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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
,-

~konomik Haberleri 

İhraç mallarımız hakkında ' Sanayi ve Maden İstihsala· 
lzahname tımız 

icra Vekilleri heyeti bazı ih· fktısad Vekaleti SaPayi Tetkik 
·~~ ı:nallarımızın ihracını meni, Heyeti Reisliğince sanayiimizin 

•ılarının tla lisansa tabi tutul· bu a-ünkii vaziyeti noksanı ih· 
~ .. ı lıakkıadaki kararnameyi tiyaçları ve vcrimi

1 

bakkınd1a u
'dil t · ti T. et Vekileti ~ e mıt r. ıcar · zun zamandanbcri yapılmakta 
ıı_~ kararnamenin tat~i~ tarzı olan tetkikat ıona ermiş ve 

' luncla al~k~lılara bır ızahna- laazırlanan rapor vekalet mo-
lönd..,~ıtbr .. . . . kamına veril mittir. Sanayiimiz en 

,.ı ... 1y~el~ılel ııyaai l'erib
1n1~

1tdın son heaablara aa:r.aran bugün şu 
ı•" ıptıdaıanda harp a ın e 
\' .. •bü d b L l · t•k t merhalede bulunmaktadır. .. r • en u.ran ı ıs ı ame 
llıııı\racebesinde, memleket mü· Bu gün, memleketin aeniş 
~'-aaını :ır.ayıflatmamak için ih· normal ihtiyacı nazan itibara a
~Yltl bir tedbir olmak üzere, lınmak fartile, bez ve basma 

tylll 1939 tarih ve 2 ı 1869 ihtiyacımızın % 12 sini, iplik 
'-1ılı kararname ile bir çok ihtiyacımızın ~~ 52 ıini, yü lü 
t.Prak mahsullerinin ihracı me· kumaş ihtiyacımızın X 83 ünü, 
-td·il•it ve mfthi'? bir kıımı !~n ipli~i. ihtiy~cı?1ı:ı.ın % ~ 
4-lıaanı •sulüne tabı tutulmu4tu. mı, sun 1 ıpek lhhyacımızın / o 

8u kararnameye ek olarak 45 ini, kaj'ıt ihtiyacıaızın % 
~İ:t aureti bath ıönderilen 6.11. ! 32 ıiui, tife ve LÖcaciye ihtiya
~ tarilali ve 2/ 12301 ıayılı ka· c:ımızın % 63 ünü, teker ihti
~'rllame ile fe...kalide ahvalin yıcımt:ır.ın yilzde 8 ~ inini, kendi 
'taplarıntla~ mftlhem olarak tan· milli sanayiimizin istibsalitile 
'iıı. dilen ~ ı l86<J ıayılı karar ~arşıla~aklayız. Hali h~zırda 
~•de tadillt icra edilmıt ve ınta etlılmekte olan f ahrıkalar 
~ 1 U "h e e_ıilcn lı"ı itlemete ve ıııevcud olanlar tıım •re e ı racı m n • · -
'-)• d h.l olan maddelerdon randımanla çalıfmata baılayınca 
'-'ll.im ~i~ kısmı ile lisans lis· bu uiabetler deiifecek ve • xa
ı._İlle dahil elan (p~muk, pa· man, pıımuklu ihtiyacımızın o 0 

'-111t ipliti Te ••nsucat ve ma· 85 ini ylnlü ihtiyacımızın ip
'-ıılitı ile, •adenler baric olmak likte ol° 60 ını, ıun'i ipek, çi· 
~•te) eliler •atlenlerio 2,7005 meato kimya mamulatı ihtira· 
'-)ıl k ı·a 1 2 ve 4 cı•ı:ı.ın u/o yüzünü me•leket da-

ı araraa••n , , 
~~tl •adllHi hükümlerinden biliotle temin ede9ilcceA'iz. 
lif•de edea me111leketlere ib· Matlen itlcrimiz de bua-ün şu 
~111•llın ıer9eıt bırakılmuı ve vaziyettedir : Erefcli kömür hav 
~~ Gç ııaıf memleket haricinde· uıının 1938 seneıi zarfındaki i
l~- Y•rlere ihracının liaa111 uıu- mraratı 1 750 bin tondur, Bu 
~. tabi tutulmuı kabul etlil- miktar 1925 senesinde 600.00 J 
'-ı' 'ttir. ton itli. Üç senelik maden proa--
~ ~17005 .. yılı kararna•enin ramında 2.700.000 tona çıkarıl
L .. 1"ti maıi4eıi büklmlerine da· matı derpİf olunmutlur. 
~ olan memleketler malüm 
~"lu .cpile memleketimiz 

btne bir döviz marjı veren n 
'"ttıl mevzuatımız dalailiade 
~~ıtç• ithalden iıt~fad~ eden· 
~dır. Biaaenaleyh tımdıye ka· 
\ •nlaıma çerçeveleri dal.ilin· 
~ •trbeatçe ithal rejiminden 
~ fatle edea memleketler, lım 
~ ~•roriye dahil bulunmaktaııiır. 
~ llkadarların Lu esas dahilinde 
~•ir edilmeleri ve lüzumsuz 
~ •• iati .. rlara mahal bırakıl· 

Divriıi demir madenlerinde 
faaliyete hız verilmi4tir. Daha 
timclidea Karabftk demir ve çe· 
lik falnikalarına 200.000 ton de 
mir cevheri sevkedilmit bulun· 
•akladır. Karabükün birinci 
yGkıek fırını ilk musaffa Türk 
demirini çıkarılmı,tır. 

Senede 10000 ton aaf bakar 
iıtihaali için kurulan n artık 

ite ıirifmiş bulunan Erırani ha· 
kır madeni, yurdumuza senevi 
6 000.000 liralık iöviz sokacak-'11ıau1 llaımdır. 

~ "•ltım oldup nçbile Al- tır · 
--'"1• ile ticaret a11la4maaının Kuvaraan ve Murıul bakır o · 
'-Gddeti 31 atuıtoı 1939 da bi- cakları da ıeaevi S.10 bin ton 
L '-1 bulmuf ve yeai ticaret an- ltakır vermek üzere işe başln
~~-.ı hen(b: aktolunmamı4tır. mıtlır.I 
~ya mütekabileo acrDeıt Senevi 1.000.000 ton krom 
"•i• tediyeıine iıtinaden 2, 7005 ihraç edecek olan .şark krowla· 
~~la kararaamenin 4 ünc:A mail- rı devlet şirketi, daha şimdiden 
~ 1lle müıtenit takas memle- 214.000 ton krom istihsal etmiş
\! U.ri meyanında filen mevki tir. 
'"-l'nııı oldui•ndan itbu karar- Bu kıymetlere nazaran sana 
''-•nin yukarıııia zikri reçen 1 yiimiz ve maden istihsalatımız, 
~dtleri baricinııie kalm14 bu- ileri doA-ru bir atılış hareketine 

111ııııalı.tadır. r•çmit bulunmaktadır. 

'-tan Tiftiklerin Parası ı derilditi için bu malların takaa 
~ . primlerinin büyük bir kısmı si

' r,ıltere ıularında batmıt o- ıorta ettirilmemiştir. Bu ıebep
'"-Yonyen vapuruı: da malları le allkadar tüccarlardan bazıları 
\ ll•n tüccarlaramıx paralarını ehemmiyetli ıuretle zarara gir
•._'" için ıia-orta kumpanyala- mektedirler. Bu tüccarlar lııgil-

' ttıtiraeaat etmlperdir. tereye ıevketmek üzere pi.rasada 

tıt.~'Purda bulunan 600 balya yeniden mültayaata baılamıılar
"~ laku 7olilo lnıiltereye g6n· dır. 

• • 

MUNAKASALAR 
f Gaı:cte ilin ücreti delliliye reııai H ıiijer laer tlrll auuifat 

inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita -- ~ ------=- - --------
Devlet Demiryolları 9. cu İılctme Müdürlüğünden : 

11.l2.Q39 pnartesi rünü saat 15 te münakasası yapılecatı bil
dirilen Sirkeci rarı meydauile pliıııoda röıterilen yelların Topcka 
siitemi asfaltlanmaaı iti r6rülen lür.um üzerine ayrı 4artlarla 25. 12.39 
pazartesi rünü saat 15 e hırakılmı,tır. 

İstanbul Belediyesindan : 

Kurtul uf ta Baruthane caddesi le Bilezikçi sokafında mev
cut parke ve adi taılar kaldırım yaptırılması açık ekıiltmiye 
konulmuıtur. Tahmin bedeli 7370 lira ve ilk teminat mik
tarı 552 lira 75 kuruıtur· İhale 18.12 939 pazartesi günü saat 
14 te Daimi Encümende yapılacaktır· Şartname Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüiü kaleminde rörülebilir. Taliplerin ilk 
teminat makbuz Yeya mektuplarile ihaleden 8 eün evvel Fen 
İtleri Müdürlüiüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve
sikalarile ihale &ünü muayyen aaatte Daimi Encümende bu· 
hmmaları· 

İstanbul Komutanlıaı Satmalma Komiıyonundan : 
ihale aünü talibi çıkmıyan Komisyonumuzda mevcut ke

§if ve ınrtnamesine &öre Metris Topçu Atıf Okulunda yapı
lacak inıaat pazarlıkla ekıiltmeye konmuıtur- Münakaaaıına 
13.12.939 çarıamba ırünü ıaat 11 de baılanacak ve aynı 
aünde ihalesi yapılacaktır. Keıif bedeli 7216 lira 98 kuruı· 
tur İlk teminatı 541.28 liradır· 

İsteklilerin ilk teminat makbuz veya teminat mektup· 
larile 2490 sayılı kanunun 2 - 3 . maddelerinde yazılı veıiko.
larile ve ihale eününden en az sekiz •ün evvel Vili.yet Na· 
fıa Müdürlüiünden alacakları vesikalarla beraber belli a-ün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komiıyonuna 
aelmeleri· 

Tokat Valiliiinden : 
Niksar • Erbaa yolunun 0+000 - 1 +000 km. ara11ndaki tat 

evvelce hazır şoıe parçaımın eaadı tamiratı aafıa vekiletincc tas 
dikli 1498 lira ketfi mucibinee açık eksiltmeye kenulwuttur. 

Ekıiltme 18· 12.~g tarihine raalıyan paurtcıi ıtnü nat 14,30 
ııia Tgkat vilayeti umumi mecliı ulenuntla yapılaeaktır. 

lık teminatı l 13 liradır. 

Manifatura Fiyatları Y6kıc
llyor· 

7 • 8 ıünden lteri manifatura 
piyalıilslllda emtiaaın cioılerioc 
a-öre yüzde 25 - 40 niıbetinde 
ltir yl\l,selwe mltahcde edilmittir. 

Bta mühim yüluelitiu aebelti yeni 
mal relirtmck imkanından mah· 
ram kalmak endiıcıiotlen tlelayı 
manifaturacıların ellerinde bulu
nan malları teenni ile aattıkla· 

rından ileri relditi ıöylenmek
tedir. Mut. aa111atın ltatl•nııcı 
olaa eylül ayından evvel tehri
miz.de l iyasayı hali itbaa retire
cek ve hatta baxı tüccarların ta
alahütlcriııi vaktinde ifa edeltilmek 
için yüzde 5 ile 10 araaınia iil
tük fiyı::ıtla aatıtlar yapmuını 
ururi kılaclik stoklar bulunciutu 
halde, kısa bir müddet z.arfıoda 
bunların tükeudiiine veya azal
dığına ihtimal verilmemektedir 

Bundun iki ay evvel metresi 
140 kuruşa satılan aıtarları11 met· 
resi 180 kuruta çıkmıtlır. 

Perakende olarak pardesü aatan· 
lar 17 liraya satmış eldukları 
pardeıüleri ıon hafta içinde an· 
cak 20 liraya mal edcbilmitler.lir. 

Manifatura fiyatları bcrfiin bi· 
raıt daha tereff ie iıtidad göıter
mektedir. Alakadarların 5Öyle· 
dikleriııe a-öre tchrimizde 2 ıe· 
nelik ihtiyacı luırttlıyacak mik· 
tarda mnnifatarn Cfyaaı mevcud· 
dur. 

Bu tcreffü iptidaf maddesi kıs
men hariçten i'elen yerli malla.
rında da ayni derecede hiı edil
mektedir. Alman H inriliz. ipliti 

ile çalııan fabrikaların eşya fiat
ları iplik ithali imkinıızlığı kar
tısı11da berrü• ltir miktar daha 
yükıelm• alaimi röıtermektadir. 

Memurlara Verilen Dövizler 
Munkkat vuifelerle yabancı 

memleketlere yollanan memur
lara avanı olarak verilen dövi~
lerio ıaahıubu ıır aıında faz.la 
paraların türk parası olarak iade 
edilditi anlatılmıttır. Maliye Vc
klleti aldıtı bir kararla ıeri ve
rilecek paraların türk paraaı de· 
iil muhakkak döviz olınasmıo 
fÖZ c1aüodc tululmatlDl alikaJı
lara bildirmittir. 

Fındık, Balık, Yumurta ve 
Tütün İhracatımız Arttı 

Bir giinde yüz bin liralık ihracat 
yapılmııtır. İnriltcre ve Franıa· 
ya fıniık, Yunanistaoa, İtalya 
ve Bulrariııtana taze balık, İtal· 
yaya ve İıviçreye yumurta, Filiı· 
t ıue kuzu koyun, Mısıra, Çekya· 
ya, Hollandaya, Amerikaya tü
lün, lneçe deri röacerilmiftir. 

İhracatımız ıittikçe fazlalaı
maktadır. Diter taraftan ithala
tımız da nermal bale ıelmittir. 
Bütün maddeler piyasada bol 
miktarda bulunmaktadır. 

Snnctya isimli R•ıs vapu
ruyle de kimyevi ceza, maki· 
ne aksamı ve Yunan bandıralı, 
Ayanikolo vapuruyla da muhte
lif etya ve makine aksamı ıel· 
miştir. 

Bunlardan baıka Bulıaristan
dan da 80 bin kilo manıal kö
mlrO j'tlmittir. 

üzeriae ihale olunacafa aittir. 
Ekıiltmeye ıireeek olanlar villyet aılıaa aafa ..U. .... ılddl 

ehliyet veaikaıı komisyona ihale larihiadea 8 ıl• 4'a•• •lra•dla 
bu itin eksiltmesine girmek için elaliyet Haikaıı alac:aklarıiır. 

&bliyet veıikaaını Ticaret Odaaınclaki kayiıaıa ., .. ;L... ilKa& 
etmiyen istekliler eksiltmeye kabul eiilmiyeceldenlir. 

Daha fazla bilgi e•inmek ketif ve f&rtna•eui .... .a. latif•'" 
lerin laer alin daimi encümene müracaat etmeleri 16-mw Uta ... 
l•nur. 

Kule inıaatı ve Hastane tamiri : Bak ...&ak .at1l•u•.. lıliae 
A:ık. SAK ilinıua. 

Elektrik, Hıvııazı, Kalırifır (Tııiut vı lllz.) 
••• 

42,000 m. muhtelif ebatlı yer altı kaltloıu alıaaeaktır. a.k: l.t. 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri U. Mftıl. lllDlanaa. 

Mıns11cıt - Ellaiıa - Kundura - Çamıf1r v. ı. 
Ankara B~lediyeıtnden : 

İtfaiye müdürlütü memur, tofar ve erleri ifia n pa11e ,.,._.ı. 
maıı on beş ıün müdtletle açık eluilt111e7e kea•l•uıt•r. 

Mubam•en bedeli 1216 liratlır. 
Muvakkat teminatı 91,20 liraciır. 
Nümune ve tartnamenioi fÖrmek iati7ealeria w "8 •..a.ea 

kalemine ve isteklilerin de 19.12.939 ıalı flnü saat 10,JO 4a a.&e
diye enc:ümenine :müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirlifi Satınalma Koalıyenun.laa: 
Dikim evlerinde birikmit olan 60 ton JilnHl lur,mbdan 

battaniye yaptırılacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeıi ıı.12.139 pa· 
zutesi a-ünü ıaat 15,30 da Tophanede Lvz. A..irlili Satın· 
alma Ko. da yapılacaktır· lmaliyenin tahmin bedeli 413 lira 
80 kuruı, ilk teminatı 31 lira 4 kuruıtur. Şarbıamell Ke
miıyenda ıörülür. 

Milli Madaf aa V ekileU Satınalma Ke•le7eıu11Mlanı 
Beher metreıiue tahmio eiilen fialı 145 kar9f •laa 170,000 

metre ekmek terbalık bez paaıı:arlılda mlaakuaya kea•qtur. 
İhalesi 6.12.939 çarıamba fiinü aaat 11 ietlır. Kat't temia.ab 27.158 
liratlır. Evsaf ve f&J'lnameıi 12 liraya Kemiıyoadaa alınır. lıtelıılile
rin kanunun emrettiti belıelerile ihale ıaatintle Aakua4a iL M. V. 
Sahnalma Kemiıyonunia buluamaları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıfı lıtanbul leftaı• 
Amirli&'i Satınalma Komiıyonundan: 

Mub. fiat lık tem. &luilt.Mİll 
Mik. Cinıi lira lira tarilı, fek&l ıaati 
4000 takım yazlık elbiac 22000 1650 ~.Jı,Ji k. urf 15 
846 l> l> ll -4653 350 21.12.38 a. eka. 16 

Gümrük Muhafaza kıtaatı ihtiyacı içi• yakarı.la ı•terilH iki 
k1tlem yazlık clbiıe ckıiltmeye çıkarılmııtır. 

Nümune ve prtnameler komiıyentlaclır. Girilebilir. 
İsteklilcraen kapalı zarf la ittirak •decekleria MIO 1&7ıla kaau

nun 32 oci maddesine fÖre hazırlıyacakları aarflaraaı ~ir aut •••e
line kadar komiıyooa vermeleri ve •tık ekıiltaeye ıirecekleria ilk 
teminat makbuzları kanuni vesikalarile birlikte Galata Rllatım eaıl
desi Veli Alemdar han 2 nci kattaki kemiayena r•l•alui. 

Harp Okulu Komutanlıaı Satınalma Komiayonandaa ~ 
Harp okulunılan ıubay çıkacak okurlar İfİ• 111 ta .. lt.ttaaiye 

par.artıkla satın alınacaktır. 
Pazarlıj"ı 8. 12.939 Cuma ıüol aaat 15 ile Aakuaıla Harp 

okulunda müteşekkil komiayooda yapılacaktır. U.lı .. aea a..i.U 
On bin yedi yüz doksan dclrt liradır. 

ilk teminatı 809 lira 55 kuruştur. Şart.a ... i IMr fG• Aallan.
da mezkür komiıyeoda rclrülebilir. 

Eksiltmeye ririleceklerin şratoameainie yuılı •--.ik " ilk 
teminat mektup veya makbuzları ile ltelli ffl• ve ...tte ~•b'o•
da bulunmalan. 

' 
Konya Maarif Direktörlüi4nden : 

Cinsi Miktarı Tahmin bel· lıluwakkat 
beherinin teeleetı 

İskarpin 130 - 140 Çift 400 Kurut 43>0 EUru, 
Ropluk kumaf 175 - 200 Metre 425 • 6375 • 
Pardesü 40 - 48 Aded 1600 • 5790 • 

Kız Öiretmen Okulu talebeıi için alınaG&k yukarıda 
cinai, miktarı, tahmin bedeli ve teminatı yasılı 3 kalea ıt• 
yecek 25.11 .939 dan itibaren ekıiltmeye konulmuıtur· 

Eksiltme 15·12.939 cuma ıünü ıaat 14 te Maarif mG-
dürlüğünde yapılacaktır· 

Taliplerin 2490 ıayılı kanunua tarif ettlfi tart hala Ye 



1 .._tııeıaiGa.te.i 
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Cinıi Şekli Muhm· bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

A) Mlnakısalar 

lnı•at, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme, Harita 

Sirkeci Ebuauut Cad. 11/13 No lu matbaa paz. 248 9'l 
laioa11oın harap olan alt kat peDcerelerile 
ıair mlteferrik tamir 

Kule inf. paz. 4080 -
Haata11e binaıı tamiri n 4999 29 
Sirk .. i rarı meydanının Topeka ıiıtemi 

ufaltlanmau (temi!.) 
Kaldırım in,. aç. ekı. 7370 -
Nikaar-Erbaa yol•nun araaınıla yap. ta- aç. ekı. 1498 -

mirat 
Metris Topp atıı okulunda yap. İn,aat(temd . ) n 7216 98 
Hastane ocatı tamiri 998 82 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer~tesisat ve malzemesi) 

Yeralb kablosu 'muhtelif ebatlı: 42000 m. paz. 
(Şart. 200 krı.) 

Mensucat, Elbise, Kundura; Çamaşır v.s. 

592t 0 -

Yazlık elbiM: 4000 tak. kapalı z. 22000 -
,, ,, 846 tak. aç. eks. 4653 -

Palto yap.: 92 ad. n 1216 -
Dikimevinde birikmit 60 t . yünlü kırpın- paz. 413 80 

tından battaniye yap. 
Ikmek torbalık beıı: 170000 m. (tart. 12 L.) > m. 1 45 
Battaniye: 771 ad. (temd.) .ıı 10794 -
l.karpin: 130-140 çift çifti 4 _: 
Ropluk kumaı: 175-200 m, m 4 25 
Pardeıü: "4().48 ad. Beb. 16 -
Mobilya, büro ve ev eşyası, Mutamba Hah, v. s. 

Etajer: 500 ad. aç. ekı. 6000 -
Maaa: 10 ad·kapak: 4 ad-dolap: 2 ad-dolap- paz. 900 -

lı t••ıilu: 1 ad-tabure 20 ad. 

Matbaa itleri - K•rtaaiye-Vazıhane Levazımı 

RHim malzemesi: 20 kalom paz. 695 -

Kereste, tahta ve saire 

Kavak veya met• •tacından mamul direk: paz. 
5800 ad. (temd.) 

Nakliyat - Boşaltma - YUkletme 

Eıya nakli: 4300 t. paz. 

" " 
1125 t. ,, 

Peata ıirücülltü aç. eka. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v .•. 

Kok kam6ril pa:ı· 

MUteferrik 

KC>mür kQf11i~ 6000 ad. aç. ekı. 
Beynelmilel i .. ret levhaları imil ve taliki .. 

47 ad. 
Mutabiye e9yuı: 1 kale• paz. 
MufAmba 1 Ne. lu: 1000 m-2 No. lu: 500 aç. eks. 

m-Mparıtir: 500 top 
Manevra kemeri: 771 acl. (temd.) paz. 
iç lastikleri: 395 ai·cllf U.tikleri: 395 ad n 

lrzak, Z•hire, Et, Sebze v.s. 

Pirinç: 10 t. (tenul.) pa:ı. 

Sadeya~: 1~ t. (temd.) paz. 
Sabun: 80 t. (temtl.) 

" Jspaaak: l 19,5 t-ldıaaa: 57 t-pırua: 130 t-
" buuç: 8,9 t·kereYia: 14,5 t-maydaaoa: 

28700 ılemet 
Te• ıeker: 30 t. 
Saıi•yat: 52,5 t. 
la~an: 75 t. 
Makarna: 150 t. 
Arpa ıehriye: 30 t. 
Zeytin yafı: 15 t. 
Yulaf: 1470 t. 
K. fasulya: ı40 t. 
Nobucl: 150 t. 
Pirinç: l« t . 
Nobat: 100 t. ( tomd.) pa:ıı. 

Un: ao t. (teacl.) 
" Sacley•t: 10 (temi.) " Bufday Gtltmeılİ: ı50 t. (temd.) • 

Un: 100 t. kapalı z. 
Ça•aşır ıoda11: 3 t. paz. 
Sadeyat 3 t. (temel.) 

" Pirinç: 100 t. (temd ) ,, 
K. fasulye: 170 t. (temel,) 

" Satır eti: 80 t. kapalı .ı. 
Sadeyat: 8-3 t. paz. 
Saıleyatı 9.4 t·. ,, 
Koyun eti: 21 t. ,, 
Un: 300 t. " 
Nobud: 100 t. " Te• t•ker: 1 t. ,, 
Plri•t= ıoo .. t. ,, 
y eıil aıeroimek: 100 t. " 

B MU7ayedeler . 
Otomobil Kreysltr marka: l aıi. a~ art. 
ay ankuıl ,, 
Ma• ltkemlo Koltuk Ya•· ,, 

Kuı7onet Berll70 marka paz. 

21350 -

30100-
7875 -
312 -

5000 -

3300 -
1644 -

2650 -

beh 3 -
58262 50 

2900 -

7875 -
60375 -
24750 -
33750 -
6750 -
7500 -

88200 -
37200 -
19500 -
39600 -
10000 -
3300 -

11000 -

240 -
3000 -

22000 -
23800 -

9130 -
10340 -
6930 -

39000 -
13000 -
2100 -

27000 -
20000 -

400-
725 -

60-

18 67 İst. Beled. 5-12-39 14 -

600 - Edirne Ask. SAK. 11-12-39 15 30 
750 - n 6-12-39 9 30 

D. D. Yolları 9 uncu İflet. Sirkeci ~-12·39 15 -

552 75 İat. Belediyui 18·12-39 14 -
113 - Tokat Valiliti 18-12·39 14 30 

541 28 İst. Komut . SAK. Fmdıklı 13-12-39 1 1 -
150 - Edirne Ask. SAK. 8-12-39 12 

1000 - İst . Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 16· 12-39 10 -

1650 -
350 -

91 20 
31 04 

27150 -
109 55 

42 -
63 75 
57 60 

Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 22·12·39 15 -
]) ,, 22.1 2.39 16 -

Ank. Beled. 19· 12·39 10 30 
Tophane Lvz. SAK. 11-12-39 15 30 

M M.V. SAK. 
Harp Okulu Komut. ve İst. Lvz. 
Konya Maarif Dir. 

,, " 
n " 

6-12·39 11 -
8-12-39 15 -

15·12 39 14 -
15-12-39 14 -
15-12-39 14 -

450 - Tophane Lvz. SAK. 
135 - Ank. Lvz. SAK. 

19-12-39 
4-12-39 

14 -
14 -

52 13 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 19-12-39 14 -

1601 25 Diyarbakır 1 ci Umumi Müfettitliii 22-12-39 10 -

4515 - Edirne Ask. SAK· 6·12-39 14 -
1182 -

" n 6-12 39 11 -
23 40 Kırklareli P. T. T. Müd. 6-12 3g 14 - -

750- Edirne Ask. SAK 6-12-39 14 30 

247 50 D. D. Y. Haydarpaşa 18-12-39 IO 30 
123 30 İst. Beled. 18-12·l9 14 -

İ.t. Komut. SAK. Fmdıklı 8-12-39 10 30 
198 75 Tophane Lvz. SAK. 18-12-39 14 -

373 48 Harp Okulu Komut. ve İst. Lvz . 9-12-39 10 -
8326 50 Ank. Beled. 5-12·39 10 30 

217 50 Çerum Ask. SAK 25-12-39 a kadar 
7288 40 Denia Ln. SAK . Kıımpa,a 7-12-39 14 30 
2034 -

" n 7-12·39 il -
Tophane Lvz. SAK. 8-12-39 13 30 

591 - Edine Ask. SAK. ıs. 12-33 15 30 
4269 - ,, n 18· 12·39 14 30 
1857 - n n 20-12·39 11 30 
2532 - n " 20·12-39 14 30 
507 - n ,, 20-12 39 15 -
563 -

" n 20-12-30 15 30 
5660 - n .. 22-12-Jg il 30 
2790 -

" 
,, 22-12-39 14 30 

~- ,, • 22-12·3~ 15 -
2970 - " ,, 22-12-39 15 30 
750 - Ank. Lvz. SAK. 5-12..JY 15 -

Edirne Aık. SAK. 5-12-39 11 -
.. 5-12-39 10 30 

256 - " 6·12-39 10 -
825 - Ank. Lvz. SAK. (?) :ı5-12- 39 10 -
36 - " 4-12-39 14 -

225 - Orman Koruma Gen. Kom. SAK Ank. 8-12-39 11 -
1650 - Ank. Ln. SAK 6-12-30 15 -
1785 - ,, 5-12-39 15 -
1500 - Çorlu K'or SAK 25-12-39 16 -
1378 - Edirae Ask. SAK 4-12-39 10-
1551 - " 4-12-39 il -
520 - " 6-12-39 14 -

5850 - " 8-12-39 la -
1950 - ,, 8·12-39 16 -
~15 - ,, 9-12-39 11 -

4050 - " 9-12-39 14 30 
3000 - ' ' 

9.12.39 14 30 

30- Ank. Defterdarlıtı 18·12--39 15 -
55 - " 18·12·39 15 -

lst. J eü İcra·Sirkeci Demirkapı Cad. 6-12-39 15 -
Şevketiye Aprt. 

9- İıt, Sıhhi Müeueselor SAK 8·12·39 14 ao 

4 8irbıoikban 1918 ~ s• 

ı .MaliYe 
eminatlarını en az ihale saatinden bir saat evve ~,ter· 
veznesine yatırmıı olmaları ve ticaret odası vesikası go 

mesi lazımdır. k 1arl· 
Taliplerin heraün okul idaresine müracaat . edere 

name ve nümüneleri aörebil~ekler~ilan olun~ 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muıambı, Hı~ v .s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma KomiıyonundaD ~çık 

500 ade~ etajer alınacaktır. Mütcahbid nam ve hasab;::aıtıP 
eJuiltmesi 19.12.939 sah rünü saat 14 te Tophanede d I' 6()(JO 
amirliği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be ~ 1 oııda 
lira, ilk teminıttı 450 liradır. Şartname ve nümunesi koOJ syiıyo· 
ıörülir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte koPl 
na ırelmelHi. _ ____.,,,, 

Matbaa işleri, kırtasiye vı yazıhane Lvz. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez Satınalın" 

Komisyonundan : nı•l· 
Tahmin edilen bedeli 695 lira olan 20 kalem resiıtlS•uo· 

zemeıi Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez aıl1f 
alma Komisyonunca 19.12.939 salı rünü saat 14 de ~ yoo· 
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ~om;; lclJ. 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 52 lıra k' 1e· 
ruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 1 tiiC 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu itle alakadar ııfıl1 
cardan olduklarına dair ticaret odası veıikasiyle me:ıktlr 
ve saatte Komisyona müracaatları· ____...,.. 

Kereste, tahta ve saire 

Diyarbakır Birinci Umumi Müfettitlikten : 
İkinci defa ekıiltmesine talip çıkmadığındna Sason böiıe:~i 

deki karakollar ara1111da çekilecek telefon hatları için yüı.d~ o.'° 
7,8 metre, reri kalanı 6 metre uzunluğunda, tepe mubitlerı k v-•~ 
ve diter muhitleri 0.40-0.50 metre olmak illere 5800 adet b~r af 
veya meşe atacmdan mamul direk 22.1 u~3g dan itibaren 
müddetle pa:.ıarlıfra çıkarılmıttır. dedi 

Bu direklerin 950 adedi Baykan, 2350 adedi Mutki, 1500 ~ı,r· 
Kozluk ve 1000 adedi Sason kazuları dahilinde a-österilecek ye 
de teslim ahuacakhr. keSil 

Direklerin birinci kanundan Nisan ayı en be'i arasında 
dikleri vesaikle ilbat edile~eklir. te' 

Direklerin tahmin olunan bedeli 21350 lira olup, uıu\talık•t 
minat 1601.~5 liradır. 'd' 

Mukavele projesi, eksiltme ve fenni prtnamesi Diyarb•1'ır 
nafıa mü9avirliiinden paraıız alınabilir. 0ııd' 

Pazarlıkla ihale ı2 Birincikanun 939 ouma ıüuü saat 
aafıa müşavirliii oduında yapılaca~:_._..___ ..-~ 

Nakliyat - Yükletme- Boşaltma __ .. __ .._ --- __ .._ _______ _ 
Kırklareli P.T.T. Müdürlüğünden: ,çı· 

Kırklareline bailı İinece nahiyesinde yeniden bir ın~rkj" ııe" 
lacaiından bu merkeze ait peıta müraselitmm Kırklareli ıle ~10d' 
arasında haftada üç sefer ietirip iÖtürmek ve merkezin açıldı 0to' 
müteahhidi işe batJablma.k üzere çift atlı yayl. araba veya otDı \ifa· 

t • • büs, kaptıkaçtı ıribi emsali motorlu vesaiti nakliye ile po• • r"jl 
cülüi'\i bededi degerini bulursa 6 birinci kinun 939 çarpınl>ı . ,,. 
saat 14 te Kırklareli V. P. T. T. Müdürlütü binasında ibalef

1 
r~ 

pılmak üzere 20 ikinci teşrin 939 tarihinden itibaren 011bef. ,ar 
müddetle açık eksiltmeye konulmu,tur. İsteklilerin ıartnaıneY1 

wek üzere Kırklareli PTT. Müdürlütüoe müracaatları. Jıllrııf 
Muhammen bedel 312 lira muvakkat teminat 23 lira 40 

idari kefalet 400 liradır . 
••• 

1• 11111' 
Efya nakli: Bak erzak sütununda Edirne Aık. SAK i:/ 

-ı-hrikli:-Senzin, Makina yağları v. s. 

. . . ,.,~· 

Kok kömürü alınacaktır. Bak: erzak sütunun.la Edirne 
SAK ilanına. / ----------..... ~-------~ 
M ü t e f e r r i k 1eP 

- ~o • 
Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme Umum İdare• ııafe~ 

Muhammen bedeli 3300 lira olan 6000 adet köınür af'~' 
18.12.939 paı.artcsi günü saat "10.30., on buçukta Hayd•'~' 
ırar binaıı dahilindeki komisyon tarafından açık ekailtıaıe 

1 
aah:ı alınacaktır. ~~' 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 247 lira 50 kuruıluk ııııJ1•$vl 
teminat ve kanunun tayin ettiti naaikle birlikte ekıiltıJJ' 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. ııjl'~· 

Bu işe aid ıartnameler komiıyondan parasız olarak da~ıtı 
tadır. 

Ankara Belediyesinden: ,p~ 
Otobib 

395 diş ve 
idareıi ile diter belediye veıaiti için aluıae•1 1' ,,,~· . .. 
39.) iç lıiatikleri bir ay zarfında pa:ıarlıkla il 

br. 
Muhammen bedeli 582ô2 lira 50 kuruıtur. 

·~' Teminatı 8326 lira 50 kuruıtur . ıeıı'1 t 
Şartnameıioi ırörmek iıtiyenlerin her ıüıı encfimen Jı• eıı' 

ve isteklilerin de 5.12.936 aalı poü saat I0,30 da belediY0 

menino müracaatları. 

. 
el t1 • 

Harp Okulu Komutanlıfı Satınalma Komisyonun • ti 
Harp okulundan ıubay çıkacak okurlar için 77~,ıl~~ ) 

manevra kemerinin 27.11·939 paza r tesi ıünü açılr. e ,aıı \ 
ıiyle ihalesine talip çıkmadığından tekrar eksillJ11e tlt' ( ~ 
olarak 9.12.939 cumartesi günü saat 10 kabul edil1t1if 1'01J'1 

Belli aün ve saatte taliplerin harp okulundaki ~ ttt 
yonda bulunmaları. ıı'ııı' ~1 

Beherinin muhammen fiatı 3 liradır. Muvakkat t• /. 
173 lira 48 kuruflur· ;,tı':J 

Eksiltmeye aireceklerln ıartnamesinde yazılı rı ııf" 
kemeri ve ıartnameıini aörmek üzere heraıün kotıl 
müracaat etmeleri· 



~Btrinclklnun ı• 

İatanbul Komutanlıfı Satınalma Komisyonundan : 
~ l\ınıutanlık birlikll•ri hayvanata ihtiyacı için yedi kalem muta· 
l\ıı tt1uı pazarlıkla aabn alınacaktır. Münakasaaına 8. 12,939 cuma 
~~·'•at 10,30 da baılanılacak ve aynı ıünde ihalesi yapılacaktır. 
'it, ıltrin belli fin ve saatle Fıac:lıldıda Kemutanlık Satınalma Ko· 

0ııuna ıelmeleri. 
- , 

İstanbul Belediyeıinden : 

~ ~hrin muhtelif yerlerine konulacak 47 aded Beynelmi
~~ lttret levhalarının imal ve taliki açık eksiltmeye konul

llUr. 

'tl'thınin bedeli 1644 lira ve ilk teminat 123 lira 30 ku
llr. 

'~ale 18.12.939 pazartesi a-ünü saat 14 te daimi encü· 
e Japılacaktır· 

L.Ştrtname Zabıt ve muamelat Müdürlüğü kaleminde 
'rlllebnır. 
'~tliplerin 939 yılma ait Ticaret Odaıı vesikası ile ihale
\ı tün evvel Fen itleri müdürlüğüne müracaatlc alacak· 
\~~rıni ehliyet vesikaları ilk teminat makbuz veya mek· 
\ tıle ihale eünü muayyen saatte daimi encümende bu· 
"'•l•rı. 

~larıbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
100n metre bir No. lı muşamba 
SOo metre iki No. lı muşamba 

YSOQ top separeıir. 
it Ukarıda yazılı üç çe,id muşamba 18.12.939 pazartesi günü saat 
. l'ophanede levazım amirliği Satrnalma Komisyonunda müte· 

tıaQJ ve hesabına açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
lira, ilk teminatı 198 lira 75 kuruştur• Şartnamesi komisyonda 
r, İsteklilerin kanuni veıikalarile beraber beili saatte komis-
itlnıeleri. .......__ __ _ 
k, Zahire, Et, Sebze v .s. 

Çorum Kor Satınalma Komisyonundan: 
A.çılt eksiltme ile alınacak olan 10000 kilo pirinç için teklif 
11 fiat gali iÖrüldüğünden bir ay zarfında pazarlıkla satın 
~~lır. Tutarı 2900 lira olup muvakkat teminatı 217 lira 5'l 
. r. Eksiltmesi 25 12.939 gününe kadar Çorum satın alma 

L ıe,Onunda yapılacaktır. İsteklilerin bu müddet içinde müraca
"'• ·ı,. 1ain olunur. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
(!İ111j Miktarı Tutarı Teminatı İhale a-ün 

ve saatı 
Lira Lira 

'tı Kilo 8,300 9, 130 1370 4.12.~39 10 
\ıi'tı ,, 9,400 10,340 1551 " " 11 
'ı·''t Ton 4,300 30, 100 4515 6 ,, 14 
\l 1>'lt l, 125 7,b75 1182 " " il 
"'~.. ,, 
\ 0tı:ıürü Liralık 5,00n 750 6 ,, 14,30 
,.

11 tti Kilo 21,000 6,930 520 ,, " 14 
lt'l Hastanede 4,999,29 750 ,, ,, 9,3U 

Ton 300 39,000 5850 8 ,, 12 
Hasta ocak 998,8~ 150 ,, n 14 
Ton 100 13,000 1950 ,, ,, 16 
Kile 8,000 2, 100 325 9 ,, 11 
Ton 100 27,000 4050 11 ,, 14,30 

,, 100 20,000 3000 13 " 14,30 
y Bir kule 4,000 600 11 ,, 15,30 

Ulc.arula yazılı itlerin pazarlıkla Edirnede Müşiriyet dairesin· 
.\ılteri Satınalma Komisyonunda hizalarında yuılı gün ve 
de yapılacaktır. İıteklilerin Komiıyona müracaatleri. 

' ' • Afai'ıda cins ve miktarları hizalarında gösterilen gün ve 
tdc ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veya 
ltıtktublarile kanund1t yazılı vesikalarile ihale günü ihale saa· 

bir saat evveline kadar teklif mektublanuı Edirnede Müşi· 
'l)•ire1indeki Satınalma Komiıyonuna vermeleri. 

•i Miktarı Tutarı Teminatı İhale günü Saati 
Kilo Lira Lira 

30,000 7875 591 18.12.939 15,30 
52,500 60315 4269 ,, 14,30 
75,UOO 2.750 1857 20.12 939 11 ,30 

150,000 33750 2532 ,, 14,30 
30,000 6750 507 " 15,00 
15,000 7500 563 " 15,30 

1 ,470,000 88200 5660 22.12.939 11,30 
240,000 37200 2790 " 14,30 
150,000 19500 2535 " 15,00 
144,000 3g()()() 2970 ,, 15,30 

(s Deni:& Levazım Satınalma Komisyonundan : 
· l J ,3g tarihinde kapalı :r.arfJa yapılan ekıiltmeaine talip çık

t~1tıdan 80 bin kilo sabunun 7. 12.39 tarihine rastlayan Pertem· 
~~' ıaat l l do pa:ı.arlıkla ekıiltmeii yapılacaktır. 

. tc111inatı ~ lira olup şartnameai her iÜn komisyonda iÖ· 

~~~~ilerin belli ıün ve saatte Kasımpatatla bulunan komis· 
"'llunmaları. · 

Orman Koruma Genel Koıııutanlıiı Satınalma 
Komisyonundan : 

~an Koruma Genel Komutanlığının talimgah eratı 
Cı için satın alınacak 3000 kilo sade yağının ikinci ek· 

\'ltıe de talip çıkmadıiından 8.12.939 cuma günü saat 

1.-\nkarada Y enitehirde Orman Koruma Genel Ko· 

1 
dt binasındaki Satınalma komisyonunda birinci pa

~ )apılacaktır. 
llh..rnmen bedeli 3000 lira, muvakkat teminatı 225 

~llamesi heraün komisyonda görülür· 
'kliler muayyen gün ve saatte teminatlarile birlikte 
'ta& ıelmeleri ilan olunur· 

• 

M9uıkua Qe ' ıi 

Ankara Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan: 
100 ton pirinein pazarlığında talib çıkmadıtından tekrar pazar. 

lığı 6. 12.939 günü saat 15 te Aankarada Lv. Amirliti Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhamwen bedeli 22,0oO lira, ilk 
!eminah 1650 liradır. Şartname ve nümunesi Kemi11onda görülür. 
isteklilerin kanuni vesjka ve teminatlarile belli saatte Ankarada 
Komisyonda bulunmaları . 

• • * 170 ton kuru fasulyenin kapalı utfla eksiltmesinde tek.lif 
edilen fiat pahalı a-örüldüğünden pazarlıkla eksiltmeıi 5.12.Q39 rünü 
saat 14 te Ankarada Lv. Amirliti Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. Muhammen be.leli 23,800 lira, ilk teminatı 1785 liradır. 
Şartnamesi ve nümunesi Komisyonda görulür, lsielr.lilerin kanuni ve 
Ticaret Odası vesikalarile belli vakitte l.nkarada Komisyonda bulun
maları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Kemisyonundan: 
Rumeli eihe~i Anadolu ciheti 

84,500 kile 35,000 ıspaaak 
39,000 n 18,000 lahana 
92,000 ,, 38,000 pırasa 
9,200 ,, l ,700 havuç 

11,000 ,, 3,500 kereviz 
18,700 demet 10,000 maydanoz 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 kalem sebzenin 8.12.939 pa· 
zartesi günü saat 13,30 da Tophanede Lvz. Amirliği Satınalme Ko
misyonunda pazarlıkla ekıiltmeıi yapılacaktır. Rumeli cihetinin ilk 
teminatı 737 lira, Anadolu cihetinin ilk teminarı 298 lira 74 kuruş
tur. Hepsi birden ihale edilebileceği gibi Anadolu ciheti ayrı ve Ru
meli ciheti ayrı ihale edilebilir. Şartnamesi komisyonda görülür . 
isteklilerin kanuni vesikalarla beraber belli 1aatte komisyona gel· 
meleri. 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

Salı 5.12.939 

Keten ipliği (Tophane LAz.) No 1256 
Kurşun malzeme, a-alvanize saç, çinko ve teneke levhalar, ahtap 

traversraptiyesi imaline mahsus lama demiri (D.D.Y. Ank.) No 1216 
Sadeyağ, sabun, pirinç, sığır eti (Vize Ask. SAK.) No 1234 
Odun ,, ,, ,, No 1234 
Fincan (PTT. Lvz. Müd. Ankara) No 1237 
Klor kalsium, 11atriuna bisülfit (Aık, Fabr.) 1240 
Kaysı, izüm, erik, ceviz içi, fıstık ve incir (Galataaaray Lisesi) 

No 1243 
Taban helvası, pekaıe:z:, tel ve ya11ı kadayifi (Galatasaray Lisesi) 

No 1243 
Elektrik malzemesi (Ask, Fab.) No 1245 
Ufak tip etüv (M·M.V.) No 1245 
Kuru fasulya (Balıkesir Ask. SAK.) No 1246 
Döşemenin betonarmeye tahvili ve çatı tecdidi iti (Maarif Matbaası) 

No 1247 ı 
Cerrahi alet (M M. V.) No 1248 
Okul tamiri (Balya Kocaavtar Köyü Muhtarlıiı) No 124g 
Pirinç, zeytin yatı, k. faıoulya, nohut (Isparta Ask. SAK) No 1252 

No 1252 
No 1252 

Zeytin yatı ,, > n 

Köprü baflarıııda işaret levhaları dikilmesi (Isparta Vil. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum ~lüdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 59210 lira olan 42000 metre muhtelif 

ebatlı yer altı kablosu pazarlık usulile satın almacaktır. 
2 - Muvakkat teminat maktuao 1000 liradır. 
3 - Pazarlık 16. 12.939 cumartesi günü saat 10 da Metro lıan 

binasının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme Ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idare veznesinden 200 kuruşa teda
rik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 
ilan edilen gün ve saatte Komisyonda hazar bulunmaları. (9991) 

lshı, mikdar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları a· 
şıığıdn yazılı 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 14. 12.939 pertem
be günü saat 15 den itibaren sıra ile kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteye.ılerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı pn saat 14 
de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şarnameler 140 kuruta Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde 
satılmaktadır. (9804) 4-4 

Mikdarı Muham. bed. Muvak. tem. 
No. ton İsmi lira lira 

----- --- ---
ı 400 Mazot 28,000 2,100 
2 400 (Petrol 69,500 4,125 

150 (Pis gaz 
3 200 Benzin 41,600 3,120 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Pangalb Merkezimiz kışlık kömür ihtiyacı olarak 35 ton yerli 

gazhane kok kömürü alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eluiltme 13.12.939 çartamba günü saat 15 de B. Postahane bi

nası birinci katta P.T.T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alım Sa
tım Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher tonunun muhammen bedeli 22 lira. Hepsinin 770 lira. 
Muvakkat teminat 57 lira 75 kuruttur. 

İsteklilerin olbapdaki fenni ve eksiltme ıartnamelerini ıörmek 
ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkür 
Müdürlük idari kalem Levazım kıımına ekıiltme giln ve ıaatinde de 
939 senesi için muteber Ticaret Odası veıikası ve muvakkat teminat 
makbuzile birlikte Komiıyona müracaatları. (9676) 3-4 

3 

. . . ... . . .. . ... -.. .. 

Cinsi Mikdarı Mub. Bedeli Yo 7,5 EUiltae Şekli Mati 
teminat 

Lira Krı. Lira Krt· 
- - -- ----- -- -=--- ----- -------- ---

Cam alat 2460 adet 2518 76 188 gı Açık ekalltae l4 
Ecı:a 107 ,, 494 85 37 31 ,, ,, ti 
Ahitı fenniye 11 l ,, 5890 80 441 81 Kapalı urf li 

,, ,, 92 ,, 2623 65 196 73 Açık ekliltae 11,JI 
1 - Evsafını gösterir mevcut müfredat liıteleri maciltia• ,.

karda yazılı malzeme hizalarında iÖ•terilen u•llerle ebllt..,. 
konmuştur. 

11 - Mubammen bedelleri, muvakkat t .. ıaatlan, •Utae 
saatleri hizalarında a-österilmiştir. 

111 - Eksiltme 13.Xll.939 çarpmba ıfinii Kabatqta Leıırasıa Ye 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır, 

iV - Listeler ber gün aözü geçen Şubeden para11s alıaalıtllir. 

V - Müfredat listelerinde göıterilen Katalot au•aralan aa•e· 
ce aletin tip ve evsafını göıtermekte olup .. rtname •aka••••a•ır. 
Başka markalar da verilebilir. Bu hususta fada isal.at i~İ• KaM.
taşta Şarap ve Kimya laboratuvarı Şubeıine mdracaat Mil•eltılir. 

VI - Münakasaya i,tirak edecek olanlar münakasa tbü••• 
evvel fenni tekliflerini mezkur Şarap ve Kimya llhoratayarı Şulıtc• 
sine tetkik ettirmelidirler. 

VII - Kapalı zarf münakasasına iştirak edecekler aCUatlrltl t.k• 
lif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 a-üvenme paruı makı. ... 
veya Ba'nka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı urflaraa İM• 

le saatinden bir saat evveline kadar mezkür Komi•yoa Bıqkaalıl1-
na makbuz mukabilinde vermeleri ve diter eksilt•elere rir .. ekle
rin tayin olunan gün ve saatlerde ol° 7,5 rüvenme paralariyle Wr
likte yukarda adı geçen Komisyona i'elmeleri ilin eluav. (8131) 4-4 

Cinıi 

Muhtelif banda 
Perde imali ve 

Vaziyye işi 
Muıamba dö,eme 

işi mukava ile 
birlikte 

• •• 
Miktarı Mubam. B. 1/ 1 7,5 Bluıllt•• 

16 kalem 
19 adet 

160 M2 

teminat 
Lira Kr. Lira Kr. Ş.lr.li Saati 

- - ,.aarhk 15 
415 00 il 12 ,, li,Jt 

220 ()(). 11 IO ,, 11 

l - Numune ve ebat listesi mucibince 7ukarda ciaı H •İktan 
yazılı, üç kalem malı:eme pazarhk usulile satın alınaeaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, pazarlak ... tıe• 
ri hizalarında yazılıdır. 

111 - Pazarlık 5.Xll. ıalı aiinil Kabatafta Lenzıa H M•k1aat 
Şubesindeki Alım Komiıyonuoda yapılacakbr. 

iV - Nümuneler her gün sözü geçen Şubede f6rGleltilecefi ıi· 
bi banda ebat listeleri de alınabilir. 

v - isteklilerin pazarlık için tayin edilen rtln Ye Matler•e ·ı. 
7,5 güvenme paralarile birlikte meakur Komisyona plaeleri. 

(i867} 4--4 
••• 

Cinsi Miktarı Muit, Bedeli Y. 7,5te•İ. elr.ailt•e•l• 
lira krı. lira krt. tekli Mati 

-------- -- - ----- ----- ------·-
Demir boru v.ı. 
Üzüm kesme ma-

kinesi 

16 Kalem 400 
l 2 adet ) 2075 

30 30 Ol Atık eklilae 14 

151 6' " " 15 

Yivli a-ömleği bıçatı 25 n ) 

1 - Şartaame müfredat listesi ve meveut ltıçak •••••Nİ ••· 
cibince yukarda cins ve miktarı yazılı iki lr.alea •ÜHae açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat te•İaatları, ek9ilt•e •· 
atleri hizalarında yazılıdır. 

Jll - Eksiltme 15.Xll.939 eu•a rilnil Kaltataıtla Lenaıa Ye 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyenunda yapılaeakbr. 
iV - Şartname ve müfredat liıteleri her ıi1• ıld fep• Şa· 

beden parasız alınabileceti i'ibi bıçak numuneai tle i'irGle~ilir. 
V -· İsteklilerin eksiltme için tayin edilen rln .,.. saatler•e 

0 
0 7,5 rüvenme paralarile birlikte mezkur Kemisyeaa 1•l111elwi. 

Cinıi Miktarı 

(9116} ~-4 

* * * 
Muham. t.e•. 1/ 1 7,5 tea. lluUtae 

..idi aaati lira kr. lira kr. 

Telefon makinesi 105 adet 2572 50 11'41 .7' &fık ek. ll 
Fıçı tapası bezi 105,000 ,, 1837 50 137 81 • 11,iO 

1 - Şartname ve mevcut fıçı tapası nuauatıi muclbiace yaka· 
rıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme acık eluilt•e asallle 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen b.delleri, muvakkat temiaatları, ek.Ot.le •· 
atleri hizalarında yazılıdır. 

lll - Eksiltme 15.Xll.939 cuma ftlnl ICaltataflla UTUI• n 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyenun•a yapıla~aktar. 

iV - Şartnameler her ıün aizil reçeo Şuı.Meo puasıa ahaa· 
bileceii gibi fıçı tapaaı bezi numunesi de ılrllebilir. 

V - Telefon makineıi münakuaııoa ıir .. elder fi1at.ıa ••fa .. 
sal tekliflerini veya cihaz numunelerini ihaletlen •• H ltlr laafta 
evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü tQtiln faltrikalar Şultell Ml.&lrll
ğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulilnil 111tıdu:a•aıa .-Nlka alaa· 
ları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin ••ilen rl• ve Natte 0/17 ,1 
güvenme paralarile birlikte mezk6r Keaiıyeaa relm.ı.ri Ola •· 
lunur. (ll04) 2-4 

----------~----=--,_,, ______________________________ __ 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lılert Dtrektlri\ : lımad 9llft 
Buıldıiı yeri: Akm Buı•evt, lıtaabul 
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ADMINISTRA TION 

Galata, Fermeneciler Cad· 

Kenber Han, 2me Etag~ 

No S.9·11·12 

Boite Po.tale No. 1261 

Pour la Publicite ı' adreaaer 
a l' Adminlıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat T elepbone: 49442 

Tebleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d'adjudicat. eaümatif ObJet de &'adjudfcatlon 

l) Adjudications au Rab~ 

Cautioo. 
proviıoire 

-O~d';djudication e tdu 
Cabier dea Cbarges 

Constructiona-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Gonstruction-Cartographie 

Jtepar. fenetres etage inferieur et autres de Gre i rre 
de la bitine d'imprimerie No. 11/13, 
Rue Ebuuuut, Sirkeei 

Conıtr. tour 
•ıp. bit. hôpital milit. 
C.Oıtr. pave 
Coaıtr. en aspbalte de la place gare 

Sirkeci (aj.) 

" 
n 

Publique 

248 92 

4000 -
4999 29 
7370 -

18 62 

600 -
750 -
552 75 

Repar. ıur route Nilc.aar·Erbaa Publique · 1498 - 1 rn -
Ceastr. a la hltiaae ecole Artilleric Metris n 7216 98 541 28 

•ıeotrlcite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Com. Perm. Mun. Ist. 

Com. Ach. Mil Edirne 

n n 
Cm. Perm · Municip. fst. 
9eme F.xpl. Ch. Fer Et:ıt Sirkeci 

Vil. Tokat 
C. A. Command. Milit. İst. Frndıklı 

C&blc aouterrain da diff. dim.: 42000 m. (cah. Gre iı rre 59210 -
.a. 200 P.) 

1000 - Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. lst. 

Wablllement - Chausauras - Tissus - Cuirs 

Jours Heures 

5-12-39 14 -

11-12-3, 
6-12-39 

18-1!-39 
25-12-39 

15 30 
9 30 

14 -
IS -

18·12-39 14 30 
13-12-39 11 -

16-12·39 ıo -

Mabita d'ete: 4000 Pli cach. 22000 - 1650 - C. A. Com. Gen, Surveil. Douan. lst. 22-12·3~ 15 -
> > 846 compleb 

Ceıılection paletotı: 9! P· 
Cenfeetion couverture avec les 60 t · de de· 

eheh de laine amasaees aux maiıon de 
eoature 

Toile pour aaeı a pain: 170000 m. (cah. eh. 
12 L.) 

lHarpinı: 130-HO paires 
lreffe pour robe: 175-200 m. 
Pari•auı: 40-48 p. 

Publique 4653 -
n 1216 -

Gre a gre 413 80 

" le m. 1 45 

la pairc 4 -
le m. 4 !S 
lap. 16 -

~onerture en laine: 771 p. (aj.) Gre a gre 10794 -

Tr•vaux d'lmprimerie • Papeterie 

350 - > > 

91 20 Municip. An1'. 
31 04 Com. Ach lnt. Tophane 

27150 - Com • Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

42 - Dir. Culturc Konya 
61 75 

" " 57 60 . > 
" 809 55 Command. Ecole Gucrre et lnt. lıt. 

Artlelea ele deaıin: 20 lota Gre i. gre 895 - 52 13 C. A. Oir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 
A"'eublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Etar•reı: SOO p. Publique 
Tables: 10 p.-couvercle: 4 p.·armoirc: 2 p. Gre a ıre 

etabli i. araoire: 1 p.•tab ourets: 20 p. 

60CO -
900-

450 -
135 -

Com. Ach. Int. Tophane 
Com. Acıb. lnt. Ankara 

Tr•11•port-Ch•rgement - Oechargment - Fournltura da Bureaux 
Traaıpertı postaux Publique 312 - 23 40 Dir. P.T.T. Kırklareli 

> effatı: 4300 t. • Gre a rre 30100 - 4515 - Com. Ach. Mil. Edirne 
• • 1125 t. ,, 7875 - 1182 - ,, 

Bole de Conatruction, Panches, Charpanta 

Peteaua •• beia de eh~ne ou de peuplier: Gre i. rre 21350 - 1601 25 lre lnıpection Gen. Diyarbakır 
5800 p. (aJ.) 

•ombuatıble - Carburant-Huiles 

Ceke Gre a rri 5000 - 750 - Com. Ach. Milit. Edirne 

Dlvera 

Cewffeı pour charbon: 6000 p. Publique 3300 - 247 50 tere Exploit. Ch. Fer Etat M.paşa 
JabriHt. et auıpenıion deı ıiınaux interna· " 

1644 - 123 30 Com. Perm. Municip. lst. 
tienaua: ~7 p. , 

Artieleı ae ıellerie: 7 lota Gre a ire Com. Acb. Comm. Mil. lst, Fınaılc.lı 

Toil• eirie No. 1: 1000 m •• id. No. 2: 500 m. Publique 2650 - 198 75 Com. Ach. lnt. T opbane 
1tp&ritir: 501 rouleau:ıı: 

C.iature peur maooouvre: 771 p. (aj.) Gre i. rre la p. 3 _: 373 48 Command. Ecole Guerre et lnt.lst. 
Chaabre a air: 395 p,·pneu:ıı:: 395 p. " 

5826?. 50 8326 50 Municip. Ank. 

Proviıl on• 

lnrre: l,J t. Gre a ııd 9130 - 1370 - Com. Ach. Mil. Edirne 
> 9,4 t. 

" 
10340 - 1551 - > » 

Viaaie de aouton: 21 t. n 6930 - 520 - > > 

f aiiae: 300 t. n 39000 - 5850 - n > 

Poiı·elıiehe: 100 t. 
" 

13000 - 1950 - > 
" Sıaere u poudre: 8 t. n 2100 - 315 - > > 

llia: 100 t. 
" 

27000 - 4050 - > > 

Lentllleı •ertea: 100 t. " 
20000 - 3000 - > > 

S•er• en poudre: 30 t. 7875 - 591 - > > 

Beurr.: 52,5 t. 60375 - 4269 -
" n 

Snon: 7' t. 24750 - 1857 - J> l> 

Maearonit: 1'0 t. 83750 - 2532 - n > 

Orı• mond6ı 30 t. 6750 - 507 -
" 

l> 

Huile d' olive1: 15 t. 7500 - 563 - > > 

Aveiııtı 1470 t. 88200 - 5660 - > 
" Haric:ota Hu: 240 t. 37200 - 2790 -

" " 
Poiı-ebiebe: 150 t. 19500 - 2535 - " 

> 

Ria: 144 t. 39600 - 2970 -
" " Beurra: 1~0 t. (aj.) Gre a rre 7288 40 Com. Acb. lnt, Marit. Kasımpafa 

SnOD: 80 t. (aJ.) ,, 2034 "- n ,, 
1iru .. ı: 6 lota ,, Com. Ach. Int. Tophane 

22-12-39 16 -
19-12-39 lo 30 
11-12-39 ıs 30 

6-12-39 Jl -

15-U-S9 14 -
15-12-39 14 -
IS-12-39 14 -
8-12-39 15 -

19-12-~9 14 -

19-12-39 14 -
4-12-39 14 -

6-12-39 14 -
6°12-39 14 -
6-12-J9 11 -

22-12-39 10 -

6-12-39 14 30 

18-12-39 10 30 
18-12-39 14 -

8-12-39 10 30 
18-12-39 14 -

9-12-19 10 -
5-12-39 10 30 

'4-lı.39 10 -
'4-12-39 1t -
6-12·39 14 -
8-12-39 12 -
8-12·3' 16 -
9-12-39 11 -
9-12-39 l-4 30 

9 -12-39 l4 30 
18-12·3' 15 30 
18-12-39 14 30 
20-12-39 11 30 
20-12·39 14 30 
20-12-39 15 -
20-12-39 15 30 
22-12-i9 11 30 
22-12-59 14 30 
22-12-89 15 -

~ 22·12-.i9 15 30 
7-12-39 14 30 
7-12-39 11 -
8-12-39 ıs 30 

~ 
:....--~·---------------------_/ 
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A V l S OffICIELS 

Du Ministere des ~ 
Travaux Publi~.t.' 

A la suite dH modificationa faiteı danı leı cahiera .&es c J' ~I 
de IO oyliodres de route, le tout fonetionnant ıoit i vape11',o~.~ 
muout, ou bien une parti• a vapeur et une parlie a o:ı•~,01". 
vrablcs dedouao~s et montes a lıtanbul, modification• P' t ;~ 
que la difference des frais aevant nec .. ıitcr du chaoıeıJJ'JJ ftl"ııi t. 
tuel des voieı naturelles pour l' expedition doit incomber •;,. 
atere, une nouvelle adjudication, de ıro il ıre, aura lieu, le de~~ 
9. 12.939 il l l b., par devant la Commi11ion d'adjudicatioıJ~ i•'j [' 
tiriaux ıieıeant dans la Chambre de la Direetion de MatCf ~ 
local du Miniıtere deı Travaux Puhlicı a Ankara. ,~" ~ 

La valeur cıtimative de chacun dea cylindrea a vapeur et c' 
8500 livreı y compriı les inıtrumeob et pi~ces tle reCbaııf' ~~ 
tle chııcun des cylindru a muout, 1 oompria ~ıalement iti ~· 
meota et piecea de rechanıe, eıt de 8250 lineı. et 

On peut ıe procurer le .. hier deı cbarıeı cl'atljudicati~" .. ~ 
tailı au prix de 425 piaıtrea de la dite Directien de Mater•: 16 

Le cautionnement proviıoire aera etabli d'apreı l'artic e,~ 
la Loi No. 2490 sur le mootaot deı prix dea ClylioclrH i ~•P 
a maaout que le ıoumiuionnaire offrira. co-~ 'it 

Les ıoumi11ionnaires doivent ı• preıinter a la tlitt f.,, 
ıion, le meme jour • l ı heurs, muniı du cautionnement ı>'0 t 
et cles c.rtificats preacrill Canı le cahier deı charı•s. y' 

------(W-58_)..,J ,' 

' (J üncü ıahif eden de Tam) ~ 

K••••p, .balya ipi, çamba,, tal, taka Ya çivi (Tepbane L«·l~: 1~ ~ 
Kanaviçe ve bez n 11 tf' ~ 1 

Perde imali Ye vad1y• iti, muıamba dlSıemesi maa .. uıı• lı 
hisarlar U. Müd.) No 1254 

Muhtelif baada (İnlai1arlar U. Mad.) Ne 1254 
Sotan, lahana, pırasa, patatH, 11panak, bakla 

Ne 1254 
Nohut (Tepbaac Lvı.) No 1254 fıb'' t 

Sefan, lahana, Jllraaa, patatH, iıpanak., bakla (lıt. Atlı• ~ 
No 1255 ~ 

Eti• makineıi (Bursa Vil. Muatafakemalpaıa leled.) N• 1 
Y•laf, ıabuo (Samıuo Tlmenl) Ne 1254 ~ ~ 

--Memento des Fournisseur0
1 

Mardi 5. J j,911 

Fil ae lin (lot. Toplııaoe) No 1256 
Matiriel en plomlt, t61e ıalvaııiıie, plaquo en &İne 

fer la•a pr. fabrieation eelisıe traYerHs en lteiı 
Ne 1~16 tı' 

Seurre, ıaven, riz, Yİaoıle ıle l>ceuf (Cem. Aela. Mil· Vi••) ~' 
Beiı " " " " 
Iıelateura (Dir. Ecenemat PTT. Aokara) Ne 12J7 · 
Cblere c:alsium, natrİHa biıulfite (Fab. MU.) Ne 1240 ~-" 1 

Altricetı, raiıin, pruaeı, oeix tleeortiquieı, piıtaebH et fir-
ec• Galataaray) No 1243 

Helva taban, kadayif (L7cie Galataıara7) No 1243 
Artieleı eleotr. (Fab. Mil.) Ne 1245 
ituYe type petit (Min. Def. Nat.) Ne 1245 1 t 
Haric:ota ıecı (Cem. Aeb. Mil. Bahkeıir) No 1246 • ~o 1 
Conıtr. plaocher en lteton armi et teit (lmprimerie MaarıO ~ 
lnatrumeota de c:birurıie (Mio. Def. Nat.) No 1248 ,-ı 
Repar. bitisae eeole (Mulatar clu Villaıo Koeaavıar de ' 

No 124g rJi1 ~ 
Riz, bu ile d 'olinı, laarieota Hcı, peiı·ehicbe (Cem. A•b· ı~ 

parla} No 1252 
1 

ı ~ 
Huile d'oliveı (Com, Ac:b. Mil. Iıparta) No 1252 ) ~ı lis 
Plaqacı de siırnaux a ıuıpendre ıur ı .. ponts (Vil' lıp•rt;ZJ' 
Fieelle, corde, Hreeaux, fil, elouı ete. (lnt. Tohane) N° 
Canevaa et toile l~ 
Fabric:atioo et •İH •• place de rltleaux :t toile

11 

cirh af-' 
(Dir. Gen. Moaop.) No 1254 

DiveraH bandH (Dir. Gen. Monop.) No 1254 
ÜİiDODI, cbou:ıı:, poireau, pomme de terre, epİnards, 

Mil. Iıt.) No 1254 
Oignonı, cboax, poireau, pemme de terre, 

Mil. lıt.) No 1255 
Poiı·claic:ho (lat. Toplaane) No 1254 • 
Maehioe etuye (Municip. Mustafakemalpaıa tlu 
Avoioe, aavon (Div, Samıua) No 1254 


