
ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylığı 450 

6 " 850 
12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 
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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 
~~k~o~n~o~rn~~,.k~~H~a~b~e~r~l~e~~r-~~1!!!911!!~.-.------------~~~~~~~~e~aı~.ke~sır~v~aı=ili~~n~de=n=~------

M UNA KASA LA R Gönen üçüncü ilkokul pavyonunun 2517 lira 24 kantluk ik-

-Ureftanin 1939 Senesi Üzüm 
Rekoltesi 

~~İlrcftenin 1935 yılı üzüm re
~tai 6 - 7 milyon kiloya baliğ 

() lı!tur. 
~ :tunılerin kemiyet ve keyfi
\~c yetişmesine mevsimin mü· 
' •e elveri~li olması, bu yıl, 
\ tfte ve havalisi mıntakasın-
\ı" '-ıahsulün her bakımdan ara· 'n evsafta elde edilmesine 
~et etmiştir. 

ı.ı .. 
~ l.lrcftenin 1939 yılı mahsuln 
~· lıdaki şekilde ıstilılak edil-
.. lir 

l tıı_hsulüıı 4 - 5 milyon kilosu 
'-ıı,· • ~ ı amiller tarafından ıaraplık 
\'" '!IUDayaa edilmi,, 600,000 
~ "1 lstanbul Satıf Birlikleri 
'it 0t>eratifi tarafında11 yüklü 
~'k satılmıı, 540,000 kiloıu 
~> tıtnallar vaaitasile fstanbul 
'G~~aıına çıkarılmıt · mütebaki 

lın bir kısmı da Trakynnın 

\ htcıif mahallerine sevkedilmit 
l lltkoıer; yapılmııtır. 

\hisarlar idaresinin bu sene 
. tfte ~·e havalisindcn mubayaa 
't' ~ 1 iiılmlerin miktarı 800,000 
olduğuna a-öre, idare Mü· 

~t Üzüm istihsalitının ancak 
~de birini mubayaa etmekte 
h anlaşılmittirr. 

1 
~eboıudan Yapı lıcak ihracat 
~botu ve civarının bu sene· 

~ '-la mahsulü geçen senelere 
tltn yüzde elli nisbette faz
t: Sevkiyat bilhassa fstanbul 
•ne oldutundan nakliyat lau

\ tıda tüccar mütkilit çekmek
b. 
~tlizyolları vapurları dönüşte 

\ı '•itele olan lneboluya gel
tr· 
~ ı ?.aman vapurun tamamen 
~?larak ·gelmesi, çirümeğe 
llnı ısevkiyatıa vakti zama-
{~Pılamama11 alikadar tacir
ır çok zararlara ve mRiraf
'<>lunaktadır. Deni:ı.yolları 

'-i Karadeaiz hattına dör· 
" bir poıta ihdas ederek 

tondaa koyun yükli;> erek 
~~Ya otratıp bu nakliyatı 

Un oldutu kadar ifaya 
lt:ıııken yaptıtı ye11i tadilat 
tıau, bu poıta b• haftadan 

lttn dönüıte müteaddid iı-
tt • 

c utratlıtından lneboluya 
, dolu olarak relmeğe ba·
~ır. Bu 1ebebtan üç bin 
•ıt l . ~ • ma, Ege, Karadenız ve 
llriyet Yapurları tarafından 

lt:ı'nıaısı yüzünden sevkedi-
~h ittir. 
~ ı,, renif bir hinterlanda 
list?lan İnebolu, elmadan baş· 
\•it, keadir, pirinç, patates 
~i ıil.i külliyetli miktar· 
'4t • amade eıya da mev

, Hopadan ııtır, Trab· 
~ koyun, Gireıundan fın
; Sanı~un Gerzeden tütün 
t 'tek lnaboluya gelen bir 
lln yük almak vaziyeti ol-
'~ tibi yolcu dahi almadık-
1 •ık vaki olan hallerden-

~ 
idaresi Camileri tamir 

~"' "'Edecek 
iclueıi 600 bl.a liralak 

tahsisatla ~imdiye kadar 1 ! cami 
tamir etmişti. Bu sene de mü .. im 
tahsisat kabul edilmittir. İki 
gündenlteri Sultanahmet camii 
minarelerinin külahlarının detit
tirilmesine başlaıımııtır. Fetlliye 
camiinin tamiri esnuında evkaf 
mimarlarmın tetkiki neticesinde 
sıvaların alhndan fevkali.le Jii
zel Biunı mo:ıayikleri meydana 
çıkarılmıştır. 

Romanya· Almanya Ticaretini 
Önlemek için 

Fransız ve İngiliz mümasr'l. 
leri Tuna Romanya içindeki kıs
mında çalı,an büyük römorkör 
ve mavnaları bir sene için kira
lamı,lardır. Bu ııuretle nehir ta· 
rikiyle Almanyaya etya nakli 
imkin haricine çıkmaktadır. 

Difer bir İnıiliz •irketi de 
Fransa ve İnriltereye eşya nakli 
için Köstcncede 13 vupur kira
lamış ve kontrolü inıiliı.lere a
id olıııı Astaro Remanu piyua 
daki bülfin petrolü satın almıt· 

tar. 

Karadeniz Şehirlerine Hava Se
ferleri Yapılacak 

Bu yıl bava seferleri sezenun
da gayet iyi bir netice alındığı· 

nı gören Devlet hava yolları Ö

nümüzdeki yıl için çalışmaııaı 

daba ıenitletmeğe karar •er
miştir 

Tayyare ile seyahate kartı hal
kın rösterdiği raibet dolay11ile 
verilen bu kararın batında Ka
radeniz limanlarına da tayyare 
seferleri yapılma11 hususu rel
mektedir. 

Ba maksadla Samıuna bir tay• 
yare meydanı yapılacak ve Kara

deniz limanlarıo~n hava ü11i o· 
lacaktır. 

Mevcut tayyarelerin yolculara 
ve bu Hrvislere kifayet etmiye· 
ceği de dütünülerek yeniien İn· 
giliz fabrikalarına tayyare Sipa
riş olunacaktır. 

Ayrıca yolcuların ıeyahat ••
nasında telsiz ile konaıabilme
lerini temin etmek üzere yol
cu tayyarelerine tesisat yapılma
sı düfÜn\1lmektedir. 

Manifatura Eşyasında Spekülasyo h 

Alakadarlar baı:ı biyük manifa
tura ticarethanelerinin methaldar 
oldukları renit bir •peküliıyon 
hareketi teabit ctmiperdir. 

Ticaret Vekaleti ıpekllitörlere 
kartı tedbirler alacaktır. Bu 
tedbirler emsaline numune teıkil 
edecek derecede tid.letli olacak
tır. İthalit maddelerinde fiyat 
boz:ukluklarını öııliyec:ek bir ka· 
nan liyilıaast da ha:ıırlamııtır, 

Liyiha lım a-ünlerde Meclise 
ıevkedileeektir. 

Merkez Bankası Tıydos Makinesi 
Getlrımiyar 

Merkez Bankaıının Avrupadan 
i'etireceji taydos ı:aakineıi ile 
katıt para basmak iti harp va
:r:iyeti doliyiıile tcbir edilmittir. 
Bu it için Ankara.la ltir bina 
yapılacak ve Darphaneden de 
iıtifade edileeektir. 

------------.-----------------·------------~----~,_,,....,._ 
İn'8at-Tamirat-Nafıa isleri - Malzeme-Harita 
--------~-------=--

Isparta Nafıa Müdürlüiünden : 

Ekailtmeye konulan it: 
fspartada yeniden yapılan Hükumet konatının ön ve lnbçesinin 

tasdikli planına a-öre tanzim ve tesviyesi, 
Bu işe ait evrak ve ıartnameler. 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
B - Yapı itleri Umumi ve fenni tartnamesi. 
C - Keşif ve plan, 
D - Husuıi ve fenni tartname, 
E - Mukavele projesi, 
F - Açık eksiltme şartnamesi. 
İsteyenler bu evrakı İsparta Nafıa Müdürlilğünde görebilirler. 
Keşif bedeli 5465 lira 90 kuruş olan bu işin muvakkat teminat 

uıikdarı 410 liradır. 
29.11.939 dan itibaren onbet gün müddet!s. açık eksiltmeye ko

nulan bu it 14, 12.939 perşembe günü &aat oııWşde Nafıa müdürlü
tbde tefekkül edecek komisyon tarafından ihale olunur. 

Taliplerin yukarıda yazılı muvakkat teminatla beraber yukarı
da yazılı (Ün ve saatte komisyona müracaatları ilin olunur. 

Ur.ranlı köyü Muhtarlıiından: 
Ur.ranlıköy odasının ihalesi 30.11.939 perıembe a-unu o· 

larak ilan edtlmiı ise de eksiltme ve artırma kanununa göre 
muayyen muameleleri ikmal edilmemif olduğundan ihalenin 
11.12.939 pazartesi günü saat 14 de talik edilmiş olduğu ilan 
olunur. 

Kütah1a Belediye Riyasetinden : 
Noksanlarının ikmali hususu evvelce münakasaya vaz edilmiş 

elan fehrimiz hali hazır haritalarının ikmali nevakısına talip zuhur 
etmeditinden yeniden münakasaya vaz edilmiştir. Yapılacak işler: 

1 - Hali hazır harita gösterilmeyen cephe ve biııa vaziyetleri 
1 ·500 l j2000 mikyası. 

2 - Mevcut haritaların şehrin hali hazır vaziyelile mukayesesi 
yapılarak basıl olmuş deti,ikliklerio haritalar üzerine geçirilmesi. 

3 - Şehirdeki ulu ataç yerlerinin tesbiti. 
4 - 112000 lik .. arita üz:erinde meakun saha ve şehrin tayin 

edilecek imar hududu ve luımen çevreıi dahilinde kalan sabanın 
teaviye münhanilerinin geçirilmesidir. Muhammen bedel 1200 liradır. 

Münakasaya iştirak için vekaletce musaddak ehliyetnameyi haiz 
bulunmak şarttır. İhalesi 6.12 939 çartamba günü saat 15 de bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. isteklilerin mezkür günde belediyeye 
miiracaatları ilin olunur. 

Tire Kaymakamlığından : 
1833 lira 67 kuruıı bedelli keşifli eski Oba köyilnün su isalesi 

teıint ve tamiratı işi 15 riin müddetle açık eksiltmeye çıkarılmı•-

tıa. 
haalei katiyeıi 11.12.39 tarihine tesadüf eden pazartesi günü 

yapılaeatındaıı iıteklilerin ketifname teraitini anlamak için ve iha· 
leye i~tirak edeceklerin yüı:de 7,5 pey akçelerile kaymakamlığa 
müracaatları ilin oluaur. 

lnglltere için Verilen Takas 
Primleri indirildi 

Takaa liı.0ited tirketi tarafın· 
dan tatbik edilmekte olan prim 
mikdarları inıiltere için yüzde 
44 den yüzde 40 a indirilmi,tir. 

Primlerin uman zaman ve 
teir icen indirilmeai, evvelce bir 
spekülisyen mevzuu olan takaa 
primlerinin Türk ihracat tacir· 
lcri lehine kolaylıklar tevlit et
titine, taku limited fİrketinin 
tcıisinde hükümetin ıüttüiü p· 
yenin iıabetiae ve tirketin ça· 
lıtmasındaki muvaffakıyete bir 
delil olarak ıöıterilebilir. 

Romanya Pıtrolları 

Bir alman •ali a-rupu 240 
milyoa ley miktarında bir Re· 
mau1a petrol tirketinin firma 
ve emvalini miltayaa etmittir • 
Aynı ırup, diter mihim bir 

Romanya petrol tirketini kont
rol edebilmek için müzakereye 
denm etmektedir. 

Londra 

BORSA 
ÇEKLER 

4 - 12 1939 

5.2375 
Nevyork 130.36 
Par is 2.8810 
Milano 6.8258 
Cenevre 29.30 
Amsterdan 69.25 
Berlin 
Brüksel 21.575 
Atina 0.97 
Sofya J.6125 
Prat 
Madricl 13.605 
Aartova 
Buda~te 23.8075 
Bükreı 0.91875 
Belgrad 3.175 
Yokobama 31.625 
Stokholm 31.175 
Moıkova 

ESHAM VE TAHViLAT 
Anadolu Demir- ) 38.75 
701• 1 H il peıia ) 

mali inşaatına ait ihaleye talip ı;uhur etmoditiaien bir ay •'14-
detle pazarlıia konmUf ve 8.12.1939 tarihine mwadif puartesi f'l
nÜ saat 15 de daimi encümen odaaıoda puarlık mretile illaletİ 
yapılacaktır. 

Teminatı 188 lira 80 kuruştur. 
Bu işe ait dos7a daimi encümendedir. 
Talibin nafıa müdürlitünden almıt oldukları ehliyet .. sikuıaı 

~östermesi. 

Talibin yukarıda yazılı JlÜıı Ye ıaatte dai•I emelmeH •lra· 
caatları ilin olunur. 

Elektrik, Ha va azı, Kalırifır (T ııi11t ve Mılz.) 
Çanakale Hususi Muhasebe Müdürliijünden: 

Vilayet hususi multasebe binasının 258 lira bedeli tabaiali 
elektrik tesisatı ~O, 11,939 itiltareo on beş middetle açık eluiltm .. 
ye konulmuştur. ihalesi 15,12,939 tarihine müıadif cu•a ırlol saat 
IO da vilayet daimi encümeninde icra kılınacaktır. Eksilt.eye ifli
rak edenler bedeli mubammeııin } 0 7,5 tu olan 19 lira 35 kuru .. 
ziraat bankasına depoz:ito edeceklerdir. Talip elanların mHkür rd• 
ve saatte daimi encümende hazır bulunmaları ilin elunur. 

Mıusucat -Eli ise -Kundura -Ça1R1fır v. s. 
Kütahya Beletiiyeıinden: 

Belediyemiz. itfaiye letkilatile odacılar illtiyacı için .. cı ...... 
kabul edilen belediyemizde mevcut nümuHlerdeıı olmak bere 
yaptırılacak 19 takım elbiıe açık ebiltmete keaulmuttur. 

Beher takımının bedeli muha•meoi 20 lira.lır. 
İhalesi 6 kiounevvel 939 çarpmba ıünü saat 15 ile Mle•IİJ• 

encümeninde yapılacaktır. Şartnamesi belediye7e •lracaatla her 
ıün (Örülebilir. Taliplerin me;ııkur a-Gnie belediye eael•oaiae 
müraeaatları ilan olunur. 

Mobilya, Büro ve ev e,yaıı, Mufımbı, Hah v.s. - - --- --
Ankara Adliyesi Satınalma Komiıyonundan : 

Ankara Vilayeti Nafıa müdürlüiünc:e yapılan ketif dairesinıie 
ve 2490 aayılı kanunun 43 üncü maddui mucibince Aakara Adliye
si A~ır ceza mahkemesi ııalonunun kürsüıü ile tefriti it• açık 
eksiltmeye konulmuştur 

Muhammen bedeli 3222 lira 72 kuruştur. Üç bin iki ylır.: yirmi 
iki lira yetmit iki kuruştur. 

Muvakkat teminat miktarı 242 liradır. İki yiı kırk iki lira· 
dır. 

E ksiltme 11.12.939 pazartesi pnü ıaat 15 de Ankara Atliyesia
de toplanacak sırtın alma komiıyonunda yapılacakttr. 

Eksiltmiye girileceklerin bu işi yapabileceklerine dair vill7et 
nafıa müdürlüiünden.;ı alacakları ehliyetname ile ticaret e.luı 
vesikRsını komisyona ibraz etmeleri meclauridir. Suaları iltru etmi
yenler eksiltmiye kabul olunmaz. 

Fenni ve hususi şartnamesi, ke,if evrakı ve yapılaeak itia 
krokisi Ankara C. Müddei Umumili~inde iter a-ün ıörillp iaa .. at 
alınabilir. ------ ---~--------------tbaa _işleri, kırtasiye vı yazıhane Lvz. 
Devlet Demiryolları ve Limanları İ§letme U. Müdürlüiünden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıaiıda yazı
lı iki ıcurup malzeme ve eıya her aurup ayrı ayrı ihale e
dilmek üzere 20°12.1939 çarıamba .rünü saat 10,30 da Hay· 
darpaıada e-ar binası dahilindeki komisy•D tarafından açık 
eksiltme uıulile satın alınacaktır· 

Bu İ§e ilrmek isteyenlerin her ıurup hizuıntia .J'Uılı 
muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiii veıaikle birlikte 
eksiltme gün{; saatine kadar komisyona müracaatları zam
dır· 

Bu iıe ait ıartnameler komisyon.lan paaaıız olarak tla· 
~ıtılmaktadır 

8 kalem muhtelif cins miktar ve eb'atta ozalit ve reılıa 
mufambası ile Aydinıer kaadı muhammen ltedeU 1342 lira 
50 kuru§ ve muvakkat teminatı 100 lira. 69 kuruıtur. 

1000 Ka-· Kopal Verniği ve 1000 kilo Flitinı Vernljl 
muhammen bedeli 3100 lira, muvakkat temina\a 232 lira 
50 kuruıtur. 

Kereate, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme Umum idarMinden: 

1.12.939 tarihinde bilmünakasa satın alınaeatı ilia eıiil•İf elaa 
ve muhammen bedeli 17650 liradan ibaret ltuluuaa ,585 M3 •e .. 
azmaıı görülen lüzum üzerine yine kapalı zarf aıalile n 20.12.31 
çarpmba ıünü saat 15 de Sirkecide 9 iflet•e binasıada ıatıa alı· 
aaeaktır. 

Muvakkat teminat 1323,75 liradır. İsteklilerin ayni fia raaat I' 
e kadar kanunun tarif ettiti şekildeki kapalı zarflarını ko..U,oaa 
vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak :komiqesulaa •eril• 
mektedir. 



lntaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Köy odası in,. (temd). 
Hükumet konağı tamiri aç. olu. 5465 90 
Oba köyüoe ıu iıaleıi teıisah ,, 1833 61 
Harita tauzimi 1200 -
GlSaen 3 cü ilk okul pavyonu İııf. (temd.) paz. 2517 24 
Umumi hala inşası aç. elu. 3.367 38 
Betiktat çöp iskelesi tamirat ve talaki•atı ,, 1117 89 
Orta Okulda yap. paviyon inf. 4764 41 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik tesisatı aç. eks. 258 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Ça~aşı~_!:,!: 

Elbise yap: 19 tak. aç. eka. Beh. 20 -
Seririyat gömleği: 726 ad. paz. 1306 80 

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba _!:!ah, v. s. 
Ank. Adliyeıi ağır ceza mahkemeıi salonu- aç. elu. 

nan küraiisü ile tefrişi işi 

3222 72 

Matbaa işleri - Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Ozalit ve resim muşambası ile Aydinter aç. ekı. 1342 50 
kiadı: 8 kalem 

Kereste, tahta ve saire 

Meı• azmanı: 585 m3 kapalı z, 17650 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağlara v. •· 

Oclun: 6-9 t. 
Mazot: 3 t. makine yatı: 160 k. 
Yat: il kalem 
Odun: T70 t. 

Müteferrik 

Tevhit ıemeri: 200 ad. (temd.) 
Mantarlama malzemesi: 1 ad. 
Meıafon makinesi: 10 ad. 
Yerli ıantrifiij tulumbası imal ve montaji 

karaataç buz fabrikası i~n: 2ad. 

paz 
aç. eka. 
paz. 
kapalı z, 

paz. 
,, 

aç. e~s. 
,, 

Keçi kılı: 24 t. ,, 
Cam malzemeıi: 13 çeşid ,, 
Timar malzemesi: 4 çe4id ,, 
Sırlı maheme: 1 1 çe4id ,, 
Uatik malzeme: 12 çetid ,, 
Baıkül 500 k. tartar (Hes) marka: 2 ad. paz. 
Kopal verniti 1 t-flating verniti: 1 t. aç. ekı • 
llakır karavanıı ve kazan (temd.) paz. 
Veteriner alat ve malzemelerinin galvanismaaı " 
Seyyar aivercinlikleri için malzeme • 
yapı malzeme ,, 
3:atara: 771 ad. (temd.) " Manevra sandı;ı 771 ad. (temd.) 
Saplarile beraber taı düzeltme elması 1 ka· ,, 

rat 6Q ad.- O 8 karat: 60 ad,- O 6 karat: 
50 ad. 

Hayvaa çulu: 200 ad.-keçeli belleme: 500 aç. elu. 
ad.·atır hayvan belleme: 150 ad.-yem 
torbası 1000 ad.-kıl ıebre: 4000 ad. kıl 
kolan: 2000 ad.-ip yular,batlıtı: 1500 ad. 

Tula halatı: 50 ad. bez an kovası: 300 ad. ,, 
tevhid semeri: 100 ad. 

Bakır ka:r:an: 125 ad. 
Çimento künk: 1000 acl. 

650 torba 

,, 
normal çimento pu. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Samu: 10 t. arpa: 10 t. 
Y af ve k. meyveleri (taıbib) 
Makarna: 20 t, şehriye: 5 t. 
Yetil mercimek: 20 t. 
Sabun: 10 t. 
K. faaulye: 240 t. (temd.) 
Yulaf: 488 t. (temc:l.) 
K. ot: 250 t. 
Un: 353 t· 
Un: 162 t. 
Un: 1200 t. 
Un: 966 t. 

aç. ekı. 

" paz. 

" aç. eki. 
kapalı z. 

• 
pu. 
kapalı z. 

paz. 

" Pirinç: 8 t. ,, 
Kuru ruulya: 15 t. ,, 
Lahana: 8,5 t. ispanak: 13 t. piraıa 11 t. aç. ekı. 

B. M U 7 a y e d e 1 e r -- --· 
Muhtelif caya 
Şevrole marka otomobil 
Çam atacı: 170 m3 
Mete odunu: 3981 kental 
Hurda dit lutik: 133 ad, iç ildik 26 ad. 
Halı, kanape, koltuk, piyano v. •· 

IC.ırım iaeti 2 ad. 

E• etJaaı 

• •f1H1 

Dom z bayvuı muhtelif renkte: 14 ad. 

aç. art. 

,, 
" ,, 
.. 

" 
,, 

• 

• 

lalurkö7 emrazı akliye baıtadeıinde 6lente=--,, 
rin etyaaı ~ 

K•adura: 415.çift .; ~ m;; paz. , 
Bot benzin tenekeıi: 4645 ad• 
Arp;: 85304 k. kavuz 18321 k, cili.ı: 9476 k. 

,, 
•i- art. 

Karamak: aı 14 k. fili&: 7 t. 

3925 -
18480 -

4000 -
700 -

1300 -
1000 -

16800 -
991 -

3130 -
2740 -
4320 -

3100 -

1542 -
5782 50 
5000 -

3650 -

k. o 34 
k. o 22 
k. o CJ1 

~-
19400 -

180000 -
144900 -

2000 -
1830 -
1087 50 

750-
833 -
796 20 
691 -

83-
Beb. o 08 

Urganlı Köyü Muhtarlığı 11-12·39 14 -
410 - laparla Nafıa Müd. 14-12-39 15 -

Tire Kaymakamlığı 11-12-39 
Kütahya Beled, 6·12-39 15 -

188 80 Balıkesir Valiliği 18 12-39 15 -
252 55 İst. Beled. 2U-12-39 14 -
83 8-t 

" 
20-12-39 14 -

357 44 Bolu Maarif Müd. 14-12-39 15 -

19 35 Çanak. Hususi Muhasebe Müd. 15-12-39 10 -

Kütahya Beled. 
Tophane Lvz. SAK. 

6-12-39 15 -
12-12 39 14 30 

242 - Ank. Adliyesi SAK 11-12-39 lj -

100 69 D. O. Y. Haydarpaşa 20-12-39 10 30 

1323 75 O. D. Y. 9 uncu İşletme Sirkeci 20-12-39 15 -

294 88 
1386 -

600-
52 50 
97 50 
75 -

1260 -
74 32 

234 75 
2ll5 50 
324-

232 50 

116 -
433 70 
375 -

361 13 

270 -

274 -

255-
3960 -
2562 -
1688 -
2912 25 
1458 -

10250 -
8495 -
150-
137 -
82-

6248 
59 72 
51 8l 

12 45 
28 78 --

Trabzon Beled. 
Çanak. Beled. 

Salı ve cuma 14 -
11-12·39 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK. 
Urfa Aık. SAK 

Ank. 20-1 2-39 15 -
3-1-4 11 -

İzmir Lvz. SAK. 6-12-39 15 -
İnhisarlar U. Müd. 19-1-40 14 -
.İst. Elek. Tramvay Tünel İşlet.U.Müd. 19-12-33 15 -
Ist. Bcled. 20-12·39 14 -

Toph Lvz. SAK. 
,, 
,, 

" 
,, 

D.D.Y. Haydarpaşa 
İst. Komut. SAK. Fındıklı 

,, .. 
" 

,, 
" .. 

Harp Okulu Komut. ve İst. Lvz. 

,, " 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

İsparta Tümen SAK 

" 
,, 

22-12-39 14 -
20-12-39 14 -
20.12.39 15 30 
20 12 39 14 30 
20-12-39 15 -
8 ·12-39 11 -

20-12 39 10 30 
7-12-39 11 -
9-12-39 1 l -

12-12 39 10 30 
11-12 39 il -
11-12-39 10 -
11-12-39 15 -
20-1~·39 14 30 

22-12 39 11 -

22-12-39 10 -

Adana Ask. SAK İst. Diyarbakır Lvz. 18-12-39 10 -
Çanakkale Mst. Mvk. SAK. 7-12-39 10 -

Kütahya Beled. 
İst. Kız Öğretmen Okulu SAK 
Tophane Lvz. SAK. 

6-12-39 
5-12-39 
7-12-39 
7-12-39 " ,, . 

Marmara Üuübahri Komut SAK b.mit 16-12-39 
İst. Komut SAK. Fındıklı 25-12-39 

,, " 26-12 39 
Edirne Ask. SAK. 11-12 39 
İsparta Tümen SAK ile Ank. İst. Lvz. 25· 12-39 
Elaziğ Tümen SAK 20-12 39 
Erzurum Ask. SAK 18-12 38 

" 
18-12-39 

Orman KorumııGen. Kom. Ank. SAK 12-12-39 

" .. 
" 

,, 

lst. Gümrükleri Başmüd. 
Gümüşane Vilayeti 
İsparla Orman Müd. 
. ,, 
lst. Beled. 
İat. 2 inci İcra Mem. Beyoğlu, Fe

ruzağa, Fatma hanım apartıman 
No 4 

12-12-39 
11-12-39 

8-12-39 
13-12 39 
13-12-39 
20-12·39 
12-12-39 

14 -
15 15 
15 30 
12 -
10 -
10 -
i l -
15 -
10 -
10 -
10 -
11 -
15 -
11 -

14 -
15 -
15 -
14 -
15-17 

12-12-39 14 Bakırköy İcra Mem. Bakırköy Kar· 
taltepe, küçük bağlar, IO No lı ahır 

İat. 2 nci İcra Mem. Beyoğlu, Sa- 7,11-12-39 16-17 
kızağacı, No 55 

İıt. 3 üncü İcra Mem. Beyoğlu, 7,12-12-39 15 -
Kileli Sok. Mehmet Tiğli a· 
parlıman No 1 

İst. 4 üncü İcra Mem. Şieli, Da. 12,14-12-39 
rülaceze civarı 4 No lı hayvan 

9 -

ahırı önünde 
Bakırköy S. Hukuk Hakimliği ve Em- 7-12-39 14 -

razı Akliye Hast. 
Tophane Lvz. SAK. 
Aak. Fab. U. Müd. SAK. Ank. 
Ank. İnhisarlar Batmüd. 

13-12-39 14 -
20-12-39 14 -
11-12-39 15 -

2!S 

enzin, Makina yağları v._!;. 
Trabzon Belediye Encümeninden: .. ba.f'' 

Belediye dairesi için 6900 kilo odun pazarlıkla ınde fıı· 
edileceğinden ta liplerin salı ve cuma günleri saat 14 
~ümene müracaatları ilU.n olunur. 

Çardak Belediyesinden : 'bti!'cı 
Çardak belediyesinin elektrik makinasının yedi aylık ~sill!Jle• 

olan mazot 3000 kilo ve 160 kilo da makina yağmın açık etile ib' 
sine müddeti içinde talip zuhur edmediğinden pıızarlık s.u~~ le ol• 
le edilmek suretile on beş gün dabıı uzatılmış \'e yevını 1 11 ü!Jleıı 
11.12.939 gününe tesadüf eden pazartesi günü taliplerin ene 
belediyeye müracaatl ı:ırı ılan olunur. 

rı üteferrik 
_İzmir . Lev;zım Amirliğı Satınalma Komisyonundn:t: te." 
lzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatı için 200. 8

: tılıP 
hit semeri 29. 11.39 t rihinde pazarlıkla yapılan eksiltı:nesın e t;ı~adJ 
5-1kmadığından pazarlık 6.12.39 çarşamba günü saat 15 de 
lzmir levazım amirliği sahnalmıı komisyonunda yapılacaktır· 

Tahmin edilen tutarı 4 bin liradır. 
Teminatı katiye akçası 600 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. . f' 
istekliler ticaret odasmda kayıtla olduklarına dair v-esı1'• 

termek mecburiyetindedirler. üfııcll 
Paznrlıga İ§tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki \fC. ele~1ıe 

maddelerin şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı katıY 
b ırlıkte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

Adana Askeri Satınalma Komisyonundan: ~jlD' 
Beher e 125 aded bakır kazan, açık eksiltmeye konmuştur. bııoı"' 

sunun muhammen fiatı 145 kuruştur. Vasati ol rak ıJJU9 J'8~ 
bedeli 3650 lira ilk teminatı 274 liradır. Eksiltmesi 18.12·~ 0111111 

tesi gü,,ü saat 10 da Adanada Askeri Satınalma t-.oııı1~:ıerİ '4 
yapılacaktır. Şıırtnamesi lstanbul, Diyarbakır Lv. aıııırlırıll şe 
~d n~da Askeri Sahn~lma ~omisyonunda görülür. ~steklıl:ber tıt1 
ıtı haız olduklarına daır vesıka ve ılk teminııUarıle ber 
gun ve saatte komisyona gelmeleri, 

İatanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonuııdall' 
·rat 

I altepe Pıyade Atı§ Oknlunda yapılacak taıt11 
" 

yapı malzeme::sı pazarlıkla satın alınacaktır. ele b'' 
Niunakasasına 1 ı .12.939 pazartesi günü saat 11 

lanacak ve aynı gunde ihalesi yapılacaktır· ııtıı.ı:ıb 
lsteklılerm belli gun ve sa tte Fındıklıda kofll 

satınalfi!a komısyonuna gelmeleri. ıııli~tı b 
• * lstanbul Komutanlığı birlikleri seyyar e-ü\'erc il ~ 

için malzeme pazar ıkıa satın alınacaktır. b'f 
!Vıunakasasına 12.J.l.93~ salı günü saat 10,30 dıı ~ 

nacak ve aynı gunde ıhalesi yapılacaktır· ııtJli 
1stekhlerin belli gün ve saatte Fındıklıda J'oll1 

satın.ılma komısyonuna gelemeleri. ıeriO 1 
• *• ihale günli talibi çıkmayan hayvan hastahııJ1;.ıı~ 

vet. alet, ve malzemelerinin galvanizması pazarlıkld ılı'! 
cumartesi glinü saat 11 de başlanacak ve ayni gün e I~ 
yapılac ktır. ııt'o 

isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda l(ofll 
satınalma komisyonuna gelmeleri· 

• A - tJJ1c1P' -· lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyon bil j 
500 kilo tartar 2 adet bnskül alınacaktır. (Hes) ıııatlı~ 5.I• ı 6 

mııdığı tnkdirde başka marka olabılir. Pazarlıkla eksiltıJJes• ıııı' ~ 
cuma günü saat 1 1 de Tophanede Levazım Amirliği Satı"~; ı'' 
misyonunda yapılacaktır. isteklilerin kııti tcminatlarile be 1 
komisyona aelmeleri. ~ si"; 

• • • 12 çetid lıistık malzemesi 20. 12.939 çarşamb'! ~:ıi~i Y 
te wüteahbid nam ve hesabına Tophanede Levazım Aıı> 1 

• ., ~~ 
alma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. TahJl.1

1 f6 
4320 lira, ilk teminah 324 liradır. Şartn:ımesi komisyondll etefl 
İsteklilerin belli sııatte kanuni vesikalarıle komis}ona ıelıJI !I ~! t 

"O" V; ' **• 13 çeşid cam malzeme 20.12.39 çar§amba B0bııl 1 
14 de müteahhid nam ve hesabına Tophanede fsta~e ıle 
vazını amırliğı satınalma komi vonunda açık eksilt li'" ~ 1 
lınacaktır. fahmin bedeli 991 lira ilk teminatı 74 ııı 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür · IstekJilefte~· 
saatte kanuni vesikalarile beraber komisyona ielıııe 

Cinsi 

İsparta Tümen Satınalma Komiııyonundarı : 
Miktarı Fiyatı İlk te· 

aded kuru§ lir. krt· 
Yerli hayvan çulu 200 370 

n keçelı belleme 500 200 
Ağır hayvan ,, 150 200 
Yerli ,, yem torbası 500 70 
Ağır " ıt ,, 500 80 
Kıl gebre ,, n 4000 20 
Kıl kolan ,, ,, 2000 35 
ip yular başlığı 1500 35 361 13 
Tavla halatı 50 1700 ı •ı 

J ' Bez su kovası 300 150 
Tevhid semeri 100 2300 270 ııç•~ı 

Yukarıda cinsleri ve miktarları yazılı malzeıtle ,ıı~1 
siltme ile 22.12.39 cuma günü hizalarında yazılı .,~tıf 
İspartada Tümen Satınalma komisyonunda alırııı~J1" 
teklilerin kanuni vesikalnrile belli saatte koınisY0 

ca tları· Şartnamesi komisyonda görülür. 
• * • 

Vernik alınacaktır. Bak : Matbaa sütununda 

••• 
10 adet megafon makinesi alınacaktır. Bak : İst. 

vay ve Tünel İıletıueleri ilaalarına. 
* ... ... . . ,,ı•' 

1 adet mantarlama m kinesi alınacaktır. Bak : lnhıli 
Müd. ilanlarına. 



.. 
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~ Birlnciklnun 1$118 

~k, Zahire, Et, Sabze '!:.~ 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

250000 kilo buğday öğütmesine talip çıkmadığından 
t~arhğı 6.12.939 Çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır· 
~ teminatı 255 liradır. İsteklilerin bildirilen gün ve saatte 
0tnisyona gelmeleri ilan olunur. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
28.11.939 tarihinde kapalı zarfla yapılan eksiltmesine talip çık-

111•nıasındann 120 bin kilo sadeyağınm 7.12.939 tarihine rastlıyan 
llttc!Jlbe günü saat 14.30 da pazarlık eksiltmesi yapılacakbr. 

ilk teminatı 7288 lira 40 kuruş olup şartnamesi l.er gün komis
toıı~a a-örülebilir. 
d isteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaıada bulunan komisyon
' bulunmaları. 

• * * 28.11.39 tarihinde kapalı zarfla yapılan eksiltmesine talip 
fı)(llıamasından 120 bin kilo sadeyağının 7.12.39 tarihine raslayan 
lltrs~nıbe günü saat 14.30 da pazarlık eks'ltmesi yapılacaktır. 

ilk teminatı 7288 lira 40 kuruş olup şartnamesi her giln kemis 
toıı~a görülebilir. 
d isteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulnnan komisyon
' bulunmaları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

lo Alayın 939 mali senesi yesine kadar ihtiyacı olan 100.003 ki
b Unun kapalı zarf usuliye eksiltmesi yapılacakbr. Taliplerin 82fi 
ra ilk teminatları ve evra ın müsbiteler·lye 25 Birinci kanun 930 
tıartesi günü saat IO da alay satın alma komisyonuna müracaat

tı. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan ; 
80 bin kilo sığır eti kapalı zarfla alınacaktır. 

1
_ İhalesi 25.12.939 cuma günü saat 16 da olup ilk teminat akçası 
:>()() liradır. 

t Evsaf ve ıartnamesini görmek istiy .. uler her gün Çorluda sa-
11l•1nıa komisyonuna müracaatla görebilirler. 

İsteklilerin kanunun ikinci ve üçüncü belgeler:yle birlikte belli 
~n ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarım komisyona vermi~ 
lunmaları lazımdır. 

Kütahya Belediye Riyasetinden: 

~ Belediye ianzifot hayvanlarının bir senelik ihtiyacı için mü-
11Yn olunacak azami on bin kilo saman, on bin kilo arpa açık 

'k•iltmeye konulmuştur. 
Arpanın muhammen b~deli kilosu dört, samanın muhammen 

~deli kilosu 1,25 kuruştur. lhalec:i 6. 12.938 çarşamba ıünü lılcledi
>~ encümeninde yapılacaktır. Şartnamesi belediyeye müracaatla her 
~il görülebilir. Taliplerin mezkur gümfe belediyeye müracaatları 
•ıı olunur. 

.......... 
• • 

M ZAY DEL R 
-------~==----------- ~ 

1stanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

6 
Sıhhat Müdürlüğüne aid köhne Berliye markala kamyonet 

·12,939 çar§amba günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıh}ıat ve İçti
'-1,i Muavenet Müdürliığü binasında kurulu Komisyonda pazarlıkla 
~tılacaktır. Muhammen bedeli 60 liradır. Teminat 9 liradır. İstekli· 

r belli ıün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüiünden : 

9198 kilo sargılık kağıt 246 kilo vernikli boya 1257 kilo ıle. 
~ird•n toka, bavul kilidi ve boya kutusu 241 conta 215 kilo pi
tinç boru 143 kilo ekşi süt 7 O kilo oto tekerleği 89 lastik men
•tıcat 241 kilo hasır örgülü damacana şişe 4U5 kilo pamuk ipli~i 
~ kilo sırlı abdesbaııe takımı 2J5J kilo 50\J gram pirinç kur§uıı 
l ru ile mücehhez bakır tel 262 kılo bıçak bileme makinesi 29 ki
o •ineme filimi ve radyo aksamı J 124 kilo demir makine aksamı 

~e yazıhaııc dolabı 1182 kilo a.ftaçtan taban ve metre 1051 kilo pa 
lbtlk üstüpü, pamuk eşya 21.1~ kilo dinamo 137 kilo 500 ıram vö· 
!'-Pit diş lastiği 337 kilo kasarlı basma halinde pamuk mensucat 
c;l79 kilo mukavva masura 13~4 cilasız adi duz mukavva 162 kilo 
~tı:ı:ıinyum şise kapağı 41.400 kilo gram pirinç lıurufat ağaç çiai'isi 

kilo bağalit eşya 101:> kılo adi demir tel 9&) kilo karbunat dö 
~'inezyüm 925 kilo 500 gTBm demir çivi 2586 kilo aiaç kundura 
~1\'iıi 98 kilo yün ipligi 8~ kilo demirle mürettep selliloitten demir 
~ç ı:ı:ıaşası 98 kilo yün iplıği 24 kilo 500 gram büyük kapta çay 
~? kilo boyasız vernik 113 kilo 400 gram kaynamıı bezir yatı 18 
ilo tutya mamulatından çiçeklik 17 kilo 800 ırram pirinç ile 

~flrettep porselen sigorta 16 kilo 400 gram örme pamuk fanili 
?4 kilo binek otomobili, iç ve dıı laslıiile beraber yukarda kilo 
~,İsimleri yazılı eşyanın satııları 12 14 18 20 22 25 Biriııcikanua 
~ tarihlerinde Eminönü halı antreposu dahilindeki Gümrük Satıı 

Udürlügünde yapılacaktır, tafsilat adı geçen Müdürlük ilin tahta
•1ııda yazılıdır. T. L. 23219 

Ankara Defterdarlığından: 

Cİiıai Markası Motör No. Muh. be. Muv. le. 
lira lira 

~oı:ı:ıobil Kreysler C. 8 6858 400 30 
~ Yukarda evsafı yazılı bir adet otemobil açık arttarma ile sahta 
0tıulnıuıtur. 

~ İhale 18.12.39 tarihinde saat t5 de Defterdarlıkta toplanacak 
'nıiayonda yapılacaktır. 

~· isteklilerin hizasmda yazılı ımuvakkat teminat makbuzu ile 
ltlikte adı geçen a-ünde komiıyona gelmeleri ve bundan evel 
~na111eyi görmek ve izahat almak istiyenleria Defterdarlık Milli 
"""lik müdürlütüne müracaatları. 

* "'* Cinsi Muharnmen bed. Muvakkat tem· 
İki aded ev enkazı 725 lira 55 

Y enişehirde yeni yapılmakta olan Büyük Millet Meclisi 
binası inıaat sahasında kain 2 ve 3 numaralı evlerin enkazı 
müteahhide ait olmak üzere hedmi yerlerinin tesviyesi açık 
arttırmaya konulmuıtur. 

İhale 18-12-939 tarihinde saat 15 te Defterdarlıkta topla
nacak Komisyonda yapılacaktır. 

isteklilerin yukarda miktarı yazılı muvakkat teminat 
makbuzu ile birlikte adı geçen günde Komişyona gelmeleri 
ve şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin Derteı 
darlık Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları· 

İsparta Orman Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli: 833 lira. 
Isparta Vilayetinin Eğridir kazasının Çam sekisi Devlet 

ormanından 170 metre mikap çam ağacı satı§a çıkarılmııtır· 
Satış 13.12 939 tarihne müsadif çarıamba günü saat 15 

de Isparta orman çevirge müdürlüiünde yapılacaklar· 
Beher M3 muhammen fiatı 490 kuruıtur. 
Şartname ve mukavelename projeleri Isparta orman 

çevirge müdürlüğü yerinden alınır. 
Muvakkat teminatı 62 lira 48 kuruıtur· 
Satıı umumidir· 
Ormanın iflet~e müddeti 7 aydır. 
Bedeli iki takıit de ödenecektir. 

• • • Kentalı: 3981 
Cinsi: Meşe odunu 
Muhammen bedeli: 796 lira 20 kuruş. 

Isparta Vilayetinin Yalvaç kazası11111 Sücüllü Devlet ormanında 3981 
kental meşe odunu satışa çıkarılmı§hr. 

Satış 13.12 39 tarihine müsadif Çarşamba i'ÜnÜ saat 15 te • Is· 
parta orman çevirge müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

Beher kental muhammen fiatı 20 kuruıtur. 
Şartname ve mukavelenamesi projeleri Isparta orman çevirge 

miidürlüiü yerinden alınır. 
Muvakkat teminat 59 lira 72 kuruıtur. 
Satış umumidir. 
Orman işletme müddeti bir senedir. 
Tutar bedeli dört taksitte ödenecektir. 

Gümüıane Vilayetinden : 
Glmütane Vilayetine ait 936 model bir adet şevrole tenezzüh 

otomobilinin 24.11.939 dan itibaren 8.12.939 Cuma günü saat 14 
de kadar 15 gün müddetle arttırmaya çıkarıldıtı ve bedeli muham· 
menin 750 lira oldutu ve taliplerin dofruca Gümütane Vilayeti 
.laimi encümenine müracaat eyleuıeleri lizımgeldiği sözü geçen 
Viliyetteo bildirilmekle ilan olunur. 

İstanbul Üçüncü İcra Mümurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen masa, iskemle, 

koltuk ve saire 6.12.39 tarihine tesadüf eden çarşamba günü Sirke
cide Demirkapı caddesinde istasyon divar arkası Şevketiye apart· 
man 1 numaralı odada aaat 15 te birinci açık arttırma suretile para· 
ya çevrilecektir. 

Talip olanların yukarda adresi yazıla malaallle bulunacak 
memuruna muayyeo ıüo ve saatte müracaat etmeleri ilaa olunur. 

İstanbul Ziraat Mektebi Satmatma Komisyonundan : 
Muham. fiati İlk teminat Ekıiltme 

kurut lira kr. saatı 

99 takım harici elbise ve 
talebe kasketi harcı ile dikimi 790 

25 adet harici palto harcı ile dikimi 740 72 53 10 

W çift harici ıskarpin 550 
i9 n postal 500 77 06 ıo,.30 

ElbiH, kasket, palto, iskarpin ve postalıo yukarıda hizalarında 
ıösterilen aaatlerde l6.12.93g cumartesi a-ünü Beyoğlu İstiklal cad· 
desi 349 numarada Liseler M~hasebeciliğiııde toplanan Komisyonda 
açık eksiltmesi yapılacakhr. isteklilerin yeni yıl Ticaret Odası \·e 
ıikası ve şartnamede yazıla diter vesikalarla beraber, eksiltme sa 
atiuden evvel mez.kür Muhasebeye yatıracakları ilk teminat makbuzu 
ile birlikte Komisyona ıelmeleri, şartname ve evsafnameyi her gün 
adı geçen Muhaıebecilikte i'Örüp Öj-renmeleri. (9917) 2-4 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bedeli 1300 lira tutao 10 adet megafen maki· 
11esi açık eksiltme uıulü ile 1&hn alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 97,50 liradır. 
3 - Eksiltme 19.12.3~ salı günü, saat 15 de Metro han bina· 

sının beşinci katında toplanacak olan Artbrma ve Ekıiltme Ko
misyonuncla yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler İdareoin Levazım Müdürlüğünden 
parasız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklileria kanuni vesikaları ve muvakkat te111inatlarile 
ilin edilen fÜD ve saatte Kemiıyeoda J.azır bulunmaları. (10067) 

TEM~Ş~-AL~Mİ 

1 
HALK OPERETi 

Bu akıam saat 9.~da 
Pazar matine 16 da 

zozo 
DALMASLA 

(Halime) 
Büyük Şark Opereti 3 perde 

Yeni Balet 

SADİ SALONU 

Her akıam Bayan Mual
la, Salahaddin Pınar ve ar
kadaıları· 

Tarihi koıtümlü tablo 
SAZ.CAZ, KABARE 

VARYETE 
Bütün programla her pazar 

içkisiz çaylı matine 
Tel. 43776 

- Şartnamesi mucibine~ (1) adet mantarlama mabe•eai pa
zarlıkla sahn ahnacaktır. 

il - Muhammen bedeli sif 700 lira, muvakkat teminah (52,iO) 
liradır. 

111 - Paz.arlak 19.1.940 cama günü uat 14 de Kaltatqta Len· 
zı ı ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapalaeakbr. 

1 
iV - Şart:ıameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alıaa· 

bilir· 
V - Pa7.8rlığa Marmonier, Philipps. Hl. K4;aper Seitz Ya S.

haffler fırmalarından mada firmalar iştirak etmek isterae lniıiaarlu 
Umum Müdürlüğü müskirat fabrikalar ıubesi MidGrlltGadea .-aika 
almaları lazımdır. 

VI - Münakasaya iştirak edecekler % 7,5 ritvenme paralarile 
birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatte •ezlr.ur Kemiıyena 
gelmeleri, (10054) 1-4 

*** 
Muham. bed. Y. 7,5 
beher kilosu Tutarı teminat Ebilt•e 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. lira kr. teldi aaab 
---- --- --- ---- ---

Yamalak kanaviçe 6000 kg. 00 15 900 00 13.S 00 pazar.) 
Çul 2500 ,, 00 20 500 00 75 Ol " , 
Çuval 3000 ,, 00 08 240 00 36 00 " ) 
Iskarta çuval 3000 ,, 00 08 240 00 36 00 • ) 

,, kanaviçe 5898 ,, 00 22 1297 50 195 00 apk a.) 

,, çul 3291 ,, 00 10 329 10 50 00 paur.) 14 
Yamalık kanaviçe 5000 n 00 15 750 00 112 00 ,, ) 11 
Iskarta , , 3000 n 00 22 660 80 99 00 ,. ) 
Yamalık çul 2000 ,, 00 20 400 00 60 ()() • ) 
Iskarta ,, 2000 ,, 00 10 200 00 30 00 • ) 
Yamalık çuval 2000 7, 00 20 400 00 60 00 ,, ) 
Iskarta ,, 1500 ,, 00 08 120 00 18 00 ,, ) 

1 - Numuneleri nıucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı ia 
karta sargılar hizalarında gösterilen usullerle ayra ayrı aatıla•lı:b 

il - Muhammen bedelleri % 15 muvakkat teminatları laiula· 
kında yazılıdır. 

111 - Arttırma 8.Xll.939 cuma günü saat 14 de bqlayaeak Ya 

aynı günde bitmek üz.ere Kabataşda Levazım ve Mubayaat ıubeaia· 
deki Alım Sataş Komisyonunda yapılacaklar. 

iV - Numuneler her gün sözü geçen fUbedeo n mallar •a 
Ahırkapı deposunda görülebilir. 

v - İsteklilerin arttırma için tayin olunan rüm Te Hallerde 
yüzde 15 miktarındaki güvenme paralarile birlikte yukarıda adı p 
çen Komisyona ıelmeleri. (1&46) 4-4 
__..._...._._._ ____________________________ ·---------------

lstanbul Kız Oğretmen Okulu Sıtmılmı 
Komisyonundan : 

istanbul Kız Öğretmen okulunun yaş ve kuru ••releri 5.12.Q 
snlı günü saat 14 te a_çık eksiltmeye konulduğu halde lııir tarila lıaa
tasile eksiltme ilanları 4.12.939 sah olarak intipr elmittir. 

Eksiltmenin 5.12.936 salı günü saat 14 te yapıla.atı ilin elunur. 
(IOO'l5) 

Klirina Hesapları Bakiyeleri 
ve Kredili İthalata Ait Taah· 

hütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 

kasından alınan hesap hülisalarına 
göre 25-11-1939 tarihindeki kliring 
hesapları bakiyeleri. 

CETVEL: 1 
Türkiye Cümhuriyct Merkez Ban

kasıadaki kliriog hesapları borçlu 
bakiyeleri: 
Memleket Miktar T. L. 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 11.842.800 
Almanya 
B hesaplnrındakı 
alacoğımız 608.900 11.233.goo 
Belçika 66l.20U 
Çekoılovakya 1.b63.100 
Finlandiya 758.3\JO 
Fransa 3.0ı8 . .i00 
Hollanda 475,0UO 
lnafüere ı ı. 789.Joo 
lıpanya 27ô.ti00 
D Hesaplarındaki 
borcumuz 2.975.100 
lsvef 
A hesaplarındaki 1 
alacağımız 30.600 2.944.500 
lıviçre 320.8UO 
ltalya 
A hesabındakı 
borcumuz 3.195.100 
İtalya 
B hesabındaki 
alacağımız 

Lehistan 
Letonya 
Macarıstan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yunanıstan 

203.uOl:I 2.iM)l.600 
350.900 

l3.8LIO 
1.703. lıO 

51U.400 
97.400 

I07.300 
365.~oo 

CETVEL~ 2 
Muhtelif memleketlerin Merkez 

Bankalarında tutulan klıring he· 
saplarındaki a•acaldarımız: 

Memleket Miktar T. L. 

Es.ton ya 
Yuroılavya. 

31.800 
85.100 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

- 4.12.939 -
--"'='-="'=--._ 

FİATLAR 

C 1NS1 

Buğday yumaıak 
,, Sert 

Kr. Pa. Kr. Pa. 
5 31 s 12 

lı:ı:r.ılc:a 
Buliur 
Çavdar 
Mıatr aarı 

Nohut aatürel 
Yulaf 
Kuşyemi 
Bakla 
FHulya çalı 
Keten tohumu 
SuHm 
fuulya barbuaya 
iç fıodılı: 
Badem içi tatlı 
Arpa yemlilı: 
Yapak O.lak 

5 18,5 5 20 
s 18 5 21,5 

4 10 4 30 
8 20 

6- 6 5 
4 17,S - -

17 -
ıs ıo 
15 20 16 30 
14 20 
38 20 42 -

4 80 4 .55 

Butday 
Mıaır 

Yapak 
Fasulye 
Bulgur 

GELEN 

Keteu tohumu 
Mercimek 
Z. yatı 
B. • 
Suaam 
Çu·dur 
Arpa 

Yapak 
Mıbt 

G 1 DEN 

Haıhaı tobua11 
Afyon 
Kıl 

Kunemi 
Fuulya 

46i Toa 

- . 
199 • 
114 • 
so 
58 • 
27 • 
64 
65 • 

116 • 

'° • 
206 Toa - . 
- . 
- . - . 
- . 

DİŞ FIATLAR 
• 

e.~day 

" » 
Arpa 
Mı11r 
Katen T. 
Fındık G. 

• L. 

Linrpul 
Şilı:•ı• 
Vinipek 
An ve ... 
Londra 

• 
: Hamlııurı 

• 

3 .54 
4 46 
.s 62 

2 38 

-~ 



r: QUATRIEME AmCEE 1'o. 1260 

ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 moiı Ptrs 4SO 
6 " 850 

12 • 1500 
Etranıer: 12 molı Ptrı 2700 

Le No. Ptrs 6 

--------

MARDI 

Quotldien das Adjudications 

.•.. 

s DECEMBRE 1"!-

ADMINISTRATION 

Galata, F ermeneciler Cad· 

Kenber Han, 2me Et ~ga 

No. 8-9-11·12 

cm ................. ~ 

T elephone: 49442 

Pour la Publicite ı' adreuer 
i I' Admmtatratfon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
ObJet de •' adjudication 

Mode Prix Cautio;:--w =Lieux d'adjudication e tdu 
d'adjudicat. utimatif provisoire Cabier des Charges 

lf Adjudications au Rab!!! 
Constructions-Repa r•Uons-Tr•v. Publics-Maleriel de Construction-Cartographie 

Cenıtr. claambre au villaa-e Urpnh (aj.) 
Rep. konak rouverMmental 
lnıtal. pour adduction d'eau aa viUage Oba 
Dreaıement eaıte 

Conıtr. pavillon J eme •ole ,rim. a Gönen 
(aJ.) 

Conıtr. W.C. pablie 
Repar. et ruforee.....t ecbelle onlureı Be· 

ıiktq 

Conıtr. pavillon a l'eeele ıecond. 

Publique 
,, 

Gre & rre 

Publique 

it 

5465 'o 
1833 67 
1200 -
2517 24 

3J67 38 
1117 89 

•764 41 

410 -

188 80 

252 55 
83 84 

351 44 

_lleotrlcite-Oaz-Cbauffage Central (lnstallation et Materiel) 
loıtal. el,ctr. Publique 258 - 19 35 

N• blllewlent - Chaussur.es - •Trleaua - Cuırs 
Coatume1: 19 completa Publique lap. 20 -
Cbemiaeı pour elinique: 726 p. Gre a rre 1306 80 

Trevaux d'lmpriMerie • F?ıapeterie 

Osalit, toile ciree peur de11in et papier Ay- Publique 1342 50 100 6' 
cUıırer: 8 lota 

lM•ublement pour HabUaUon at Buraaux-Tapisserie ete. 

Mouhtar Village Urganlı 
Dir. Trav. Pub. Isparta 
Kaymakamat Tire 
Municip. Kütahya 
Vil. Balıkesir 

Com. Perm. Mun, lst. 

Oir, Culture Bolu 

Dir. Comptab. Particul. Çanak. 

Municip. Kütahya 
Com Ach. lnt. T opbane 

lcre Expl. Ch. Fer Etat H.paşa 

A•eublemeot et ıbaire ealeo .. ur criminelle Publique 322'.l 72 242 - Ministire Justice Ank. 
a• Min.ere juıtiM Anlı:. 

• oia de Ooaatra.d.ion, ı?anchea, Charpent• 

loia de aaplnı SiS aJ (aj.) Pli eaob. 17650 - 1323 75 'eme Expl. Ch. fer Etat Sirkeci 

S om~M.W.le • Car~urant-Nuilea 

Jours Heures 

11-12-39 14 -
14-12-39 15 -
11·12-39 
6-12-39 15 -

18-12-39 15 -

20-12-39 14 -
20-12·39 14 -

14-12-39 15 -

15-12-39 10 -

6-12-39 lS -
12-12-39 14 30 

220-12-39 IO 30 

ı 1-12.39 ıs -

20-12-39 15 -

loia: 6,9 t. Gre a ıre Municip. Trabzon Mnrdi et Vendredi 14 
Muout: 3 t.•luıüe peu .. ıbineı 160 k. 
Muile: l l Jota 
leiı: 770 t. 

Dlvera 

s.ııı: 200 p. faj.) 
Appar.U pov beultoa: 1 p. 
Maebine·•eppke .. : 10 p. 
1abrication et •ontare, pompe oentrifua-e 

pear fabr. rlaM.l Karaaıa,: 2 P• 
Cria de ebivre: ~_. t. 

...Ariiclu en verre: 1J lota 
Miel11 pour pama,.: 4 leta 

, 6-aill'-: 11 lota 
• • caoutcboue: 12 lob 

IMcule peeant 500 k. marque (Hea): ı P• · 
Gamelle et cüu.&ron ın eaivre (aj.) 
GaJnaiutİOD olllila et •tna•utıl 4e vet,ri• 

naire 
Uateriel peur eolombierı .. balantl 

• dı eonıtr. 
V erniı kopel: 1 t.-i.&. Flatlaı: 1 t. 
Gourdu: 771 p. (aj.) 
Cai11e pour manceu•reı 771 p. (aJ.) 
Diuıant & •aocbe d'ua earat pour poHsıa· 

,. pierreı: 60 p.·id • .le o,ı carat: 60 p. 
id. de 0,6 earat: 50 p. 

j11te peur aoi•aua: IOO p,oooaverture •• feo• 
tre: 500 p.·icl. ıiaple: 150 p .... c a four· 
rarı: 1000 , ..... , •• erin pour elrier: 
4000 p.-ıanrl• •• eria: ~ p.-brideı: 
1500 P• 

Publique 
Gr6 a rre 
Pli caeh. 

Grj a rr' 

" Publiq11e 

" 

" • 
• 
• 
" Gre a l'r' 
,, 
" 

" ,, 
Publiq .. 
Gr' a rre 

it 

,, 

Pablique 

C.nio pour ttable: SO p ..... a a n• ta tol· • 
le: 300 p.-selle: 100 p. 

Ca.&u.&ron tD ıui•re: 125 p. 1t 

Tuyaus en eimeat:lOOO ,.~ent aor .. 1:650 Gr' a rr' 
.... 

ftrovlalona 

lnrre: 1 t. (aj.) 
•ia: 100 ,, (al.) 
Broyap blt: l50 t. (aj.) 
Pariae: 100 t. 
Viande de bceuf: it t. 
Pulla: 10 t.·erp: 10 t. 

Poia: 2SO t. 
f ariae: 3S3 t. 

• 16l t. 
• 1200 t. 

• '" t. 

" • 
PU caıb. 

" Publiqu• 
Gre a rre 
Pli cack. 

Gr6 • ,,, 

• 

3925 -
18480 -

4000 -
700 -

1'00 -
1000 -

16800 -
991 -

1130 -
2740 -
4320 -

3100 -
1542 -
5782 50 
5000 -

3150 -

JO()() -
22000 -

11830 -
19400 -

180000 -
144900 -

294 38 
1386 -

600-
5~ 50 
97 50 
75 -

1260 -
74 32 

234 75 
205 50 
324 -

J32 50 
116 -
4J3 70 
375 -

361 13 

270 -

274 -

213 -
1650 -

125 -
l500 -

1688 -
2912 ~5 
1458 -

10250 -
84H-

> Çannk. 11-12-39 
C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 20-12.g9 15 -
Com. Ach. Mil. Urfa 3.1.40 11 -

Com. Ach. lnt. lzmir 6-12-39 ıs -
Com. Ach. Econ. Menop. Knbatache 19-1-40 14 -
Dir. Gen. Expl. Elcc. Tr. et T. Ist• 19-12-39 15 -
Com. Perm. Mun. Ist. 20-12-39 14 -

Com. Ach. lnt. Tophane 20-12-39 15 ao 
,, " 22-12-39 14 -
,, 

" 
20-12-39 14 -

> > 20-12-39 14 30 
> > 20-12-39 15 -
> > 8-12-39 11 -

C. A . Command. Milit. ist. Frndıklı 7-12·39 11 -
,, 

" 9-12-89 11 -

,, > 12-12-89 10 30 

" " 11-12-39 11 -
tere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 20-12-39 10 30 
Co•mand. Ec. de Guerre et lnt. lst. l 1-12-39 10 -

> ,, 11-12-39 15 -
Com. Acb. Dir.Gen.Fabr.Mil. Ank. 20-12·39 14 30 

Com. Ach. Div. lıparta 22-12-89 10 -

> ) 22-12-39 11 -

Cem. Acb. Mil. Adana et Int. lst. 18-12-89 10 -
et Diyarbakır 

Cem. Aoh. Plaee Forte Çanak. 7-12-39 10 -

C.' A. Comm. Gen. Prot. Por~ts Ank. 8·12-39 11 -
Co111. Aeh. Int. Ank. 6-11-89 15 -
Com. Aeb. Mil • Edirne 6-12-39 10 -
Com. Ach lnt. Ankara 2S-12-39 10 -
C. A. Corps Armee Çorlu 25-12-39 16 -
Municip. Kütahya 6-12-89 
C. A. Milit. Edirne 11-12-39 ıı -
C. A . Di•. lap arta lnt. Ank. et lst. 25-12-39 ıs -
C. A. Di•· Elazir 20-12-39 10 -
Com. Aok. Mil. Eraurum lS.12-39 16 -

• > 18-12-39 10 1 

M ü t e a h h i t 1 er i n 

Çarpmba 6.12.939 

Muıaaıba ve linGleum ile muhtelif amyant ve klinririt 
(D. D. Y.) No 1218 

Yulaf (Vize Timeni) No 1234 
Bina int· (Ank. Vakıflar Mi~.) No 1242 
Sabun (Maniaa Tümeni) No 1244 
Üıtüpü (M.M.V.) No 1246 
Lastik iç vo dıt (M.M. V.) No 1246 
Madeni csya (iat. Sıhhi Müesseıeler) No 1247 
Kabuklu çelik elektrot (O. D. Y.) No 1247 
Deri palto (Türklıutu Gen. Dir.) No 1249 
Sömikok (İz.mir Lvz.) No 1241 
Satır eti ( ,, ) No 124g 
• Kömür (İzmir Orman Çevirıe Möd,) No 124g 
Muhtelif enak (Poliı Mektebi Mücl.) No 1250 
Posta nakliyatı (Kırklareli P.T.T. Müd.) No 1!52 
Kanca, kapsll ve tahta tlGğme (Topbane Lvz.) No 1254 
RüzJ'ir elbiseıi ve fotin üıtliitii ( ,, ) No 1254 
Pazar kapı cami tamiri (TrabHn Vakıflar Mid,) Ne 1254 
• Hayvan ıübreıi ve süprüntü (Çaaak. Beled.) No 1254 
K. ot (Samıun Tumeni) No 1254 
Meıe kömürü (Edirne Aık. SAK.) Ne 1256 
Odun, k. et ve bula-ur (Vi&e Tümeni) No 1256 
Saf manıal (Edirne Aık.) No 1258 
Elektrik teıi1&lı (Edirae Aık. SAK.) No 1256 
Yataklık ot (Etlirne Aık, SAK.) No 1256 
Kaputluk kumaı (M.M. V .) No 1256 
Kürek ve kuma tapı (M.M.V.) Ne 1257 
Kule inş. (Edirne Aık.) No 1259 
Ekmek torbalık bez (M.M.V.) No 1259 
EtYa nakli (Edirne Aık.) No ı25g 
Kok k<Smürü ( ,, ) No 1259 
Sadeyat ( ,. ) No 1259 
Bufday ütfitmeıi ( • ) No 125g 
* Kamyonet (iıt. Sılabt Nüeueıeler) No 1259 
* Masa iıkemle ve koltuk (lıt. 3 cü İcra) Ne 1259 
Labana 'f'C pırasa (Nitd• Aık.) No 1258 
Yulaf ve aolıut (Edirne Aık.) No 1258 

Memento des Fournisseurs 

---------------------~,-----·-------=·-------------
Mercredi 6.12.9a9 

Toile ciree, linoleum, amiante et articleı de kelinperite (Cb-
Etat) No 1218 

Avoine (Div. Vize) No 1234 
Conıtr· batisse (Dir. Vakoufs Ankara) No 1242 
Savon (Div. Manıaa) No 1244 
Etoupe (Min. Def. Nat) No 1246 
Cbambre iı. air et pneux (Min. Def. Nat.) No 1246 
Objets metaliqueı (Etablisaementa Hyıieno ı.t.) No 1247 
Elictrode en acier (Ch. Fer Etat) No 1247 
Paletot en peau (Dir. Gin. Türkkutu) No J24g 
Semi·coke (lnt. l&mir) No 12-fg 
Viaude de ba:uf (lnt. lzmir) No 1249 
Diveraea proYiıionı (Dir. Ecole Police) No 1250 
Tranıport postaux (Dir. PTT. Kırklareli) No 1252 
Crocbıt, capsuleı et bouton en boiı (lnt. Tophane) No 1!54 
CoıtumH pr. vent et ~etreı (lnt, Tophane) No 1254 
Rep. moiquie Pazar kapı (Dir. Vakıf Trabzon) No 1254 

fi 

Foine (Div. lamı•n) No 1254 . . ,Al,I 

Cbarbon de l.oiı, r~chaudı en tale, foin et inıtal. 'liet""'-
(Cem. Ach. Milit. Edirne) No 1256 

Boiı, foio et ble •onca11e (Div. Vi~e) No 1256 
Mancbe pr. pelle et pioche (Ministere Def. Nat.) No 1257 
f.toffe pr. capoute " ,, " Ne 1256 
Cooıtr. tour (Cem. Aoh. Milit. Edirne) Ne 1259 
Toile pr. ıae (Miniat~re Def. Nat.) No 1259 
Tranıport effeta (Cem. Acb. Milit. Edirne) Ne 1259 
Coke ,, ,. ,, ,, No 1259 
Beurro et broyaıe de blc (Com. Ach. Milit. Edirne) No ı359 
Poireau et cboux (Cem. Acb. Milit. Nitde) No 1258 
Poiı-cbicbe et uoine (Com. Acb. Milit. Edirne) No 1258 

-DIŞ DEPOSU_........ 

M· lBRAHİM BERKMEN 
1 

· · · t li' TGrki1onıu en :ıenıın çet• ®(" 
- B -o 

~ ; , 

__ _ Ye en aıri Diı Depoıudur. 

' 
Daimi bir ••rfiyo maliktir.~ 

lıtanbul, Malı:alyan Han No. 2, S, 4, S. ,,,,,,,,/ 

İmtiyaz Sahibi ve Y aa.ı İıleri Direktiril : lımail .... 
Buılclıiı yeri : AJan Ba11 .. vi, l.taabul 


