiıyonuatlan : 
Sarıknmıı garnizonunun 939 - 940 yılı odun milteahlai 

mukavele mucibince teahhüdünü ifa edemetlillade• kaa 
nun 1 el maddeıl mucibince namuheıabıaa t.IQ0.881 lld 



2 Mhakaa-..__i 

Bugün i an olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinıi Şekli Mahm. bed. Teminat Müracaat yeri GQnü Saatı - _..,...,--~~-----

A) MUnakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, alzeme, Harita 

Balıkesir· Bandırma yolunun arasındaki men· aç. eks . 780 28 
fezlerin ahşap tahliyeleri betonarmeye 
tahvili 

lst. Qniversitesinde yap. yağlı boya, çatı pa:ı . 
mecra v.s. 

Erat pavyonu İnf: 3 ad. (şart 534 kr.) 
Eskişehirde garaj inş. 

" 106754 58 
kapalı :ı. 23887 59 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al8t, Hastahane Lvz. 
Muhtelif cins kimyahane alit ve malzemesi: kapalı z. 5615 n 

386 kalem 

Elekrlik-Havagazı-Kalorlfer (tesi!at ve malzemesi) 
Yeraltı ve deniz. altı kabloları muhtelif e · paz.. 59210 -

batta: 42000 m. 
Santrifüj tulumba elektrik motörlü: 2 ad. 
Kur.unlu kara kablosu: 16 kalem 

kapalı z. 

" 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Kaput bezi "gcyikn 112 m.-ceket ve panta· 

lon büyük: 17 tak.-küçük: 8 tak.-ayak· 
kabı erkek için: 17 çift.-kadm için: 18 
çift çocuk için 20 çift 

Nevresim: 500 ad.·yaat!k yiizü: 500 ad.-ya· paz. 
tak örtüıü: 127 ad. 

Deri eldiven: 250 çift 
Kışlık elbiıelik kumaş bava rena-i: 

(tart. 175 kr.) 
Kaputluk kumat hava rengi: 

(tart. 185 kr.) 

" 10000 m. ,, 

10000 m. .. 

1950 -
26016 -

35000 -

37000 -

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

Doıya ve kırtasiye dolabı paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Yerli a-az.hane kok kömürü: 35 t. (temd.) 
Odun: 110-130 t. 
Kok kömürü: 150 t. 
Odun: 100 t. 

ı1 Uteferrik 

Pulluk: l 7 ad. 
Demir boru: 16 kalem (temd.) 
Tahta sandık: 2000 ad. 
12 ad. 166 puıluk ve 2 ad. 142 puıluk 0-

pel Blitz şaaeleri üzerine inşa ed lecek 
1&çtan toför yerile çöp karoıerisi yap. 
(prt. 42 krt ) 

12 ad. 166 pusluk ve 2 ad. 142 pusluk 0-
pel Blib. 4aıeleri üz.erine inp edilecek 
ıaçtan •oför yerile tahtadan karoseriıi 
yap. (tart. 39 kr.) 

2 No lı deniz. motörbotu teknesi tamiri 
Paldum toka11 3.5 snt.: 8000 ad.-2.5 ant.: 

28000 ad.-demir yarım yuvarlak halka: 
8000 ad.-demir dökme 4 köse halka: 8000 
ad.-çift yanlı toka 2 aantımlık: 4000 ad.-
3 aantımlık: 16000 ad.-4 köse yataklı 
halka: 3.5 sanhmlık: 8000 ad.-bakır çivi 
197 k •• bakır pul: 85 k. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Lahana: 7.2 t.·pırasa: 7.2 t.·iıpanak: 7.2 t. 
Sadeyağı: 3·3.6 t . 
Zeytinyağı: 1-1.2 t. 
Sabun: 1.8-2 2 t. 
Ekmek: 124-149 t. 
Zeytin taneıi: 3-3.3 t . 
Beyaz peynir: 3.3,3 t. 
K. faaulye: 7-7.8 t . 
Sığır eti: 22-25 t. 
K. nohut: 4 4.8 t 
Mercimek: 44.8 t. 
Pirinç: 5 5.8 t . 
Bulgur: 7-7.8 t. 
Patateı: 8-10 t. kuru ıotan: 4·3.6 t. 
Makarna: 3-3.8 t. 
Kuru ib.ilm: 2-2.5 t. 
Toz teker: 2-2.5 t. . 
Yulaf: 40 t.·sadeyat: 12 t .·arpa: 80 t. 
K. ot: 
Sığır eti 45 t. 
K. fa1ulye: 12 t. 
Ekmek: 240 t. (temd.) 

B. M U 7 a y e d e 1 e r 

Sun! ipek menıucat ve kuru ıığır deriıi 
Diz.el elektrik ırupu: 1 ad. 
Halı muhtelif cins ve ebatta: 15 ad. 

Kı:z.ılatat tomrutu: 85 ad. 
Erkek, kadın ve çocuk ayakkabı11: 15 ad. 

aç. eks. tonu 22 -

" 1664 -

paz. 

paz.. 
0

Beh. 8 -
kapalı z.. 8400 -

" 

aç. eks. 
paz. 

aç. ekı. 

" 
" ,, 

kapalı z. 
aç. ekı. 

" 
" kapah z. 

aç. eks. 

" .. 
" 
" 
" 
" ,, 

pa:ı. 

,. 

" 
" 
" 

aç. art. 

" 
" 

" 

7650 -

550 -

ll52 -
4320 -
660-
660 -

14527 50 
859 -

1089 -
1560 -
8750 -
576 -
840-

1856 -
1014 -
726 -
836-
500 -
6.'ll 25 

5000 -
12600 -

22800 -

59 - Balıkesir Vilayeti 25·12 39 15 -

6588 -

421 19 

1000 -

146 25 
1951 20 

5250 -

5550 -

57 75 
124 80 

2400 -
630-

573 75 

41 25 
262 35 

86 40 
324 -

49 50 
49 50 

1089 57 
64 43 
81 68 

117 -
656 2ö 
43 20 
63 -

139 20 
76 05 
54 45 
62 70 
37 50 
47 35 

945 -

1710 -

50-

25 12 

İst. Üniversitesi SAK 

iz.mir Lvz.. SAK 
Eskişehir Kor SAK. 

İst . Günırükleri Ba,ruüd . 

~ 12-39 10 -

27-12·39 15 -
8-1 -40 12 --

8-1--'0 11 -

İst. Elek. Tramvay Tinel lflet. U. Müd. 26-12-39 15 -

D.D.Y. Haydarpaşa 
lst. Telefon Mnd. 

Balya İık4n Komisyonu 

Tophane Lvz. SAK. 

" M.M.V. SAK. 

,, 

lıt. Oninraiteai SAK 

i.t. PT. T. MGd. 
lst. Jandarma SAK Takıim 
lıt. Komut. SAK Fındıklı 
Vize Ask SAK 

Balya lslıln Komiıyonu 
lnhi1&rlar U. MGd. 
M.M.V. SAK 
ist. Bele.t. • 

n 

lıt. P.T.T. Müd. 
Tophau Ln. SAK. 

İzmir Ln. SAK. 
lıt. Jandarma SAK Taksim 

, , 
,, 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" .. 
" 
" ViH Aık. SAK· 

" 

.. 
8-1-40 15 --
6 2 40 15 -

3-1·40 14 

29--12-39 15 -

29. 12-39 14 30 
28· 12·39 14 -

27-12-39 14 -

25 12-39 10 -

27-12-39 15 30 
l 1-1-40 16 -

29-12·39 10 -
25·12-39 15 -

3-1-40 14 -
35-12-39 16 30 
26·12·39 10 -

5-1·40 15 -

5-1~ 15 -

10.1.40 14 45 
29·12·39 14 -

4-1-40 15 -
8-1-40 10 -
8·1·40 11 -
8-1-40 14 -
8-1·40 16 -
9-1-40 10 -
9 1-40 11 -
9-1 ·40 14 -
9 1-40 16 -

10-1-40 10 -
10-1-40 11 -
10·1·40 14 -
10·1-40 16 -
1l·1·40 10 -
11-1 40 11 -
11-1-40 14 -
11-1-40 14 -

25-12-39 15 -
25-12-39 15 -

Orman Kor Gea. Komat. SAK Ank. 25-12-39 15 -

" " 
ts-lı-39 il -

" " 
25-12-39 14 -

İzmir G6qırük Ba,müd. 3-1-40 14 -
lst. Elek. !amvay Tünel i,let. U. Mld. 6-1·40 10 -
Oıkildar icra Mem. Kadık5y, Kol- 26,29-12.39 10-

tukçular 
Haliç Ormaa Bölıe ŞefliQ'i 8-1-40 15 -
lıt. 5 el icra Beya:ı.it Okçulart.a,ıada 30-1:1-39 10 -

Çatal Han 

l 

!&! 
22 Birincikinun llil _.-

odun açık eksiltme ile satın alınacaktu. Tahmin ffya~ ~ 
bin liradır- Teminatı 2400 liradır. En ıon pazarlığı 5 ıkib 
kanun 940 cuma günü saa t 10 da mıntaka Satınalma Ko- ı.· 
yapılacaktır. Evsaf ve ıerait kolordunun tekmil garnizon 
rında mevcut ve aynı olup her gün görülebilir· 

.** 
100 ton odun alınacaktır. Bak : erzark altunuııda Vi:ıe Aıkerl 

SAK. ilinıua. 
• •• 

35 ton yerli gazhane kok kömürü alınacaktır. Bak: ltt· 
P. T. T. Müd. ilanlarına. 

----------~---------------------------Müteferrik 
İstanbul Mıntaka Liman Reislifinden : 

Mınlaka liman reislikleri için makinesi de dahil olduğu tıalcle 
iç adet yeni motorbot inıası kapalı zarf usulile ekıiltmeye koo·. 
muıtur. Tahmini bedeli 9600 lira yüz.de 7,5 teminatı muvkkate" 
720 liradır. 

lıteklilerin teminat makbuz veya l>anka mektublarını ve dif" 
mali ve ticari vesaiki muleberelerini ve bu işlerde ehliyeti oldukll" 
rıoa dair Münakalat Vekaletinden alınmıt ehliyetnamelerile birliklt 
teklif varakalarını 2490 numaralı kanunun 32 nci maddeıine uyf1'11 

olarak kapalı ve mühürlü zarflar içinde eksiltme ııünü olan 5 ikİO" 
ci Unun 940 perıembe günü saat 15 den bir 1aat evveline kad" 
Galatada Rıhtım üzerinde Mıntaka Liman Reiıliği Satınalma 1(0" 
misyonu riyasetine vermeleri ve ıartname ve reıimleri almak iıle" 
yenlerin idare şubeıine müracaatları ilin elunur . 

lıtanbul P, T. T. Müdürlüğünden : 
İdaremiz iki No. lı deniz. motorbotunun tekne tamiri iti açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10. ı.40 tarihine rastlayan çat" 
ıamba rünü ıaat 14,45 te B. Postahane binaaı birinci katta P. f.1'· 
MüdürlüA"ü odasında toplanacak Müdürlük alım 1ahm komiıyonu•d• 
yapılacaktır. 

Keşif bedeli 550 lira, m11vakkat teminat 41 lira 25 kuruştur· 
Taliplerin olbaptaki keşif ve tartnameaiııi a-örmek üz.ere ~

lışma günlerinde mez.ktir Müdürlük idari kalem levazım kuılllıo• 

ekıiltme gün ve saatinde de muvakkat teminat makbuzu ve bu ıi· 
bi itleri yapmakta oldutuna dair bir makamdan elinde mevcut -1-
ması liz.ım relen veıika ile komisyona müracıaatları. 

İstanbul Belediyesinden : 
Belediye temizlik itleri için yaplmlacak 12 aıied 166 pusluk "' 

2 adet 142 puıluk Opel Blitz ıueleri üzerine inşa edilecek aaçb' 
\Oför yerile çöp karoıeriıi veyabud 12 tane 166 puıluk ve 5 ta•• 
142 puıluk keaa Opel Bfü:ı taaeleri laerine inp edilecek .. ~• 
ıoför yerilc tahtadan katoıeri yapılmaaı taliplerin her iki k111aı İ" 
çin ayrı ayrı telılif yapıp bunlardan birinin eüncimence tercillİ 
kaydile kı:ıpalı zarf ekıiltmeıine konulmuttur. Tamamen aaç karr 
serilerin keşif bedeli 8400 lira, ilk teminat miktarı 630 lira ve alr' 
tap karoserilerin ke,if bedeli 7650 lira ve ilk teminat miktarı stJ 
lira' 75 kuruıtur. 

ihale 5.1.940 cuma rünü ıaat 15 de daimt ene&mende yapıt.· 
caktır. Şarhıameler 42 veya 39 kurut mukabilınde Fen itleri DJi· 
dürlüjündeıı alınabilir. Taliplerin ilk temiııat makbu::ı veya mektub
ları fenni ehliyet ve 939 mail yıla Ticaret Oduı vesikalarile ;:?49() 
11umaralı kaııun çerçeveıinde ba:z.ırlıyacaklara kapalı aarflarıa, ibal• 
rünti ıaat 14 e kadar daimi encümene vermeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Beber edediııe tahmin edilen fiatı 8 Hra olan 2000 tane tabu 

sandık 26. 12.939 salı a-iinü saat 10 da Ankarada M. M. V. SatJJI 
alma komiıyonunda pazarlakla satan alınacaktır. isteklilerin 4arta•• 
mesi bedelıi:r. görmek için bor gün, paz.arlıta girmek için muayy•• 
giln ve sa tte 2400 liralık kat'i teminatlarile birlikte Aaıkarad• 
M. M. V. Satınalma komisyonunda buluamaları 

lıtanbul Levazım Amirliii Satınalma Komlıyonundan : 
Miktarı Aded 
8000 

28000 
8000 
8000 
4000 
160~ 

8000 

., 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

Kilo Gram 

3,5 aantimlik paldum tokaıı 
2,5 aantimlik çift yanlı toka 
demir yarım yuvarlak halka 

,, dökme dört köte halka 
2 santimlik çift yanlı toka 

3 ,, .,, " '' 
3,5 ,, dört köte yataklı halka. 

197 650 bakır çivi 
85 450 bakır pul 

Yukarıda mH. tarı yazıl malzemelerin pazarlıkla ekailtmeıi 29 
birinci kanun 939 cuma günii saat 14 te Tophanede Ln. imirlifİ 
Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 7 kalem toka ve balkaaı• 
ilk teminatı 212 lira 85 kuruı, bakır ıivi ve pulları ilk teminatı 59 
lira 50 kuruıtur. Şartname ve nilmuneleri komiıyonda ıörlllr. 

• • • 
17 adet pulluk alınacaktır, Bak : mensucat sütuaunda Baly• 

lıkin Komlıyonu ilinana. 

"' * * 
16 kalem demir boru alınacaktır· Bak: inhisarlar U. Mü" 

dürlük ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Orman Korum Genel K. Satınalma Komisyonundan : 
Orman koruma a-enel K. talima-ib ihtiyacı için mGbayaa edilr 

cek olan 45,000 kilo ııtar etinin kapalı zarfla ihaleıinde talil. çık· 
madığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince pazar 
lıta çevrilmit ve birinci pa:ıarlıtı 25.12. )39 pazarteıi rlnG 1aat 15 
te Ankarada Yenitehirde komutanlık binuındaki aatınal•a komiıyo· 
naada yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 12600 Ura olup muvakkat te•iaat 145 lira· 
dır. 

Şartaaı:nHi her a-ln komiıyonda priUebilir. 
İsteklilerin ıartuamesinde yazılı veaikalar ve teminatlarile birlik• 

te komiı7ona gelmeleri. 



~ Birinciki.nun 1939 

Erzurum Kor Satınalma Komisyonundan : 

Sarık mıf garnizonunun 1,200,000 ve Karsın 966,000 kilo 
Q-ına kapalı zarfla yapılan münakasaııı pahalı görüldüğün
~ son pa:ıarlığı 25·12.939 pazartesi günü saat 15 te Erzu

Kor Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Sarıkamı~ 
ha.rnmen bedeli 180 bin lira ilk teminatı 10250 liradır. 
•ın muhammen bedeli 144,900 lira artname ve nümu

\ıt komisyonda ve kolordunun garnizonunda görülür. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan : 
lümen birlikleri için 40 ton yulaf, 12 ton sade yağı, 5000 lira
~llru ot, 80 ton arpa, 100 ton odun pazarlıkla satm alınacaktır. 
~lıiı 25.12.939 pazartesi günü saat 15 te Vize nşkeri Sahnalma 
~İsyonunda yapılacnktır. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Aşağıda ya:r;ılı olanların hizalarında yazılı gün ve saatlerde pa

lı!:ıa Edirnede Müşiriyet dairesinde Satınnlmn Komisyonunda yapa
ktır. Tnliblerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Tutarı Tem inalı İbnle gün 
Cinsi Miktarı lira lira ve saati 
İrat hastane ocakları 998 82 150 25.12.939 9,30 

'4F ton 40 3000 450 27 
" 9,301 

~f 40 3000 450 27 
" " 

9,30 
,ı,, 

" 
40 3000 450 27 

" 
9,30 

Mersin Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Tutarı iık te. İhale s. 

kilo lira lira 
340000 64800 4490 11 
48000 9600 720 15 
l5300 5202 390,15 16 

Yukarıda yazılı iafe maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye kon
hn. Eksiltme Mersinde askeri satınalma komisyonunda 5. 1.940 
il günü hizalannda yazılı saatlerde yapılacaktır. Zarflar ayni 

ilde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir Fazla 
İ edinmek istiyen istekliler Mersin askeri Sahnalma komisyonun
tncvcud şartnameleri her zaman ıörebilirler 

Edirnede Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 
Atatıda cinsleri yazılı olanlar1n 3. 1.940 çarşamba günü hizala-
~ yaz.ıh saatlerde kapalı xarfla eksiltmeleri yapılacaktır. İatekli-
~ teminat makbmı veya mektublarile kanuuda yaz.ılı ve sikalarile 
it aa tinden bir saat evveline kadar teklif mektublarmı Edirnede 1 

11tiriyet airesinde Askeri Satınalmn Komisyonuna vermeleri. 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhole 

Kilo Lira Lira Saatı 

ru üzüm 
~ru ot 

23,000 5,750 432 14,30 
495,000 24,750 1857 15,dO 

it eti 82,000 26,240 1968 15 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı 

7200 Kilo Lihana 
7200 ,, Pırasa 

7200 ,, lspanak 
İ:ı:mir müstahken mevki Seferihisar mıntakasmd:oki birliklerin 

~•rdaki cins ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık 
<•iltme suretiyle münakasaya koomuıtur. 

İbnlesi 4 ikinci kanun 940 perşembe günü saat on beşte kışlada 
~ir levazım ~mirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 1152 liradır. 
Teminatı muvakkat akçası 86 lira 40 kuruştur. 
Şartn meııi her g o komisyonda görülebilir. 
istekliler ticaret odasıoda kayıtlı olduklarına dair vesika ıröster

•lt mecburiyetindedirler. 
Ekııiltmeye iştirak edec kler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

I ddelerinde ve ıartnameııiııde yazılı vesikaları ve teminatı muvak
'ltları ile birlikte ihale saatından evvel komi117onıı mür caatlnrı. 

Maraı Askeri Satınalm Komisyonund n : 
Maraş garnizonunun ihtiyacı olan 570000 kilo un 15 birinciki· 

ıı 939 günü yapılan kapalı :& rfla ekailtmeıinde istekli çıkmadı· 
htıdan 16 ı·kanuo 939 cumartesi gününden itibaren Öır ay içinde 
'rlıta bırakılmıştır. İlk pazarlık 25.12.93J pazartesi i'ÜnÜ saat 15 
t 
Yapılacaktır. 

Şartnamesi Ankara ve İstanbul Lv. imirliii satınalma komisyon· 
•ııdadır. İıtekliler ıartoameyi mukur kom:ııyoııda g-örebilirler. 

Muhammeu tutarı 71250 liradır. 
İlk teminatı 6593 lira 75 kuruıtur . 

t İsteklil rin 25.12.939 pazartesi ırünü saat 15 le satınalma 
0Qıisyonunda bulunmaları. 

lıtanbul Belediyesinden : 
Hastanelerin 939 yılı ihtiyacı için 11&de Ye terayaiı kapalı urf 

1
!t.Utmesine konulmuştur. Muhammen bedeli 126lj9 lira 20 kurUf 
• • \ ilk teminat miktarı 952 lira 44 kuruıtur. ihale 4.1.940 tarihli 
~tiembe ıün~ ııaat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname 
c,bıt ve Muamelat Müdürlütü .kaleminde ıörülebilir. Taliblerin ilk 
~ltıiaat makbuzu veya mektublarile ve 2490 numaralı kanuna iÖre 
~ ~ırlıyacakları kapalı ı:.arflarını ihale g-ünü saat 14 e kadar Dilimi 
~l:timcno vermeleri. • 

lıtanbul Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan: 
32 ton sade yatı alınacnkhr. Par.arlıkla eksiltmeıi 28.12.939 

~~ttenıbe pnü saot 14 le İatanb•l Topbauecle Levazım imir1iii 
ı 'tıııalma komisy?nunda, ya~ılac ktır. Tahmin .bedel~ beher ki~~s"u 
~ kuru§, ilk temınatı 2880 lıradır. Şartnamesı komısyonda goru. 
r, isteklilerin kanuni vesikala.rile belli saatte komisyona srelmele-

t' 1, 

Edremit Askeri Satınalma Komisyonundan: 

L 300 ton un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Mu
~lll.tnen bedeli 39 bin lira, muvakkat teminatı 2925 liradır. 
"'l(ıiltme ıı.t.940 perıembe günü ıaat 10 da teklif mektup· 

ları saat 10 a kadar Edremit'de askeri satınalmn komisyo
nuna teslim edilmiş bulunacaktır. Evsaf ve şartn mesi her 
gün komisyonda görülür. 

Topa ne·Salıpazarı Askeri Fa.brikal r Satın lmn Ko.d n Müfredat listesi mucibince 15.Xll.939 tarihinde 16 kale• 
Eksiltme günü talibi çıkmıyan 39 00 kilo ekni~k Bakırköy Ba- de ııir boru işine talip zuhur etmediğinden eksiltmesi ıeraiti sabıka 

rut Fabrikası Muhafız Bölük kilerinde teslim şartile 26. 12.939 alı d r sinde on gün temdit edilmiştir • 
günii sant 14.5 te ihale edilecektir. Tahmin edilen bedeli 3705 lirn- 11 Eksiltmesinin 25.XII.939 pazartesi günü saat 16,30 da Kaba
dır. İııteklilerin muvakkat teminatı olan 'Z77 lira 88 kuruşu her han- taşd evazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
gi bir malmfülürltiğüne yatırarak alacakları makb•zla birlikte ı:cez· cağı olunur. (10584) 

kur fÜD ve ııaatte Komisyonda bulunmııları, şartname her gün ko· J ••• 
misyonda görül bilir. Muham. be. %7,5 tem. Ekııiltmeain 

Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. şekli saati 
• • • İl:ıale pııü talibi çıkmayan 13 kale erzak B kırköy Barat 

Fabrikası Muhafız BöUik kilerinde teslim şartile 26. l2.939 salı günü 
saat 14 te açık ekailtme ile ihale edilecektir. Tahmin edilen bedeli 
3916 liradır İsteklilerin muvakkat teminatı olan 293 lira 70 kuruşu 
herbnngi bir Malmüdürlüğü.ne yatırarak alacakları makbuzla birlik
te mezkur gün ve uatte Komisyonda bulunmaları. Ş rtname her 
gün Ko iıyond görülebilir. 

• • 

ZAYEDEL R 
İzmir Gümrük Ba~müdürlüğünden : 

Kapların Kıymeti Sikleti 
T. No Ad t Nev'i 
101 Kilia Gü rüf'rü· 

Marka No. Lira Kr. Kilog. Eşyanın Cinsi 
41 Ç. 73 67 21 050 Sun'i ipek men· 

nün sııcat 

123 3 B. A. N. 55 00 317 000 Kuru sığır deresi 
Yukarıda fredah yazılı eşyalar 3.1.940 çarşamb günü saat 

14 de açık orttırma suretıle dahile satılacakrır. Bu müzayedeye işti· 

rak edecekler 939 mali yılına ait unvan tezkeresini hamil ofmak 
\Te yüzde 7,5 hesnb'le nakdi pey akçası vermek laıımdır. 

Müıı:.ayede ithalat rümrüğ"ü yanındaki leva7.ım ve satış servısı 

biaasıncla yapılacaktır. Alıcıların muayyen ı-ün ve saatle komisyona 
müracaatları alin o\ırnur. 

<Devamı 4 üncü sayfadn) 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Bor s as 

21.12.939 

Fİ ATLAR 

C 1NS1 1 Aşağı Yukarı 

Kr. Pa. Kr. Pa. 
buf:da) yumuşak 

,, Sert 
im lcı 

Bıldı 
Çavdaı 

K çi k ı 
Mıııır aarı dökme 
Keten t huırıu 

Yulaf 
Ku,) emı tuvı 1 
Nob t kaba. 
fasulyır. barbun}ll 

tombul 
Pe) nir beya:ı. 
Gı..1. yunü 
Susam 
iç f ndık 
Pımuk nkala 
Zf')l'n yağı yemek 

s 25 5 32 
5 18 5 22,S 
5 '22,5 - -

4 25 4 35 

3 37,5 
15 15 15 

ıs 20 
16 ıo 

17 25 
38 25 
66 71 -
45 46 20 

GELEN 

Buğday 

Yulaf 
Kuşyemı 
faşolye 

Nohut 
Keten tohumu 
Bul,ur 
Arpa 
Yapak 
Z. yağı 
Ua 
Tiftik 

Su1&m 

fasulye 

GİDEN 

Ket~n tohul'lu 
Tıftilc 

Afyon 
ı, n 

Badem 

287 Ton 
116 • 

15 • 

• 
15 • 

ıs ,, 
15 • 
35 
- . 
65 • 
12 • 

Tôn 
125 • 

149 • 
- . 

• 
" 

DiŞ FİATLAR 
Bufrdıy Linrpul 3 78 

• Şıkago 
» Vinlpek 

Arpa 
Mısır 

Keten T. 

Anverı 

Londrı 

Fındık G. : Hnmbur~ 

• L. 

2 88 

lst nbul P. T. T. 

BORSA 
ÇEKLER 

21 - 12 1939 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Miliino 
Cenevre 
Amsterdan 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 
Prağ 

Madrid 
Varşova 
Bud peşte 
Biikreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

5.24 
130.36 

2.9222 
6.74 

29.3 lo 
69.3480 

21.72 
0.97 
t.6025 

13.61 

23.8175 
0.97 
3.175 

31.225 
31.0 5 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Tahvilat üzerine oıuaınele 

olmamıştır. 

TEMAŞA ALEMİ 

- ,. 

Tepebnşı Dram 

kısmı 

Gece saat 20,30 da 

YELPAZE 
istiklal Caddesi Komedi 

kısmında 

Bu akşam saat 20,30 de 

İKİZLER 

HALK OPERETİ 
Bu akşam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 
ZOZO ile 

(GİT KAL) 
operetinin gala 

eecesi· Ayrıca: Atilla revüsü 

ZOZO · TOTO tarafından 

UdürlügUnden : 
13. 12.939 Çartamba saat 15 de B. postahaae binası birincı kat

ta P.T.T. müdürlüğü odasında toplanacak alım satım komisyonunda 
açık eksıltmesi yapılaea§'ı ilin edilmiş olaa Pangaltı Merkezi kııslık 
kömür ihtiyacı J5 too yerli gazhane kok köınürü için topl nan ko 
miııyoııa muayyen gün ve saatte her hanıi bir talip müracaat et
m~diginden eluiltmeoin on ün müddetle uz.ahim sına ve 27.12 939 
çarşamba 1&al 15,30 da yapılmasına karar verilmiştir. 

Beher tonun muhammen bedeli 22 lira, hepsinin 770 lira, nıu• 
nkknt teminat 57 lira 75 kuruıhu. 

İsteklilerin olbaptaki fenni ve eksiltme şartnamelerini görmek 
ve muvııkk t teminatlarını .} atırmak üzere çalı4ma günlerinde o::ez
kur müdürlük idari kalem levazım kısmına ek11iltme gün ve saatin
de de 939 ıeneı;i için muteber ticaret odaı;ı vesikaaı ve muvakkat 
teminat makbuzilc birlikte komiıyona müracaatları, (10553) 

Muhtelif cins matbaa 6330 kg. 16447 -
m-rekkebi 

Muhtelif cins yaldız 295 ,, 1887 50 
,, ,, vernik 250 ,, 455 -
1 - Şartname, nümune, mikde.r ve 

mucibince yukarıda yazılı üç kalem eşya 
sullerle eksiltmeye konmuştur. 

1233 52 k. zarf 15 

141 56 açık ekıı. 15,30 

34 12 " " 16 
evsafını gösterir listeleri 
hizalarında ıösterilen u. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme saat
leri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 28.Xll.939 perşembe günü Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şnrtname, müfredat listeleri ve yaldız nümuneleri her pn 
sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

V Kapalı z rf münııkasasına iştirak edecekler miibürlü teklif 
mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbu:ıu veya 
nııka feminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ekııiltme 

günü ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur Komiııyen Baı
kanlığma makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Dıter ekıiltme

lere gelecekler tayiu olunan gun ve saatlerde 010 7,5 güvenme para
lariyle bırlikte )ukarıd adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olu-
nur. (10238) 3-4 

••• 
- Şartname ve numunesi mucibince 26,5 m m 270 bhı ve 28 

m m 330 bin adet bobin sig ra kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 15.1.940 pazartesi günü saat 14 de Kabatattia 
Levazım ve Aubo.yaat Şul?esind~ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şart11ame ve numuuesi her gün sözü reçen Şubetlen ve 
İz.mir Ankara Başmudürlüklerinden para ız alınabilir. 

ıv - isteklilerin verebilecekleri miktar üzerin.ten u 0 7,5 ri· 
venme parasıle vey banka teminat mektuplarile birlikte tayin eii
lcn gün ve saatle me7.kiir Komisyona gelmeleri ilan oluaur. {10117) 

• • • 
Muh. be. , 7,5 tem. Ekıiltmeain 

Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr, ırünü şekli saati 

Yeşil otomatik matbaa. 
m-rekkebi 240 kilo: 762 - 57 15 27.12.39 açık 16 

Kırmızı otomatik ,, 90 ,, : 
Zıvana knadı 40 top 77ö - 58 20 5. 1,940 ,, 14 

1 - Şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cins ve mik
darı yazılı !. kalem malzeme açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

il l\lub mmen bede leri, muvn ckat teminatları, eksiltme ıün 
ve saatleri hizalarında goster imiştir. 

III - Ek iltme biz.alarmda y zılı günlerde Kabataşdo. Levazım 
ve Mubayaat Şubesindckı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - :.; rtıınme ve numuneler her gün sözü geçen Şubeden pa• 
rasız alınabilır. 

V - İsteklılerin eksiltme için taym edilen ıfin ve aıaatlerde 

0 7,a guven:ne parasiyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
(10583) 2-4 

..,, •• tt=kt?ıCP 

ektrık Tramvay ve Tünel lşlıtmeleri 
Umum ~ ıüdürlüğünden : 

- İd renin S hpazarı ambarınd mevcut bir adet diz.el e· 
lektrik grupu açık arttırma usulile sııtışa çıkarılmıştır, 

2 - - Arttırma 6.1.940 Cum rtesi günü saat 10 da idaruin 
Metro Han binasının beşinci katında toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

l:S - İstekliler Salıpazar ambarına miiracıaat ederek ıiizel olek
trik gurubunu görmeleri ve ilan edilen gün ve saatte maktuan 50 
lir lık teminatları ile komisyonda hazır bulunmaları lüzumu ilin 
olunur. (l0613) 

Gureba Ho.stanesındeki Tıp Fakültesi dahiliye seririyatına luzu· 
nıu olan 259 düzine Rontgen filimi ile 40 kutu banyo ilacı ve 2580 
adet f lim zarfı açı · eksiltme) e konulmuştur. Muhammen bedeli 
1337 lira 8.? kuruştur. İlk teminat 100 lira 34 kuruştur. ihalesi 
29 12 939. Cumu gunu saat 15 de İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğii 
binasınd: toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
Levazım kaleminde görülebilir. (10346) 

* •• 
Gurebn H stanesi Rontken laboratuvarına }uzumu olan 256 clü-

1ine rontgen fılimi ile 30 kutu banyo ilacı açık e~ailtmeye konul
mu,tur. 1ulıammen bedeli 1997 lira 10 kuruştur. ilk teminat 149 
lira 78 kuruştur. İhalesi 29.12.939 cuma günü saat 15 de lıtaabul 
Vnl ıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacak· 
hr. Ş rtnamesi her gün Levazım kaleminde görülebilir. ( 10344) 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum üdürlügünden : 

1 - • mh mmen bedeli 5 ,210 lira olan muhtelif ebadlı cemaıı 
42,uOO metre yer altı ve deniz altı kablol rı pazarlık usulile sahıı 

alınacaktır. 
2 - fovakkat teminat ruaktuan (1000) liradır. 

3 - Pazarlık l6.12 939 salı günü s at 15 de Metro ban bina
sının beşinci katında toplanac k olan Arttırma ve Eksiltme Komial 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait fartnamel r İdarenin Leva:z.ım Midürlütüutien 
paraaız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teıııinatları ile 
ilan edilen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (10614\ 
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Objet de t'adjudtcation 
M;;de-· 

d'adjudicat. eatimatif proviaoire Cahier deı Chargeı Joura Heure~ 

AJ Adjudications au Rab~ 
· Constructions-Reparatlons-Trav. Publi':_!!:_Materiel de Construction-Cartographie 

Transformation en beton arme des tnbliers Publique 
en bois de dalots s route Balıkesir-Ban-

780 28 59 - Vil. Balıkesir 25·12-39 15 -

dırma 1 
Div. repıır. peinture a l'huile, trav. de cana- Gre a gre Com. Ach. Universite lst. 25-12-39 10 -

lisation ete. a l'Universite d'İst. 
Const. 3 pavillon pr. soldats (c. eh 534 P) ,, 106754 58 6588 - ,, lnt. Jzmir 27-12·39 15 -

,, garage iı. Eskişehir Pli cach 23887 59 ,, Corps Armee Eskişehir 8·1-40 12 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Diff. ıortes instruments el d'articles de ehi· Pli cach 5615 75 421 19 Dir. Pr. Douancs lst. 8- I-40 11 -
mie: 386 lots 

Etectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Clbles ıouterrain et sous marin de diH. dim.: Gre a g re 59210 -
42000 m. 

1000 - Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. lst. 26-12·39 15 -

Pompe centrifuge a moteur electr.: 2 p . 
Cible en plomb de terre: 16 lots 

Pli cadı 

" 
Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Toile pr. capotes marque "Geyik,,: 112 m.
jaquette et pantnlon ırr. : 17 complets-id 
petits:8 complets ·chaussures pr. homme: 
17 paires-pr. dames: 18 poires et pr. en· 
fanta: 20 paires 

Etoffe pr. babits d'hiver couleur azure: 
10000 m. (cah eh 175 P) 

Etoffe pr. capotes couleur azure: 10000 m. 
(cah eh 185 P) 

Nevresim: 500 p.·taie d'orciller: 500 p.·cou· 
verture de lit: 127 p. 

Gants en peau: 250 paires 

Gre a gre 

" 
,, 

" 

1950 -
26016 -

35000 -

37000 -

146 25 
1951 20 

5250 -

5550 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. - - ---
Armoire pr. doasiers et fourniture de bureau Publique 

Combustible - Carburant-Huiles 

Coke indigine de ıra:ıhane: 35 t. (nj) 
Bois: 110-130 t. , 

Publique in t. 22 -

" 
1664 -

Coke: 150 t. 
Boiı: 100 t. Gri a rrc 
Divers 

Charruc: 17 p. 
Tuyaux en fer: 16 lots (aj) 
Rep. coque motorboot No 2 Publique 550 
Cajase en bois: 2000 p. Gre a gre in p. 8 -
ieucle de croupi~ro de 3,5 c .m.: 8000 p.-id. ,, 

de 2,5 o.m.: 28000 p• ·anneau en fer: 
8000 p.·anneau en fer carre: 8000 p.-
bouclo de 2 c.m.: 4000 p. - id. de 3 
e.m.: 16000 p. • anneau carre de 3,5 
c.m. pr. cou11ineh: 8000 p.- clouıı en 
cuivre: 197 k.-rondelle en cuivrc: 85 k. 

Constr. carroısorie en tôle avec guerite en tô- Pli en.eh 8400 -
le pr. chauffeur sur 12 chissis de Hi6 
pouceı et 2 chissiı de 142 pouccs mar· 
que Opel Blitz (cah eh 42 P) 

Conıtr. carrosserie en bois avec guerite en 
t6lc pr. chauffeur sur 12 chissiı de 166 
pouces et 2 chaS1is de 142 pouces mar· 
quc Opel Blitz (cah eh 89 P) 

Provisi on 

Avoine: 40 t. 

" 40 t. 
" 40 t. 

Raiıin ıec: 23 t. 
Foiu: 495 t. 

Viande de be uf: 82 t. 
Farine: 570 t. (aj) 
Beurro: 9,6 t. 
Poireaux: 7 ,2 t.-epinarda: 7,2 t. 
Beurre: 3-3,6 t. 
Huile d'oliveı: 1-1,2 t . 
Savon: 1.8-2,2 t. 
Pain: 124-149 ,, 
Oliveı: 8-3,3 ,, 
From•r• blanc: 3-3,3 t. 
Haricota ıeoı: 7-7,8 t. 

" 

Gre a gre 

" 
" Pli. cbca 

" > 

Publique 
Pli cach. 
Publique 

" 
" 
" Pli cacb 

Publique 
,, 
,, 

• 
7650 -

3000 -
3000 -
"(('O -

5750 -
24750 -
26240 -
71250 -

9936 -
1152 -
4320 -
660 -
660 -

14527 50 
859 -

1089 -
1560 -

57 75 
124 80 

41 25 
'2400 -

212 85 

630 -

573 75 

450 -
450 -
450 -
432 -

1857 -
1968 -
6593 75 

745 20 
86 4U 

324 -
49 50 

• 49 50 
1089 57 

64 43 
81 68 

117 -

lore Exploit. Ch. Fer Etat H .paşa 

Dir. Telepbones lst. 

Com. Etablisıement lmmigres Balya 

Com. Ach. Min . Def. Nat. Ank. 

" " 
Com. Ach Int. Tophane 

• " 

Com. Ach • Universite lst. 

Dir. PIT lst. 
C. A. Gendr. lst. Taxim Ayaıpaşa 
Com. Ach. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 

,, Mil. Vize 

Com. Etablissement lmmigreı Balya 
C. A. Econ. Monop. Kabatache 
Oir. PTT lst. 
Com. Ach. Min. Def. Nal. Ank. 
Com. Ach. lnt. Tophane 

Com. Perm. Mun. lst. 

,, " 

Com. Ach. Mil. Edirne 

" " > > 

Com. Ach. Mil. Edirne 
> > 

" " Com. Ach. Mil. Maraş 
Com. Ach. Mil. Adana 

" 
" 
" > 

" > 

> 

" 

Int. Jzmir 
Gendarmerie lst. T axim 

" > 

" 
> 

> 

" 

8-1-40 15 -
6-2-40 15 -

3-1-40 14 -

28-12-39 14 -

27-12-39 14 -

29-12-39 15 -

29-12-39 H 30 

!5-12-39 10 -

27-1?.-39 l::i 30 
11-1-40 16 -

29·12-39 10 -
25·12-39 15 -

3-1-40 14 -
25-12·39 16 30 

10-1-40 14 45 
26-12-39 10 -
29-12-39 14 -

5-1-40 15 

5.1.40 ıs -

27·12-39 
27-12-39 
27-12-39 

3 1-40 
3.1.40 
3-1-40 

25-12-39 
5-1-40 
4-1-40 
i·l-40 
8-1-40 
8-1-40 
8-1-40 
9-1-40 
9-1...fO 
9. 1...ıo 

9 30 
9 30 
9 30 

14 30 
15 30 
15 -
15 -
10 -
15 -
10 -
11 -
14 -
16 -
10 -
11 -
14 -

~ 
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M ü t e a h h i t ı er i n 
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Cumartesi 23.12.939 

Pamuk ile tecrid edilmit kurşunlu kablo (PTT. U. Müd.) No : 
Varnon pil kadehi ,, ,, ,, No ~ 
Ahşab köprü inş. (Çanak. Nafıa Müd.) No 1257 
Timar fırçası (M. M. V.) No 1262 
Erak kilimi (Gümrük Muh. Gen. Komut. İst · ) No 1262 
Erat battaniyesi ,. , , ,, ,, ,, No 1262 
Etüv (M. M. V.) No 1263 
* Motosiklet ile iç ve dış lastiği (İst. Elektrik Tramvay ve 14 

işlet.) No 1269 
Naklıye ve su arabası (İst. Komut.) No 1271 
Manganez (PTT. Umum Müd.) No 1271 
Hangar ioş. (Toprak Mahsulleri U. Müd.) No 1271 
Haydarpnfa hastanesi tamiri (İst. Komut ) No 1273 
Elbiselik kumat (M. M. V.) No 1276 
Sundurma inf ,. ,, ,, No 1276 

Memento des Fournisseurs 
--------~~-==-------.. -_,,_....,., ______ _ 

Samedi 23.12.939 

Clble en pomb isole avec du coton (Dir. Gen. 
Vaıc pr. pile Varnon " ,, 

PTT.) No 1 .. 52 
,, No 125' 

Conslr. pont en bois (Dir. Trav. Pub. Çanak.) No 12:>7 
Brosse pr. etrier (Min. Def. Nat.) No 1262 
Tapiı pr. soldab (Command. Gen. Surv. Dounn. lst.) No 1262 
Couverturea pr. soldats ( ,, ,, ,, ,, ,, No ızôl 
Etuve (Min. Def. Nat.) No 1263 
• Motocyclette et chambre a air et pneux (Oir. Gen. Exploit. t:I" 

Tram. et T. lıt.) No 1269 
Voitures de transport et d'eau (Command. Mil. Ist.) No 1271 
Manıanese (Dir. Geo. Prf.) No 1271 
Cooıtr. hangar (Dir. Gen. Office Cereales) No 1271 
Rep. hôp. Haydarpafa ıCommand. Mil. lst.) No 1273 
Etoffe pr. babits (Min. Def. Nat.) No 1276 
Constr. hangar ,, ,, c No 1276 

(3 üncü sayfadan devam) 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 
Cinsi Muhammen b_, 

Adaıı Parseli Mevkii L" r 
265 24 S 

ır

1
a

5 
,/ 

aman pazarı Dök kan ı• 

265 25 ,, .. 5 
285 26 ,, " 30 
285 5 ,, Abıap . hane 2J 
Yukarıda ada ve par.selleri yazılı gayri menkullerin hediıJI 

teıviyei turabiyeleri alacak şahea ait olmak üzere enkaz ı mubıııJI 
bedelleri ile ilan tarihi'!den itibaren on be~ güo müddetle açı~ 
tırmaya konulmuştur. ihalesi 4. 1. 940 tarihinde müsadif perşt 
rünü saat 15 de imar müdürlüğünde yapılacaj'ındaıı talipleri' 
7,5 teminatlarile birlikte müracaatları ilin olunur. 

• Üıküdar icra Memurluğundan : 
Mahcuz olup paraya çevrilmeıine karar verilen 15 adet ıJl 

lif cins ve eb'adda hah 26.12.939 aah fÜnÜ saat 10 da ba~ll 
suretiyle Kadıköyünde Koltukçular içinde birinci arttırması jc1

1 

lmacak muhammen kıymetlerinin % yetmit beşini bulmadıf' 1 
dirde ikinci arttırmaya bırakarak 29.12.939 Cuma günü aynı 9'1 

yerde ikiaaci arttırma icra kılınacağı ilin olunur. 

İstanbul S inci İcra Memurluğundan : 
Satılma11na karar verilen muhtelif cins ve fazla miktı-4 

sandık erkek ve kadın ve çocuk ayakkabıları 30.12.939 tıırİ 
Cumarteıi günü ıaat lO da Beyazıt civarmda Okçularbaşında 
Haa İf•risinde açık artbrmn suretiyle satılacağından almak i•1 

leria i'Öaterilen gilo ve saatte mahallinde hazır bulunac k ıııe 
muza mdracaatları ilAn olunur. 

Haliç Orman Bölge Şefliğinden : 
Eyöbde Hazine namına musadere olunan 85 adede mu• 

metre 330 desimetre mikab kızılağaç tomruğun beher metre 
bı on beş lira muhammen bedel üzerinden 8.1.940 tarihine te 
eden pazartesi günfi saat on beşte lJnkapamnda Orm n böl$~ 
litinde açık arttırma ile aatılacoktar. Muvakkat teminat 25 1 
kuruştur· İlan tellaliye ve nakliye ücretleri alıcıya aiddir. 

• • • 
1 adet Dizel elektrik grupu satılacaktır. Bak: ist· 

trik, Tramvay ve Tünel İıletmelerf U. Müd. ilanlarınıı· 

imtiyaz Sahibi ve Yazı, İtleri Direktörü : lımail GI 
Buıldıfı yeri : Akın B um vf , latan bul 


