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~üncü Sene No· 1281 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye 

3 
6 

12 

için 
Aylıtı 

" 
" 

Kuruı 
450 
850 

1500 
Ecnebi meıuleketler için 
12 aylığı 27()0 

Sayısı 5 Ku. u...; 

Resmi makbuz mukabili olma

yan tediyat makbul değildir. 

.._~--~·----------------------~ 

SALI 

HERGÜN ÇIKAR İKTiSADi. MALI, TiCARI VE ZiRAi 

GAZETESİ 

26 Blrincikbua '811 

iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenher hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

ldnrehnnemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Kanunlar, kararnameler 
ve ticaret muahedeleri 

------
tltiye-Estonya Ticaret ve Kli

Anlaşmasını müzeyyel 29 
&tos 1938 tarihli protokole 
ik B. listesinde yazılı pamuk
ınensucat kontenjanının indi-
llıesine ve pamuk ipliği, ham 
i ve hayvani tutkal kontenjan
ının arttırı imasına mütedair 
ilinde Estonya HükOmetile tea-
Olunan mektubların kabul ve 
tasdikı hakkında kanun 

No: 3744 

l<abul tarihi : 13.12.1939 
t.f.dde 1 - 6 haz.İran 1937 ta
ı Türkiye·Eıtonya ticaret ve 
tiııg Anlafmasına müzeyyel 
•tuatos 1938 tarihli protoko· 
ilişik B. liatesinde yazılı pa· 
~lu mensucat kontenjanının 
İrilmeıine ve pamuk ipliği, 

deri ve hayvani tutkal kon-
Janlarının arttırılmasına mü
ir Tallinde 2'l ve 26 aisan 

tarihlerinde Estonya Hü
ltleti ile teati olunan mektup· 
İ11ızaıı tarihinden itibaren 

t'i olmak üzere kabul ve tas· 

olunuıuıtur. 
.._dde 2 - Bu kanun nefl'İ ta· 
İnden muteberdir. 
t.ı.dde 3 - Bu kanun ahka· 

ı tatbika İcra Vekilleri He-
11ıemurdur. 19.12.1939 

Tallinn, 22 niaan 1939 

ll•y Nazır. 
~.8.1938 tarihli Tirkiye-Esto· 
il Ticaret Protokolüne ekli lİI· 
t mezkur Protokolün 2 inci 
desine iıtiaaden 377, 378 ve 
(Türk Gümrük Tarifesi) po· 
onlarına ııireu pamuklu mea
t koutcnjanının 25 tona in

. nıeaine ve 366, 367 ve 370 
liı1onlaraoa sriren pamuk ip· 
İ kontenjanının 200 tona ve 

~ C ve 7.i C pozisyotilarma 
n ham deri kontenjan10ao da 
tona ve 66 A pozisyonuna 

tn hayvani tutkal kontenjanı· 
~ da 40 tona iblit10a Hükii· 
linıin muvafakat eyledirini 
elanılarunn ittıliaoa va:ı. ile 
tf kazanırım. 
\' ukarula uıeı.kur Protokolün 

cü:r.ü mütemmimini teşkil e· 
tk olan itbu mektub mubte

htı.a Hükumetiaiz.in muva· 
t ettitini bana teyid etmeni

~ıeliııllarıodan rica ederim. 
berin ıayıılarımao kabulünü 

ederim Bay Nazır. 

Tallinnde Türkiye .Elçisi 
Nuri Batu 

~kaelinı Bay Karl Selter 
Eatonya Hariciye Nazırı 

Tallinn 

Tallinn, 26 niıan 1939 a., Elçi, 
2'l aiaan 1939 tarihinde Ekle· 
ıları, muhteviyatı ap2'ıda ya· 

~. notayı ııöndermek lütfunda 
'1ndular : 
"29.8.1938 tarihli Türkiye-Eı
~Ya Ticaret Protokolüne ekli 
tele meıkiir protokolün 2 inci 

~•tldeaine istinaden 37!, ~78 ve 
•fQ (Türk Gümrük Tarıfeıı) po· 
t' le)"\nlarıaa ıiren pamuklu men· 
'-~t koat.aJaauna 25 tosa• in-

dirilmesine ve 366, 367 ve 370 
pozisyonlarına giren pamuk ip
liği kontenjanının 200 tona ve 
72 C ve 73 C pozisyonlarına 
giren ham deri kontenjanının da 
200 tona ve 66 A pozisyonuna 
giren hayvani tutkal kontenjam· 
nın da 40 tona ibliğına Hükü
metimin muvakkat eylediğini Ek· 
selanslarının ittılaına vaz ile şe· 
rcf kazaaırım. 
Yukarıda mezkur protokolün 

bir cüzü mütemmimini teşkil e· 
decek olan itbu mektub muhte
viyatına Hükiimetinizin muva· 
fakat ettiğini bana tevid etme· 
ni:ı:i Ekselanslarından rica ede-
. " rım . 

Bu notayı aldığımı Ekselans· 
larına teyid ile muhteviyatrna 
Hüluimetimin muvafakat ettiği· 

beyan eylerim. 
Deriıi saygılarımın kabulünü 

rica ederim Bay Elçi. 

Eııtonya Hariciye Nazırı 
K. Selter 

Ekselans Bay Nuri Batu 
Türkiye Elçisi 

Tallinn 

Sanayide kullanılan iptidai mad
delerle makine, atat ve edevat 
ve bunların yedek ve tecdit par
çalarının gümrük resimleri hak
kında HükOmetçc ittihaz olunan 
kararların tasdikına dair kanun 

No: 3746 

Kabul tarihi: 15.12.1939 

Madde 1 - 2294 saydı kanu· 
nun birinci maddesile verilen 
salahiyete iıliııaden .anayide kul
lanılmak üzere hariçten idhal 
edilecek iptidai maddelerle ma· 
kine, alat ve edevat ve bunla
rın yedek ve tecdid parçaları 

ııın aümrük resimleri hakkında 
İc a Vekilleri Heyetince ittihaz 
edilen 2.7.1938 tarih ve 2 9160 
ve 5.8.1938 tarih ve 219406 ve 
15.1 i.1938 tarih ve 2 9871 sayıh 
bağlı üç kıta kararname taıdik 

edilmittir. 
Madde 2 - Bu kanun netri 

tarihinden muteberdir. 
Madde 3 - Bu kanunun icra· 

ıına icra Vekilleri Heyeti me· 
murtlur. 19.12.1939 

Kararname 

Karar sayısı: 2 9160 

2261 sayılı kanunun 2 inci 
maddesinin C fıkrası mucibince 
ha:ıurlanarak 19.2 1934 tarih ve 
2, 153 aayılı kararname ve ekle
rile kabul edilmiş olan iptidai 
maddeler tenzilat cetvelinin ye· 
rine kaim olmak üzere fktısad 
Vekilliğince hazırlanan ilişik ka
rar ve merbutu cetvelin meriye· 
te konulmaaı ; adı geçen vekil· 
litin 6.6.1938, 27.6.1938 tarih 
ve 6394.24993, 7185.27092 sayı· 
lı teklifleri ve Maliye Vekilliti· 
nin 1.7.1938 tarih ve 23279 7. 
20811,20813 sayılı mütaleaname· 
lcri üzerine 2294 sayılı kanunun 
verditi aalahiyete iıtin'aden İcra 
Vekilleri Heyetince 2.7.1938 ta· 
rihinde onanmıştır. 2.7. 1938 

(Devamı var) 

• • 

MUN KASALAR 
!.!!_şaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlügünden: 
Keşif bedeli 
Lira Kuruş 

2345 IO 

Muvakkat teminatı 
Lira Kuruş 

175 89 

Topkapı Sarayı ve Türk İslam eserleri müzelerinin ke~ifleri 
mucibince terkos suyu için dahili tesisat yaptırılacaktır. Bu iş açık 
eksiltme ile IO 1.940 çarşnmba günü saat 14 de Yükıek mektepler 
muhasebeciliğinde ihale edilecefrinden taliplerin teminatlarile İftİ· 
rakleri ve arzu edenlerin evvelce keşif ve şartnameleri anlamak ve 
mahallen ırörmek üzere Topkapı sarayı müzesi midürlütüne müra
caatları. 

Trabzon Vakıflar idaresinden: 
3609 lira bedeli keşifli İmaret camii tamirat ve inıaatı 

15 a-ün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Teminatı muvakkata miktarı 270 lira 50 kuruıtur. 
İhalesi 30.12.939 Cumartesi aünü saat 10 da Vakıflar 

İdaresinde müte§ekkil komisyona teminat akçalarını hamil 
olarak müracaatları ilan olunur. 

Kütahya Vilayetinden : 
9554 lira 96 kuruş bedeli keşifli Uıak hastahanesi tadi· 

lat ve tamiratı 5.1.940. tarihli Cuma günü saat 15 de ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konutmuıtur. Bu tamirat ait, 
ketifname fenni ve hususi fartname, proje eksiltme ıartna· 
mesi her gün vilayet daimi encümen kaleminde görülebilir. 

Muvakkat temınat 716 lıra 50 kuruştUJ"· 
isteklilerin A - Ticaret odasında kayıth olduiuna dair 

vesika B - Bir kalemde en az 8000 liralık inıaat yaptığına 
dair bonservis· 

C -- Müteahhitlik vesikası ile ihale tarihir.den en az 
seki:z: aün evvel vilayet nafıa müdurlüjünden alınmış ehli· 
yet vesekaıı· İbraz etmeleri ıarttır. 

Talip olanların mezkur gun ve saatte vilayet daimi encü. 
menine müracaatları ilan olunur. 

Kılbasan Köyü Muhtarlığından : 
Eksiltmeye konan : 
Kılbasan köyü merkezindeki selektör binasının tamiridir. 
Bu tamiratın keşif bedelı 271 lira 25 kuruş olup ilk teminat 

20 lira 34 kuruıtur. 
Eksiltme ıuuü 9.1.940 Salı günü saat 15 dedir. 
Keşif evrakı fenni şartname her ~ün Kılbuan köyü muhtar

lığına müracaatla görülebilir. 
İsteklilerin mukiir gün ve ıaatte Kılbaaan köyü ihtiyar hey'eti 

'odaııuda toplanacak olan kemiıyona gelmeleri. 

Kütahya Vilayetinden : 
1431 lıra 90 kuruf bedeli keısfli demirlıaane binası tadilat ve 

tamiratının temdiden ihalesi JÜnu yeni talip çıkmadıtından 24iK> ııu. 

maralı ihalit kanununun 43 üncü maddesine tevfıkan ~ezkür tami
ratın bir ay zarfmda pazarlıkla ihalesine karar verılmiştir. Talıp 
olanların bu müddet :r.arfıada muvakkat teminatlarile vilayet daimi 
encümeı iue müracaatları. 

Geliiz Belediyesinden : 

Gediz kasabasının 100 hektarh}l meakiin ve 100 hektarlık ıay· 
rimeskiin olmak üzere halihazır barltaaı tanzim ettirilecektir. 

Muhammen bedel 3500 liradır. Muvakkat teminat 262 lira 50 
kuruştur. İhale 10.1.940 perşembe a-ünü saat 15 te olmak üzere 20 
gündür. Tıılıblerin şeraiti Belediyeden istemeleri ve ihale güninde 
Belediyede hazır bulunmaları ilin olunur. 

Kırklareli Beden Terbiyesi Bölge Baıkanlıiından : 
Kırklarelinde yapılacak spor sahaaı toprak tesviyesi. blokaj, 

drenaj, ihata duvarları ve çimento künk döteme vesaire ifleri 20294 
lira 30 kuruı bedeli ke4ifli infaatından )~ liralık kıımı ~1.12 1939 
tarıhinden itibaren 21 j'Ün müddetle kapalı zarf usulile ekıiltmiye 
konmuştur. 

İhale 11.!.940 perıembe ııünü saat 15 te Vili7et makamında 
yapılacaktır. bteklilerin mimar, mühendis Yeya fen mem11ru olma
ları veya bunlardan birini İnfaatın devamı müddetince bu itin bafın· 
da bulundurmaları, kanuni evaafı haiz bulunmaları ve teklif mek· 
tublarını belli gün ve saatten bir saat evvel bölge bafkanlıtına tev
di etmiş olmaları şarttır. Muvakkat teminaı 1462 lira 50 kuruıtur. 
Şartname keşifname, proje ve ditor evrak için Kırklareli Belediye 
MimarhS"ına bat vurmaları. 

llAçlar, Klinik ve ispençiyari allt, Hastaıe Lvz. 
~.;_-------------------------------------~ 

M. M. V. Satınalma Komiıyenundan: 

Beher kilosuna on lira fiyat tahmin edilen 500 kilo af iyo4 
müteabbid nam ve hesabına 12 şubat 940 puarteıi a-üai aaat 11 tle 
Ankarada M.M. V. satınalma komiıyonunda açık ekıiltme 1areti7le 
satın alınacatından isteklilerin 375 liralık ilk temi11atiarı ile ~irlilde 
eksiltme gün ve saatinde komiıyonda bulunmaları. 
~------.-..---·~--------·~...__....__. ....... -....._..w_..._ ________ _ 
IHıuoat ·Elbise - Kundura - Çamaıır v. s. 
~------~--~------~----~ ----::...o.o----

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyooundan : 
Beher takımma tahmin edilea fiyatı 240 kurut olan 5000 takım 

mamul pijama 28 birincikanun 939 perşembe j'ÜDÜ ıaat 15 ie AD· 
karada M. M. V . .Satınalma Komiayonuncla pa:ı.arlıkla aabn alıaa· 
caiından isteklilerin 1800 liralık kati teminatlarile birlikte pazarlık 

rin ve aaatinde Kemiıyonda bulunmaları. 

• * * Beher metreaine tahmin edilen fiyatı 42 kwruı elaa ı5QO() 
metre kıhflık bez 29 birincikiaun 939 cuma pnü aaat 15 tle Aa. 
karada M. M. V. Satınalma Ke. tla pazarlıkla ıatıa alıaacatıatlan 
isteklilerin 1050 liralı!: kati teminatları ile birlikte pazarlık ıii• Ye 

saatinde Ko. da bulunmaları. 

Balıkesir Orta Okullar Satınalma Komisyonundan : 
Ortaokulların kapalı zarf ile ekıiltmeye kenulan çetu 400, Hı 

350 takım elbiseye ihale ırünü olan 22 Ki. evvel H~3W tla biç talip 
çıkmadıtmdan, 2490 numaralı eluiltme kanuauaun 40 acı maiiesi 
w'1cibince }'&Zarlı&-a bırakılmiflır. Muvakkat temiaab 510 liratlır. 
Pazarlıtın 8.Ki Sani 1940 pazartesi fÜnii ıaat onltefle Kiltür tlirek· 
törlütü odaaıada müteşekkil komisyoada yapılacatı ilin ohıaur. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüıünden: 
K1D'umumuz talebel(tri içiu 470 takım erkek elbiaeai Ye 180 a .. etl 

erkek paltosu, 40 tayyör, 15 adeti mantonun22. 12.939 tarihinde ka· 
palı :ı.arf uHlile yapılan ilin ıüaünde isteklilerin teklif ettikleri be· 
del yükıck görüldütüuden elbiae ve paltolar pazarlık ıuretile ibalelli 
kararl~tırılmııtır. 

ihale ginü 2.1.940 salı günü aaat 15 te tayin olun•uıtur. 
Keyfiyet bir defa QJmak üzere ilan olunur. 

Mobilya,_8ürı ve ev &fyısı,!'uşamDa, Hah v.s. 
İstanbul Gümrükleri Baııaüdürlüiünden: 

Aıaiıda yaZ1lı it 28·12.~39 perıembe l'ÜDÜ ıaat 10 .la 
pazarlıkla ihale edilecektir· 

Bandırma aıümrüiu için 2,5 m m yer ıauıambası, ihale 
bedeli 68 lira 70 kuruıtur. 

İsteklilerin BatmüdürHikte kurulu Kemisyona aıelmeleri 
ilan olunur· 

Matbaa iş~, ~ırtasiye vı yazıhane Lvz. 
Ziraat Vekaletinden: 

Vekalet veteriner itleri Umum Müclürliiiü taıra tef kilitı 
ihtiyacı içia açık ekıiltme usulile 40 adet pertatif yazı ma· 
kineıi alınacaktır· 

Eksiltme 25. 1 .940 tarihine müıadif perıembe günü saat 
15 de V ekilet binası içinde toplanacak Satınalma Komisyo
nunca yapılacakhr. 

Satın alınacak portatif yazı makineleriıain muhammen 
bedeli 2200 lira ve muYakkat teminatı 165 liradır· 

Açık ekıiltmeye konulan makinelerin evaaf ve ıartları 
ıartnamede sarahaten yazılıdır. Şartname Vekalet Levazım 
Müdürlüiündea paraaı:ı olarak verilir. 

Milli Müdaf a Vekaleti Satına ima Komisyeaua.Aan : 
On tane 24 santimetrelik '*mal p.ryolu, alb tane 62 aanti• 

metrelik uzun şaryolu ve kırk tane de portatif olmak iz.ere 56 ta· 
ne yazı makineai 3 ikinei kanun 940 çarpmlta JÜni aaat 15 tle An· 
karada M.M.V. Satınalma Ko. da pazarlıkla satın alınaatıatlaa ilaa
lenin tebliti tarilainden itibaren 15 pn ifinde teılim edilmek lsere 
mevcut yazı makineıi olan firmaların verecekleri tiptea birer taae 
nümunelik yazı makineıi ile 780 liralık kati teminatları ile lııirlikte 
pazarlık pn ve aaatında Ko. da bulunmaları. 

----- --·------------------------Kereste , Tahta ve saire 
İstanbul Levazım Amirlifi Satınalma Kemiıyenuatlaa : 
Acled 
1200 2xı<>x4 aandık tahtası 

~ 25x 5x2,5 sandık çıtası 
Yukarıda yazılı kereıteler 28.12.939 perşemlte ılal ıaat 15,JO 

da Tophanede Levazım Amirliti Satınalma Kemiayonuncla paur
hkla alınacaktır. lıteklilerin teminatlarile beraber belli •atte ko. 
miıyoaa relmeleri. 
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ilan ol n Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

A) Münakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Tamirhane binası inş. 
Demirhane binası tamiri ve tadili (temd.) 
U ak hastanesi tamiri 
Selektör binası tamiri 
Burhaniye hükumet konağı inş. 
&lya hükumet konağı tamiri 
İmaret camii tamirat ve inş. 

kapalı z. 
paz. 
aç eks. 

aç. eks . 

" 
" Gediz kasabasının balıhazır haritası tanzimi 

Kırklarelinde yap. spor sabası toprak tes· kapalı z. 
viyesi, blokaj, drenaj, ihata davarları 

ve çimento künk döşeme v s. 

13241 47 
1431 90 
9554 96 

271 25 
3000 -
599 33 

3609 -
3500 -

19500 -

haçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

993 10 

716 50 
20 34 

225 -
45 -

270 50 
262 50 

1462 50 

Çanakkale Mat. Mvk. SAK. 
Kütahya Vilayeti 

,, 
Kılbasan K<Syü Muhtarlığı 
Balıkeıir Nafıa Müd. 

4·1-40 il -
1 ay zarfmda 
5-1-40 15 -
9-1-40 15 -
8-1-40 16 -
9·1-40 15 -" . Trabzon Vakıflar ldareıi 30-12-39 IO -

Gediz Beled. 10-1-40 15 -
Kırklareli Beden Terbiyesi Bölge Baş . 11-1·40 15 -

--- ......_.,... .-. .. .._. ----~.... .. ~-.... ~, _____ _ 
Saf iyod: 500 k. (temd.) aç. eks. k. 10 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Elblse: 3so 40ôtak. (temd:) • ;;.;::-- -
Erkek elbisesi: 470 tak.·erkek paltosu: 180 ,, 

d.-tayyör: 40 ad.-manto:-15 ad. (temd.) 

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

Yer ınuşambaııı: 2 5 m m paz. 68 70 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 
..-..----..~- ------

Portatif yazı makinesi: 40 ad. aç. eks. 2200 -
Yazı makinesi 24 ant. normal şı:ıryolu: JO paz. 

ad.·62 ant. uzun şaryolu: e ad:·portatif 
makinesi: 40 ad • 

Kereste, tahta va saire 
Sandık tahtası: 1200 ad.-ıandık çitası : 200 ad. paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Tutuıturma odunu: 45 t. 
Karabük koku: 190 t.-i\irgen odunu: 7 t. 

Utef errik 

Ferribot gemisi İnfaıı: 2 ad. (Bedeli Türk
İng'iliz kredisinden ödenecek) Türkçe 
ve İngilizce 4art. Ank. D.D.Y. Malze· 
me Reiılij"inden, Londrada Türkiye Se
fareti Ticaret Atateliğinden verilecek) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Saman: 68 t. 
Mercimek: 18 t. 
Nohut: 18 t. 
Saman: 15 t. 
K. üzüm: IO t • 

paz. 
kapalı z. 

aç. eks . 

n 
,, 
" 
" 
" 

1190 -
3600 -
2340 -
262 50 

1800 -
Arpa: 4 t.·kepek: 4 t. 
Sıtır eti: 300 t. 
Limon 300700: ad. 
Sadeyağ: 3 t . 

kapalı z. k. o 30 
6014 -
3000 -

Pirinç: 8 t. • 
Arpa: 600 t. (temd.) 
SıA"ır eti: 50 t. 

" ,, 
.. 
.. 

137250 k. 
137250 k . 
171562 k. 
128.1 t. 

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

Ç m atacı: 91 m3 
Meşe odunu: 4759 kental 

,, " : 1805 kental 
Meşe enkaz odunu: 910 kental 
Meşe kömürü: 1302 kental 
Suni ivek ve kuru sığır derisi 
Karışık kömür: 703 kental 
Kızılağaç kereste: 57.632 m3 
Muhtelif cins eşya: 56 kalem 
Hane eşyası 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma 

paz.. 

" 
" ,, 

" ,, 
n 

n 

" 

aç. art. 
,, 
• 
" 
" 
n 
,, 
" ,, 
,, 

30000 -
15000 -
34313 -
34313 -
42891 -
32025 -

m3 5 10 

kent. o 08 

" 
o 30 

37 50 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Er:ıurum içinde ve Erzurumla Tabyalar İstasyon ve İlıca araaın

dıı ihaleden itibaren temmuz 940 sonuna kadar yapılacak azami beş 
lı>in tou nakliyat kapalı zarfln eksiltmeye lrnnulmuştur. Tahmin be~ 

deli 27,500 lira ve ilk teminatı 2062 lira 50 kuruıtur. Eksiltmesi 
13. l.940 cuma günü saat 10 da Erzurumda Kor Satmalma komiayo
nunda yapılacaktır. Taabbüd müddetinden sonra kalacak miktarın 
n klinden vazgeçilir. Nakle .. ııecek miktar 24 saat evvel bildirilir. 
Müt abbid nakli temin etmezıe nam ve hesabına yapılır. 4 defa 
nakli temin edemediii takdirde kanuni muamele yapılır. Teminata 
yatır n ialeklilerin ekaillm• :ıı.amaoı kowiayonuınuzıı uıüraeaatları, 

Edirne Aıkeri Satunalma Komisyonundan: 
300 toa yiyecekle 4000 ton yem olmak özere 4300 ton iaşe 

• ddeleri Uzunköprüden Keşan ambarma nakleltrrilektir. Pazarlağı 
28.12.939 perıembe günü ıaat 16 da yapılacaktır · Muhammen tutarı 
J2250 liradır. Teminatı 4838 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
g(Jriilebilir. İıteklilerin teminat makbuz veya mektublarile kanunda 
yuılı vesikalarile beraber belli gün ve aaatte Edirne müşiriyet dai
reıindeki Sabnalma Komisyonuna ıelmeleri. 

375 -

510 -

165 -
780 -

89 25 
270 -
175 50 

19 69 
135-
20 25 

6750 -

225 -

2250 -
1125 -
2574 -
2574 -
3217 -
4202 -

34 81 
24 99 
IO 83 
5 46 

29 30 

14 -

4-

M.M.V. SAK 

Balıkesir Orta Okullar SAK 
Ank. Yüksek Ziraat Enstitüsü 

İıt. Gümrükleri Batmüd. 

12-2·40 

8-1-40 
2-1 40 

28·12-39 

l 1 -

15 -
15 -

10 -

Ziraat Vekaleti Ank. 
M.M.V. SAK 

25-1 40 13 -
3-1-40 15 -

Tophane Lvz. SAK 28-12-39 15 30 

Tophane Lvz. SAK 
Ank. 4 cü Orta Okul Müd. 

29· 12-39 15 30 
10-1-40 15 -

D.D.Y. U. Müd. Ank. Teklifler en geç Şubat 
940 nihayefne kadar 

• 

Çanak Jandr. ci Alayı SAK 12-1-40 

" " 13·1-40 
~ " 1~1-40 
., " 12·1-40 

Kayseri Ask. SAK 10-1-40 
Konya Memleket Haat. 8-1-40 
Edirne Ask. SAK. 4-1 ·40 
Tophane Lvz. SAK 2-1-40 
Orman Kor Gen. Komut. SAK Ank. 27-12-39 

" " Sarıkamış Ask. SAK 
Edirne Ask. SAK 

" 
" 
n 

" 

Çanak. Orman Müd. 

" ,, 
" " Balıkesir Orman Çevirge Müd. 

. ,, ,, 
lzmir Gümrük Baımüd. 
İçel Orman Çevirge Müd. 
Kırklareli Vakıflar MüJ. 
İst. Defterdarlı~ı 
İst. 4 cü İcra Beşiktat Serencebey 

yokutu _No 17 

Adliye Vekaletinden: 

27-12·39 
11-1·40 
I0-1-40 

28-12-39 
28-12-39 
28-12-39 
28·12-39 

29·12-39 
3·1-40 
3-1-40 

10-1-40 
10-1-40 

3-1-40 
8·1·40 
5-1-40 

11-1-40 
28.3-1-40 

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

14 -
14 -
14 -
15 -
15 -
14 -
13 -
15 -
14 -
IO-

Elyevm Temyiz binasında bulunan Vekalet dairelerinin mevcut 
şartnamesi daireşinde Devlet maballeıinde Vekilet binasına nakil 
iti açık ekıiltmeye konmuştur. 

Nakil için tahmin edilen bedel 1000 ve muvakkat teminat 75 
liradır. 

Eksiltme 8. 1 .940 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 
do Vekalet Levazım ve Daire Müdürlil~ii odasında teşekkül eden 
eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Komisyon muvakkat teminat olarak nakit makamında bulunan 
tahvil alamıyacağı cihetle isteklilerin teminat olarak ya banka mek
tubu vermeleri veyahut nakit veya tahvilin malaaodığına yatırılarak 
mukabilinde alacakları makbuzları Komiayona •ermeleri lazımdır. 

Şartnamesi mesai ve tatil saatleri lıaricinde ber gün Ve1'alet Leva
zım ve Daire Müdürlüfünden bcdebiz olarak alabilirler. 

Eksiltmeye ittirak etmek iatiyonlorin teminatları ile birlikte 

muayyen gün ve saatte ekıiltme Komiıyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 
Devlet Demiryolları İıletme Umum Müdürlüinüden : 
Muhammen bıdeli 20800 lira olan 80 ton karpit 9.1.40 aalı 
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INŞAA T MALZEMESİ 

İST ANBUL PİYASASI TOPTAN FlY ATLARI 

Alçı yerli 50 kg.lık torbası 

,, " 40 " 
,, alman 50 ,, 

Asfalt yerli kilosu 

" 
,, ecnebi 

Çin1ento natürel tonu 

" " 
Çini 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

tanesi 
,, 

" 
Fayans ecnebi 

" ,, ,, (aksamı) ,, 
Kireç {su) tonu 

,, (toz) ,, 
,, (taş} kilosu 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 
,, (I:.skişelıir) ,, 
,, (Kütahya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Künk (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

,, (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) " 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabba 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,, (Feriköy deliksiz) ,, 
,, (Kağıthnne delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste tdöşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, 
,, (tavanhk köknar kordonlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralı} ,, 
,, (sıvadibi köknar) ,, 
,, (pervazlık köknar) ,, 

~~---

,, 

" 
" ,, 

" 

" 
" 

180 
80 

8w 
650 

o 75 

3 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

300 
100 ---
ısoo 
18()0 

4 

1000 
700 

ıo"" 
20 .... 
2~ ,,, 

800 ,,, 
3000 
1000 
1350 
1500 t!R 

13 :ıv 
28 Sl 
22 

4800 
5200 
5200 
5200 
5500 
5200 

günü saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare binasın da 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1550 liralık muvakkat teminatla ~ 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tei..lifleriui ayni gün saat 14 e ~ 
dar koaıisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız. oiarak Ankarada mab.eıne dairesind 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk Şeflitinden daiıhlacaktır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 34.500 lira alan 150 ton kalın Benzİll 
4 ikincikanun 940 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11 de 
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

İlk teminatı 2587 lira aO kuruş olup şartnamesi her gün 1" 
miıyond n 173 kuruş bedel mukabilinde almabilir. 

lsteklilerin belli gün ve aaatte Kasıaıpaşada bulunan Komisyo 
müracaatları. 

• • * Tahmin edileu bedeli 48.000 lir olan 100 ton Mobil O 
B . .B. makina yafcının 2 ikincikinun 940 tarihine rastlayan salı 

nü inat 14.3U da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
ilk teminatı 3600 lira olup tartnamesi her gün Komisyond 

240 kuruı bedel mukabıliııde almabılir. 
İsteklileriu belli gün ve saatte Kuımp şada bulunan Komisyo 

müracııa ları. 

• • • Tahmin e ilen bedeli 16.000 lira olan 50 ton inae beO 
nin, 4 i ·incikiioun !:ı O tarihine rasotlıyan perşemb günü saat 14 
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

İlk teminatı 1201.1 lira olup şartnamesi komisyondan ber gün 
lınabilir. 

isteklilerin belli gün ve saatte Kasım paşada bulunan Komisyo 
müracaaHarı. 

* • • Tahmin edilen bedeli 140880 lira olan 2 bin ton mazot 
2.1.40 tarihine rastlıyan salı günü saat lti,iU da pazarlık ekiiltııı 
yapıls.caktır. 

ilk teminatı 8294 lira olup prtnameıi 705 kuruş bedel mukabili" 
komiıyondan alınabilir. 

İsteklilerin belli fÜD ve saatte Ka&ımpatada bulunan 
na mürac.ıalları. 

• • • Tahmin edilen bedeli 15075 lira olan 150 ton motori 
2.1.40 tarıhiue r stlıyı:rn salı a-ünü saat 16,30 da pazarlıkla e 
mesi yapılac:aktır. 

İlk teminatı 1130 lira 63 kuruş olup şartnamesi her gün 
yondan alınabilir. 

İsteklilerin Kasımpaşada bulunan komisyona belli gün ve sa 
mürııcaatları. 

• • • Tahmin edilen bedeli 45,000 lira olan 
Türbin yağ111m 1 2 ikincikanun 940 tarıhine rastlayan salı günü 
11 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

İlk teminatı 3375 lira olup şartnamesi her gün 225 kuruş b 
mukabilinde Komisyondan alınabilir. 

İsteklilerin belli gün ve aaattc Kasımpaşada bulunan Komi5 
na mürat"aatları· 

Dördüncü Ortaokul Müdürlüğünden : 
Okulumuz için 190 ton Karabük koku ile 7 ton gürgen od 

kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme IO. 1.940 tarihinde çarşamba günü saat 15 te An~ 
mektepler Muhasebeciliği satınalma komİS)Ollunda yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektupları kanuni vesikaları ile birlikte 
ieç ilin adilen günün saatinden bir saat evvel komisyon reisli§ 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postnda geeikmeler kş 
edilmez. 

Şartname ve evsaflara tatil gün ve saatlıırı hariç olmak ii# 
her gün okulda görülebilir. 
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~~ı~~~~~----------~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~----~---~~----~"!"!!!"!!--~~~~~~~~~:=!!!~~~~~~~~~~~!!!!!91!~~~ 
lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

l 45 ton tutuşturma. odunu 29.12.939 cuma günü saat 15,30 da 
'Phanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla 
~•caktır. İsteklilerin kanuni vesikalarile ve kati teminatlarile be
~ıyona ielmeleri. 

!!_t ı fır r i! 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 2610 lira olan 38 kalem muhtelif sal· 
"-tra ve aaire müteahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar umum 
-.diri ütü merkez Satınalma Komisyonunca 3. 1 .940 çar amba günü 
~t 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko
~}'ondan verelir. Taliplerin muvakkat teminat olan 188 lira 25 ku
' ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle ko
İayoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
İr Ticaret odası veıikasiyle mezkur ıün ve saatte komİlyona mü
atları. 

• • • Tahmin edilen Dedeli 3250 lira olan beş ton şarjör yaylığ1 
lilc müteahhit nam ve heaabına askeri fabrikalıtr umum müdürlü
lllerkez satınalma komisyonunca 30.12.1939 cumarleai günü saat 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname paraaız olarak komisyon· 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 243 lira 75 kuruş ve 
9Q numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki "'eaaikle komiıyoncu 
•dıklarrna ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
ı vesikuiyle mezkür gün ve saatte komisyona müraca11tları. 

M. M. Vekaleti Satuaalma Komisyonundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı dokuz. lira olan bin tane 

lbunesi gibi Hurç IU ikinci kanu~ 940 çarşamba günü saat 15 de 
icara' da M. M. sabualme Ko. da pazarlıkla salın alınacağından İs· 
ilerin 1350 liralık kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
tin.le Ko. da bulunmaları. 

İstanbul Belediyesinden : 

Görülen lüzum üzerine Kadıköy iskele meydanı Acıbadem, Çam
kız. Jise1i arasında iki otobüsle idare edilwek üzere bir otobüs 
iıi ihdas edilmesi kararlaşmıştır. 
Burada otobüs itletmiye talih olanlarrn tasarruf vesikası ve üc

tarifeai raptederek istida ile nihayet 29.12.939 tarihine müsadif 
'-'• pnü akıamına kadar Belediye riyasetine müraccat etıneleri 

olunur. 

• • * Kadıköy • İçerenköy hattının ıimdiye kadar tramvay cadde
i takib eden güzergahı ~adiköy iskele weydauı, Söğütlü çeşme, 
lıtbatalı, "Mabmudbaba önü" Ziverbey koprüsü \"C Kayışdağı yo 
Goztepe, Sanatoryow ve lçereuköy olıtrak lebıııl eda.erek görü
lü~um üzerine halen işliyen üç otobüse daha uç otobus ıliive 

ecektir. 
.Burada olobüı işletwete talih olanların tasarruf vesikası ve Üc· 
tarifesi rabtederek istida ile nihayet 2Y. 12.939 tarihiııe müsadif 
• ifiinü akşamına kadar belediye riyasetine müracaat etmeleri 
olunur. 

tzak, Zahire, Et, Sebze v .:-!:._ 
Lüleburgaz Askeri Satınalma Komisyonundan: 

500 ton yulat pazarlıkla satın alınacaktır· Tahmin bede-
362,00 lira, ilk teminatı 2715 liradır· Şartnamesi her gün 
ltlisyonda ıörülür. Pazarlığı 3.1.40 çarıamba günü saat 
da Lülebura-azda askeri satınalma komisyonunda yapıla
lttır. 

Çanakkale Aık•ri Satmalma Komisyonundan: 
la bin kilo kabuklu fındık 2U.12.3U cumll a-uııü saat 1l de pa· 

lıkıa mültayaa edilecektir. İsteklilerin Çanakkalede askeri satı
lllıaa keuıiıyonuna ıelmeleri. 

Orman Koruma Genel K. Satmalma Komisyonundan : 
Orman Koruma Genel K. İstanbul talimiah ihtıyacı için ~ bin 
pirincin pazarlık auretıle 27.12.&59 çar§amba guııü saat 14 te 

ltarada Y eaitehirde orman koruma genel .k, binasmdaki Satın· 
• Komisyonunda yapılacaktır. 
ŞartnamHİ her a-ün komisyonda i'Örülebilir. 
istekliler komiıyonda yapılacak pazarlıkta bulunmak Üzere mu· 

en iÜn ve saatte gelmeleri. 

• • • Ormau Koruwa Genel K. İatanbul talimgah ihtiyacı için .iOUO 
l.iıı kilo sade yağuı puarlıl. suretile 27. 12.93H çarşamba i'Ütıü 
t 15 le An karada Y enişehirde Orman Koruma lienel K. biııa· 
el• Satınalma Komiıyoauııda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 3UOO lira olup muvakkat teminatı ırlJ lira-

lıaeriÜn Komisyonda ıörülebilir. 
Komiıyonda yapı laeak pazarlıkta bulunmak üzere 

irıatlarile birlikte muayyen iÜD ve saatte ı-elmeleri. 

lıtanbul Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan: 

300 700 aded limon alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeıi 2. ı.940 , 
1 iünü saat 14 de Tophanede levazım amirli~i satmalma komi
tltında yapılacak!ır. Hepsinin tahmin bedelı b014 lıradır. Rumeli
'İd ilk teminat 330 lira 75 kuruf. Anadolu cihetine aid ilk temi

t 120 lıra 30 kuruıtur. Şartnamesi komisyonda iÖrülür. İıteklilerin 
llııai veıikalarile beraber belli saatte .komisyona gelmeleri. 
, • • * 20 ton pilavlık pirinç altnacaklır. Pazarlıkla eksiltmesi 28 
. ti kinuıı 939 ı;erıembe günü saat 15 te Tophane leva:uw a
liti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Nümuııesi komisyon-
tCSrülür. iıteklilerin teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Sarıkamıt Askeri S.bnalma Komisyonundan : 

Sarıkamıt aarniıonunun 600 ton arpasına istekli çılcmadıtından 
paı.arhtı l l. l ·940 pertcmbe i\inü saat IO da Tümen satıoalma 

• İsyonunda yapılacaklar. Tahmin bedeli 30 bin lira, ilk teminatı 
liradır. EV1afı Kolordunun evıafıdır. Kolordunun her garııizo-

da iÖrülebilir. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Atajıda yazılı sıjır etlerine talih çıkmadıA"ından pa:ıarlıkla alı
lttır. Paurlık Sülo&lunda Aıkeri Satınalma Komiıyoounda ya· 

• 

pılacaktır. İsteklilerin 28.12.839 perşembe günü hızalarında yazılı 
saatlerde yapılacaktır. İsteklilerin saatlerinde teminat makbuz veya 
mektublarile ve kanuni vesikalarile birlilcte komisyoı a müracaatle· 
ri. Şartnameleri 
Sığır eti 

komisyonda gör.ülür. 
Tutarı ilk teminatı İhale 

Kilo Lira Lira saati 
137,250 34,313 2574 lO 
137,250 34,313 2574 11 
171,562 42,891 3217 14,30 
128, 100 32,025 4202 15,30 

• • * 50 ton sığır etinin pazarlığı 10.1.940 çarşamba rüuü uat 
15,30 dadır. Muhammen bedeli 13 bin liradır. Teminatı 1125 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülür İsteklilerin Edirne Sanayi kıtlasın9 
da Satınalma rComisyonuna gelmelcrı. 

• • * 300 ton sı~ır eti kapıı.lı zarfla ekailtmey41 konulmuıtur. 
İhalesi 4.1.940 Perşembe ginü saat 1 J dedir. Beher kilemna tah
min edilen fıal 30 kuruştur. Muvakkat teminatı 6750 liradır. Şartna· 
mesi her gün komisyonda görülebilir. eksiltmeye gireceklerin ticaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair vesikalarını ve diter kanunu 
vesikalarile birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale ıaatından 
bir saat evvel Edirne sanayi kışlasında aatınalma komisyonuna gel
meleri. 

Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan: • 

30 ton sade yağı pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazarlığı 
29. 12.939 cuma günü saat 1 J de Çorluda kor ıatınalma komisyonun
da yapılacaktır. Talihlerin belli gün ve saatte komiıyonumuz.a mÜ· 
racaatleri. 

Kayseri Askeri Satmalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 1800 lira olan 10 bin kilo kuru üzüm 
10. l.940 çartamba a-ünü saat 15 de açık ekıiltme ıuretile ıatın alı· 
nacaktır. 

İlk teminatı 135 lira olup şartname ve numuneıi her iÜn ko
miıyonda görülebilir. 

İsteklilerin belli iÜn ve saatında komisyonda buluumaları. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Aşağıda yazılı sığır etleri kapalı zarfla hizalarında yaz.ılı gün 
ve saatlerde Vizede Askeri Satmalma Komisyonunda satın alınacak
tır. Şartnamesi her gün komiıyonda görülür. isteklilerin teklif mek· 
tublarıııı ihale saatlerinden bir saat evvel komisyonıt vermeleri. 
Teslim yeri Miktarı fuları U li t~winatı İlıaie gün ve sauti 

l 011 Lıra Lira 
Demirköy '\) ı~.öuu 1470 J{. f.940 
lfabneskı ö,J ıo,2tJJ 1~10 

" Viı.e 60 ıo;ıuo l:L 15 1 l. l.~40 1 :> 
Pıııarhisar 90 24,300 1822 

" 16 

Konya Memleket Hastanesinden : 

Konya memleket hastahanesinin ihtiyacı olan dört buçuk kuruı 
muhammen bedelli 4 bin kilo kırılmış arpa ile iki kurut on para 
muhammen bedellı 4 bin kılo kepek açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Talip olanların yırmi lira ~a kuruşluk muvakkat timinat mektubu 
ve 

0

fıcaret odası vesıkalarını hamilen 1'). J .940 pazartesi iÜnÜ saat 
15 de vilayet daimi encümen odasında hazır bulunmaları ilan olunur. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
Muhammen bedeli 

Sıtır eti beher kilosu 34.26 
Kar aman eti " ,. 41.89 
Kuzu eti " ,, 46.31 
Datlıç eti " " 45.00 
Kıvırcık eti ,, ,, 50.0ü 

Heybeliadada bulunan Deniz. Harp Okulu ihtiyacı için 1200 ki-

Muh. be. lı 0 7,5 tem. Ekıiltme.ia 
Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. i'tlnü tekli ıaati 

Yeşil otomatik matbaa •. 
mürekkehi 240 kilo: 762 - 57 15 'l7. l2.39 açık 16 

Kırmızı otomatik ,, 90 ,, : 
Zıvana kaadı 40 top 776 - 58 20 5. 1 .~40 ,, 14 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cinı ve mik· 
darı yazılı 2 kalem malzeme açık ekıiltme usuliyle satın alınacaktır. 

U - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme fii• 
ve saatleri hizalarında iÖSterilmiftir. 

ili - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kaltatqda Levazım 
ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü i'eçen Şubeden pa
rasız alınabilir. 

V - İıteklilerio eksiltme için tayin edilen gün ve ıaatlerıie 
111o 7,5 a-üvenme parasiyle birlikte mezkur Komisyona i'elmeleri. 

(lOW) 4-4 
••• 

Cinai Mikdarı Muh •• be. 0
" 7,5 te. Ekailt ... U. 

lira krş. lira krş. tekli •ati 

Elbise ve kaıket 145 takım 2211 25 16.5 84 aç. eka. 14 
Fotin 144 çift 590 40 44 28 paz.. l~ 
Palto 13 adet 171 47 12 86 , 15,JO 

l İdaremiz müstahdemini için yukarda cins ve miktarı ya
zılı 3 kalem etya nümune ve ıartnameJeri mucibince bizaJarınu 
göıterileo uıullerle salın alınaeaktır. 

il - Mahammen bedelleriyle mavakkat teminatlara biz.alarıaıia 

röst~rilmiıtir. 
ili - Eksiltme 29.Xll.939.Cuma günü .Kabatqda Levazım ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paraıız. alına

bileceti gibi nümuneler .. de i'Örülebilir. 
vı- lıteklilerin ekailtme~çin;tayin :edilen pn ye saatte Y. 

7,5~üvenme paralariyle birlikte yukarda adı ıeçen Kemia7eaa 
gelmeleri. (10298) 4-4 

- -
DEVLET ·DEMIRYOLLARI VE LIMANLARI 
İSLETME GENEL DİREKTÖRLÜGÜNDEN ------ ---.. -~--. - · . . - ------ -~--- -- . -- -- --

FERRIBOT GEMİSi İNŞA ETTiRİLECEKTiR: 
Bedeli Türk - İngiliz kredisinden tediye edilmek ÜF.ere. 2 adet 

ferribot gemisi inta ettirilecektir. Bu işe ait Türkçe ve lnriliı:ce 
şartnameler ferribot inşaatında ehliyeti olan firmalara veya kanuni 
mümeuilleriııe Ankarada Devlet Demiryolları Malzeme Reiılitinden, 
Londrada Türkiye Sefareti Ticaret Ataıeliğinden verilecektir. 

Şartnameyi alan fırmalar tekliflerini en geç Şubat 1940 nihaye
tine kadar Ankarada Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne iÖn-
dermeleri ilin olunur. (10713) 1-4 

iSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

- 25.12.939 -

Fİ ATLAR 

C 1NS1 -,-Atığı Yukarı 
-----

TEMAŞA ALEMİ 

• 

ŞEHiR TIY ATROSU 

Tepebaşı Dram 

' kısmı ..... 
Gece saat 20,30 da 

YELPAZE 
istiklal Caddeıi Komedi 

kıımında 

lo sığır, 7425 kilo kuzu, t:IOO kılo karaman koyun etile ~1,313 kilo 
dağlıç veya b .vırcık koyun etinin kapalı zartla ekaillmeıi 11 ikin· ı 
cikanun ~40 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14 3U da yapı· 

lacaktır. Bu~day yumuşak 
Muhammen bedelleri yukarda yazılı olan lau etlerin ilk teminatı ,. mablüt 

Kr. Pa. 
s 28 
s ıs 
5 19 

Kr. Pa. 
s 37 

Bu akşam saat 20,3U de 

İKİZLER 
1 i73 lira 10 kuruş olup şartnamesi her iÜD Komiaycrndaıı alıı:tabilir. t • lm.ılca 

isteklilerin 2400 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan:ıim ede- f ::~:: 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli iÜn ve 1aatten bir • Keçi kııı 
saat evveline kadar Kasıwpaşada bulunan komliyon başkanlıtına : Mı"r un dökme 
makbuz mukabilıııde verweleri. Kete• tohuau 

- ......,_. _____ ~------. 
MUZA YEDELER 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez 

~atmalma Komisyonundan: 

Yulaf 
KufYemi çuvallı 

Nohut kaba 
fuulya barbunye 

tombul 
Peynir beyar. 
Güı. yiinü 
s ••• m 

iç fındık 

4 22 

15 10 
5 15 

Seherine 3 kuruı bedel tahmin edilen 50ll adet muhtelif bot 
yağ teiıekeıi Askeri Fabrikalar umum müdirlütü merkez satıaalma 
komi.syoııunca 8. l 940 pazarteai iÜnÜ saat 14 te açık arttırma ıure· 
tiyla satılacaktır. Şartname parasız. olarak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan 1 lira 13 kurut ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle meı:kür iÜn ve ıaatte ko
misyona müracaatları. 

Arpa Anadol 4 34 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 
------------~-.,_-=- :aa._.t.~ ·----~--

Çarşamba 27.12.939 

Bulgur, nohut, makarna, pirinç ve k. fıJUlye (lzmir Lvz..) No 1272 
Yazlık ve çamaıırlık bez imaliyesi (Tophane Lvz..) Ne l'l75 
Odun (Lüleburgaz Tümeni) No 1275 
Battaniye lİst. Sıhhi Muesseıeler) No 1275 
Sıgır veya keçi eti (Gaziantep Ask. SAK) No 1275 
Çiralı çanı tahtaaı (~a:C. Fabrikalar) No 1275 

Matbaa mürekkebi (lııhisarlar U. Müd.) No 1276 
Yulaf (Edirne Ask. SAK.) No 1276 
Kaputluk kum~ (M.M.V.) No 1277 
Kok kömürü (lst. PTT. Müd ·) No 1277 
Erat pavyonu inş. \İzmir Lvz · SAK) No 1277 
Blok tutya (Ask. Fabrikalar) No 1275 

Zeytin yaQ'ı yemek 

BuQ"day 
Yulaf 
Kutyemi 
Fuulye 
Mercimek: 

GELEN 

Keten tohumu 
Tiftık 

Arpa 
Yapak 
Çavdar 
Un 
MıMr 

Sonm 
fuulye 

G i DEN 

Keten tohumu 
Yapak 
Afyen 

it lç 
Baclem 

5 27 

420 Ton 
95 • 
1,5 • 

• 
15 • 

ıs • 
30 • 
15 

105 • 
55 • 
45 • 

Ta. 
- . 
:10 • 

2SO • - . 
- . 

" 

ı· 
HALK OPERETİ 

Bu akıam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 
ZOZO ile 

(GİT KAL) 
operetinin aala 

geceıi· Ayrıca: Atilla revüsü 

ZOZO · TOTO tarafından 

BORSA 
ÇEKLER 

25 - 12 19.le 
Londra 
Nevyork 
Paria 
Milano 
Cenevre 
Amıterdan 

Brilkael 
Atiaa 
Sofya 
Madrid 
Buda peşte 
Biikret 
Bel ... ad 
Yokobama 

5.21 
129.6025 
2.9154 

6.70 
29.27 
68.2520 
21.7075 
0.965 
1.5925 

13.5.l25 
2.1.3525 
•.985 
J.1575 

31.045 
StokLolm J0.12 

ESHAM VE TAHVıLAT 

Sıvaı - Erzurum 1. 
> , ıl. 
» , v. 

20.25 
1~.05 

19.05 

Kur.un c c No 1275 
Branda efya örtüaü (Tophane Lvz.) No 1275 

imtiyaz Salaibl ve Yazı lılerı Direkt6rü: ımad Gtrtt 

Baaıldıtı y•ri : Akın Baamevt, l.taabal 



QUATRIEME ANNEE No. 1281 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

MARDI 

Gluotidlen des Adjudications 

26 DECEMBRE 1399 

ADMINISTRATION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Ke n ber Han, 2me Etagc' 

No. 8-9· 11 · U 

Tclcphone: 49442 

Pour la Publicite ı' adresser 
a l' Administratfon 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 

M;de Prix 
d'adjudicat. estimatif 

A) Adjudications au Rab~ 

CautiÖ;: 
provisoire 

• Ll"Wi"d';-djudication e tdu 
Cabier dea Chargeı Jours Heures 

Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartog.-aphie 

Rcp. bAt. forge (ej) 
,. ,, hôp. Uşak 
,, ,, ıelcction 

Comt. konak gouvernem a Burhaniye 
Rep. ,, ., ,, Balya 

,. mosquee imaret 
Censtr. atelier de rep. 
Dre1Sement carte etat actuel ville Gediz 

Gre a gre 
Publique 

Publique 
,, 
" Pli cach 

Trav. terrassement, drainage, blocav,e place Pli cach 
sport Kırklareli et con~tr. murs de con
tour ainsi que pose de tuyaux en cimcnt ete. 

1431 90 
9554 94 

271 25 
3000 -

599 33 
3609 -

13241 47 
3500 -

19500 -

716 50 
20 34 

225 -
45 -

270 50 
993 10 
262 50 

1462 50 

Vil. Kitahya 

" Moubtar du Village Kılbasan 
Dir. Trav. Pub. Balıkesir 

, )1 

Dir. Vakoufs Trabzon 
Com. Acb. Place Forte Çanakkale 
Municip. Gediz 
Presid. Club Sport Kırklareli 

Dans 1 mois 
5-1-40 15 -
9-1-40 15 -
8-1-40 16 -
9-1-40 15 -

30-12-39 10 -
4-1-40 11 -

10-1-40 15 -
11-1-40 15 -

Produits Chimiques P' Pharmaceutiq~es-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

lode pure: 500 k. (aj) Publique le k. 10 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Culrs 

Costumes: 350-400 compl. (aj) 
Habits pr. homme: 470 compl.·paletots pr. 

hoame: 180 p.- tailleur: 40 p. - man· 
teaux: 15 p. (aj) 

Gre İl gri: 
,, 

375 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

510 - C. A. Eooles Second. Balıkesir 
Inatitut Sup. Asrricole Ank. 

12-2-40 11 -

8-1-40 15 -
2-1-40 11 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Toile ciree de 2,5 m/m Gre a rıe 
Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

Macbine a ecrire portatives: 40 p . 
Machine a ecrire iı. charriot normal de 24 

c.m. : 10 p.-id. a charriot long de 62 
c.m. : 6 p. ·id. portative: 40 p. 

Publique 
Gre a grc 

68 70 

2200 -

Bois de Construction, Panches, Charpente 

Planohe pr • eaisse: 1200 p.-baguette: 200 p. Gre i i're 

Combustible - Carburant-Huiles 

Boiı d'allumage: 45 t. 
Cokc de Karabük: 190 t.-bois d'orme: 7 t. 

Divers 

Con&tr. b teau ferriboat: 2 p. (contrcvaleur 
payaple du credit Turco-Anrlais) (cah. 
eh en turc et en anglaiı de la Presid. 
du Dep • Materiaux des Cb. de fer d'B
tat a Ank. et de l' Attache Com. de 
l'Ambassado de Turquie a Londreı) 

Provisl ons 

Gre a grc 
Pli cach 

Viando de boeuf: 90 t. Pli c clı 
Viande de boeuf: 1,2 t.·id. d'agneau: 7425 k. ,, 

ld. de karaman: 800 k.-id. de kıvırcık et 
dafliç: 21313 k. pr. l'ecole Navalo de 
Heybeli 

Viande de boeuf: 98 t.-id. d'arneau: 28 t.·id. 
de karaman: 57565 k.-id. de dafliq ou 
luvırcıkı 20 t. 

Citron: 300700 p. 
Beurre: 3 t. 
Riz: 8 t. 
Orge: 600 t. (aj) 
Viande de boeuf: 50 t. 

,, ,, ,, 187250 k. 
,, ,, ,, 
,, " ,, 
,, ,, ,, 

Paille: 68 t. 
Lentilleı: 18 t. 
Poiı-c:hiche: 18 t. 
Paille: 15 t. 
Raiıinı ıecı: 10 t. 

137250 ,, 
171562 " 
128,1 t. 

Adjudications e. la surenchere 
Trone de aapin: 429 m3 
Canevas, jute, ficellc, corde, ancı cameleıteı 
Articles en fer c metot 
Excavateur 
Table et armoire cameloteı 
Briques: 100000 p. 
Oiv. macbines, moteur aveo acceu. 
Outilı et inıtrumentı de moulin 

,, 

Gre a gre 
it 

,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

Publique 
,, 
,, 
,, 
" 

Publique 

Publique 
Pli cach 
Publique 

,, 
l> 

24300 -

6014 -
3000 -

30000 -
15000 -
34313 -
34313 -
42891 -
32025 -

1190 -
3600 -
2340 -

262 50 
1800 -

30000 -
107 80 

86250 -
36250 -

165 -
780-

1822 -
1173 10 

5283 78 

225 -

2250 -
1125 -
2574 -
2574 -
3217 -
4202 -

89 25 
270 -
175 60 

19 69 
135 -

2!50 -
16 17 

Oir. Pr. Douanes lst. 

Minis. Asrriculture Ank. 
C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Aoh. Int. Tophane 

C. A. lat. Tophane 
Dir. 4 eme Ecole Second. Ank. 

Oir. Gen. Ch. .le fer Etat Ank. 

Com. Ach. Mil. Vize 

28-12-39 10 -

25·1-40 15 -
3-1-40 15 -

/ 

28·12-39 15 30 

29-12-39 15 30 
10-1-40 15 -

Offres au plus tard 
juıqu'a fin fevrier 940 

Com. Aoh. Int. Marit. Kasımpaşa 
11-1-40 16 -
11-1-40 14 30 

,, ,, 11-1-40 

Com. Ach lnt. Tophane 2-1-40 
C. A. Comm. Gen. Prot. Forets Anlı:. 27-12-39 

,, 
" 27-12-39 

Com. Ach. Mil. Sarıkamıs 11-1 40 
Com• Ach. Mil. Edirne 10-1-40 

,, ,, 28-12-39 
,, ,, 28-12·39 

" ,, 28-12-39 
,, ,, 28-12-39 

C. A. 1 er Bat. Gendr. Çanak. 12-1-40 
> > 13-1-40 
,, ,, 13-1-40 , • 12-1-40 

Com. Ach. Mil. Kayseri 10-1-40 

Dir. Forltı Karabük 29-12-39 
C. A. Econ. MGnop. Kabatache 2-1-40 
Cbef Med. H6p. E~refpaıa lzmir 28-12-39 
Oir. Trav. Pub. Edirne 29-12-39 

,, Sarete Ist. 28-12-39 
3eme Bur. Executif Ank. Gölbatı 28, 29·12-39 
Dir. Bienı Nat. Bandırma 29-12-39 
Oefterdarat Ank. 29·12-39 

11 -

14 -
ıs -
14 -
10 -
15 30 
10 -
11 -
14 30 
15 30 
15 -
10 -
10 -
15 -
15 -

11 -
14 -
9-

15 -
15 -
14 -
15 -
15 -

(3 üncü sayfadan devam) 

Kompresör, vermorel cihazı ve manometre (Tophane Lvz.) No 1275 
* İnek (Sultanıruyu Harası Müd.) No 1274 
Elbiselik ve paltoluk kumaş (Kmlny Cemiyeti U. Mrk.) No 12'74 
Tahaffüzhar.edeki pnvyonlarm harici sıvası (Urla Tahnffüzbnnesi) 

No 1271 
Kaldırım inş. (Menemen Beled.) No 1271 
Hortum ve makine malzemesi (İst. Beled.) No 1268 
Su te:;İsah (Türkkuşu Gen. Direk.) No 1268 
Elektrik tesiıııatı (Ank. Lvz.) No 1268 
Pavyon tamiri (İst. Beled.) No 1268 
Peynir, sabun, soda, süt, yoğurt , un ve makarna (İst. Beled.) No 1268 
Et (Deniz Lvz. SAK) No 1267 
Kok kömürü (İnhisarlar U. Müd.) No 1267 
Kapotluk kumaş (Ask. Fabrikalar) No 1267 
Kolonya kabı (İnhisarlar U. Müd·) No 1267 
Ordu evi tevsi inş. (M.M.V.) No 1267 
Muhabere malzemesı (İzmir Lvz.) No 1267 
Portokal ve mandalina (Galatasaray Lisesi) No 1265 
Karyola, komodin ve şezlong (Prevantoryum-Sanatoryum Direk.) 

No 1266 
İliç (İst. Beled.) No 1266 
Amidon dö bile (M.M.V.) No 1266 
Büyükçekmece PIT. binası tamıri (İst. PTT. Müd.) No 1264 
Lenoleyom (Güzel Sanatlar Akademisi) No 1263 
Sundurma inş. (İst. PTT. Müd.) No 1263 
Yulaf, k. fasulye, nohut ve pirinç (Edirne Ask. SAK) No 1263 
Bulgur (İst. Komut.) No 1261 
Bisiklet (PTT. U. Müd.) No 1217 
Yulaf (Eskişehir Kor) No 1278 
Semer (Kayseri Ask. SAK) No 1278 
Patates (Kırklareli Ask. SAK) No 1280 
Mutabiye malzemesi (Kırklareli Ask. SAK) No 1280 
Soba boru ve dinek (Gümrük ve İnhisarlar Vek.) NO 1280 

Memento des Fournisseurs 

Mercredi 27 .12.939 

Ble concasse, pois-chiche, macaronis, riz et haricots secs (lnt. lzıııİ' 
No 1272 

Confection toile pr. habits et liııgerie (Int. Tophane) No 1275 
Bois (Div. Lulcburgaz) No 1275 
Couverture en laine (Etablis. Hygiene lst.) No 1275 
Viande de breuf ou de chevre (Com. Ach. Mil. Gaziantep) No 121 
Plııncbe en boiıı resineux (Fab. Mil) No 1275 
Encre d' imprimerie (Dir. Gen. Monop.) No 1276 
Avoine (Com. Acb. Mil. Edirne) No 1276 
Etoffe pr. capotes (Mio. Def. Nat.) No 1277 
Coke (Oir. PTT. lst.) No 1277 
Constr. pavillon pr. t:oldats (in. lzmir) No 1277 
Ziııc en bloc (Fab. Mil.) No 1275 
Plomb ,, ,, No 1275 
Bache Branda (lııt. Tophane) No 1275 
Compreı;seur, appareil Vcrmorel et manometre (Int. Tophane) 

No 1275 
Etoffe pr. habits et paletots (Comit(: Centrnl Croissent Rouge) 

No 1274 
Enduit extcrieur pavillons lazaret (Lazaret Urfa) No 1271 
Coıııtr. pave (Municip. Menemen) No 1271 
Trompe et aecess. de cıachine (Municip. lst.) No 12€., 
Jnstall. eau (Dir. Gen. Türkkuşu) No 1268 

,, cli:ctriq •e (lnt. Ankara) No 1288 
Repar. pıovillon (Municip. lst.) No 1268 
Fromare, snvoıı, soude, lait, yoghourt, farine et macaronis (Mo 

cip. lst.) No 1268 
Viande (lnt. Marit.) No 1267 
Coke (Dir. Gen. Monop.) No 1267 
Etoffe pr· capotes (Fab, Mil.) No 1167 
Recipient pr· eau de cologne (Dir. Gen. Monop.) No 1267 
Agrandissement maison armee (Min. Def. Nat.) No 1267 
Articles de correspoııdance (lnt. lzmir) No 1267 
Orangeı ei m:mdnriııes (Lycee Galatasaray) No 1265 
Litı, commodine et cbaise ·longue (Dir. Preveııtorium et Sanatori 

No 1266 
Medicamants (Municip. lst.) No 1266 
Amidon de bile (Min. Def. Nat.) No 1266 
Repar. batisse PTT. Büyükçekmece (Dir. PTT. Ist.) No 1264 
Liııoleum (Academie des Beaux Arts) No 1263 
Constr. hangar (Dir. P fT. lst.) No 1263 
Avoine, haricots secs, pois·clıicbe et riz (Com. Ach. Mil. Edi 

No 1263 
Ble concasse (Command. Mil. Ist.) No 1261 
Bicyclette (Dir. Gen. PTT.) No 1217 
Avoine (Corps Armee Eskişehir) No 1278 
Articles de sellerie (Com. Acb. Mil. Kırklareli) No 1280 
Selle ( ,, ,, ,, Kayseri) No 1278 
Po~le, toyaux:et ~oudes (Minist. Douanes et Monop.) No 1280 


