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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruf 

3 Aylığı 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi o:emleketler içiıı 

12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Reımi makbuz mukabili olma

yan tediyat makbul değildir. 

..........___~--~------------------------· 

Çarpmba 

• 
HERGÜN ÇIKAR ~TISADI. MALI. TİCARi VE ZiRAi 

GAZE ESİ 

6 Birlnclkiıuın 1M9 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülür 

Telefon : 49442 

Posta kutusu rfo. 1261 
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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

konornik 

t ta bizdın kuru sebze alacak 

~rısa hükumetinin memleke 
tn kuru sebze salııı al-

~I İçin ayırdığı kırk milyon 
~ 1~ kontenjan münasebeti
lrlırdeki ihracat evlerinin 

i '-daki ithalat evlerile tema
j1ııtcleri Ticaret Vekaletin· 
~ttıirJeki alakndarlarl\ bil· 
ittir. Fransa tarafından ay 
Ylllllurta, keçi derisi ve 

1 tohumların toplu olarak 
'••ıı için Ticaret Vekale

a~~ra.caat vukubuldu~u Öğ
"41lı t• V t ır. 

~llet, Franaaya derhal aa
ltarıları tahakkuk ettiğin· 
ihracat evlerimizin acele 

11
t tüccarlarına müracaat 
trini İzmirdeki alakadarlara 
~ittir. Tokad vilayeti ti-
0dasından İzmirdeki alaka-

•r, gelen bir mektupta To· 
•iyah haşhaş Afyon yağı, 
İçi, mablap yağı, yün, ya

~ lıohud Vt! wercim~k stoku 
~Uğu bildirilmiş, lzwir ih· 

larıoın bundan haberdar 
titri iıtenmiftiı . 

{o~ündıki otomobillerin sayısı 
'~ılao tetkiklere nazaran 
udrt mevcud bulunan oto· 

1 
trio sayısı 39.500.-003 i 

\~tadır. 
trikada 30.003.000, Avru· 
7.600.ooo, Asyada 622.000, 

.~~a. 519,500, Okyanuıta 

'•t . . . ııpa kıt' asında en çok oto· 
~ olan memleket logiltere· 
~ ıı.._da 2. 123.000 otomobil 
~it. 
_ıı.,, ııraaile: 2.100.000 ile N 1.423.000 ile Almanya, 
~ lle İtalya, 352,000 ile 
~ 197.000 ile Belçika, 

ile iıveç. 

Haberler 

Ağaçlandırma isleri 
Ankaradaki Riyaseticümhur 

köşkü etrafında geniş bir saba
nın ağaçlandırılmasına karar ve
rilmiştir Burası için vilayet zi
raat müdürlüğünün Beykoz.deki 
fidanlığında yetiştirilen fidanlar 
dan 20 COO servi ayrılmıştır. Bir· 
kaç güne kadar sevkiyata baş· 
lanacaktır. 

Ziraat müdürlüğü ayrıca İstan
bul - Silivri asfalt yolu ile yol 
güzergabmdaki kaylerin de a · 
ğaçlnndırılmasıoa. karar vermiş· 
tir. 

Muzır hayvanlarla mücadele 
Vilayet ziraat müdürlütünün 

nıuzir hayvanlara karşı açtığı 

mücadelede, son bir sene zarfın· 
da İstanbul ve mülhakatında 691 
domuz, 79 kurt, 335 çakal, 191 
tilki, 4 ayı, 5 yabani ked ı ve 
1315 karga itlaf edilmiştir. 

Belgrat Bankası Müdürü Bir Kiğıt 
Fabrikatörü 1 le Şehrimize Geldi 

Yua-oslavyan111 memleketimizle 
ticaret miiuasebetleriııi arttırmak 
istediği malumdur. Bu maksat
la Beli"'ad Bankası Müdürü A. 
Bugoyeviç ve fabrikatörlerden 
H. Evge şehrimize relmişlerdir. 
Banka müdürü Türkiye Merkez 
Bankasiyle temaslarda buluna
cak ve tic ret işleri üzerinde 
tetkikler yapacaktır. Evge ise 
tütün itleri üzerinde tetkiki er 
yapmakla beraber inhisar idare 
ıiyle temaslarda bulunacaktır. 

ithalat Mallarının Fiatları Günden 
Güne Nisbetsiz bir surtitte Vük

sıliyor 

lthalit malları üzerinde yeni
den yfikselmeler ba9lamıştır. 

Kilosu 70 kuruşa olan gliserin 
750 kuruta, karabiber yetmitten 
110 karanfil 120 den 170 kuruşa 
fırlamıthr. Manifat• ra, menıucat 

U üzerinde de yükselmeler devam 
~ n Fiyatları Arttı ediyor. İhtikar komisyonu bir haf-
~ iÜnlerde çuval bulama· tadnnberi toplanmamıttır. Piya

•111 ve butdaydan çıkan salarda da ilatikir itinin araşhrıl
tl toplayıp satamadıklarını ması durmuttur. Ruıyadan fCtİ· 
i•Gren dctirmencilcr müte· rilıniw ve metreıi 60 kurusa o
~~ll un fiyatını arttırmakta- lan divitinleriı. metresi 130 kuruşa 

~· kadar fırlamıthr. Bir çok ithalat 
klbünaHbetlc fırınlarda da maddelerinin perakende aalıtla -

fiyatın111 yükselecetini rında fiatlar üzerinde yüzde 
,-_• dikkate alan belediye bu 40 • 50 niıbetinde artmış görül· 

•ti önlemeje karar vermiş· mekteiir. Son ıelen malumata 
~· göre bütün Avnıpada manifatura 
~'nıcncilerin bu kareketi- fiyatlarında yikseklik kayde,il· 

tı üç çeşid un ve bu un· ı' mektedir. 
~ç nevi ekmek yapılması-

Ürıen belediye bu suretle ihracat Malları Fiyatları Düşüyor 
\ buıünkünden bile ucuz . • 
~ t • d b"I • • b Dığer taraftan ıbracat mıılları-eaun e e ı ecet1111 ta . . - - -
~t,... L d' Bel d" f" nın fıyatlarındakı duşükluk de· 
~t&te ır. e ıye un ı · . S U k"I 
~ . . vam edıyor. ovye ere ı osu 
. •rthrılması keyfıyetıne 55 kurudan ı 50 bin kilo yapak 

lc.tt" d ~ • l kti " T 
1 

ıye c manı o aca r. lngiltere ve Fransaya fındık, 
~ - -- Hollanda, Amerika, Slovakya ve 

• • Yunanistan Tıcaret Mısıra tütün, Yoıoılavyaya ke-

~h 'l 
Muıhedesi mik, Bulıariıtan, Yunaniıtan ve 

t' ı e Yu11anistan arasın. 

Ilı 'caret muabedeıi, ilkkiinun
tıııka.zi olacağından haliha
~ ~lriste bulunmakta olan 
i:.. lıeyeti, bu muahedenin 
~il}" 
\) 1 11ı6zakere etmek üzere 

111 10 unda Romaya iİde· 

İtalyaya yüz biu çift torik, Filia
tine muhtelif kuru moyvalar, İs· 
veçe keçi, koyun derileri, İtalya
ya yumurta, kuru fasulye, İsviç· 
reye yumurta, Macaristana kitre, 
balmumu, palamut hulasası sa
tılmıştır. Küspelerin kilosu 185 
kuruta, koyun derileri 68 kuru• 
f& 'yükıelmift.ir, 

• • 

MUNAKASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita - ...... -----

Bolu Maarif Müdürlüğünden : 
Orta okulda mevcud keşif ve projesi mucibince 4764,4 l kurut 

keşif bedelli bir paviyon yapılacakıır. 
Kefif ve projesile şartnamesi okuldadır. 
28.11.939 tarihinden itibaren açık eksiltmiye konulan bu inşaat 

14.12 939 tarihiııe raslıyan perşembe günü öğleden sonra saat 15 te 
isteklisine ihale oluna.cağından talihlerin o güne kadar ~~ 7,5 dan 
357 lira 44 kuruşluk pey akçelerini Malsandığına teslim ederek Ma
arif dairesinde toplanacak Komisyona baş vurmaları ilan olunur. 

İlk 
teminat 
252.55 
8384 

Tabmin 
bedeli 

lstanbul Belediyesinden : · 

3367.38 Sebze hali yanında umumt hala inşaatı. 
1117.89 Beşiktaş Çöp iskelesinde yaptırılacak tamirat 

ve tahkimat. 
75.00 1000.00 Karaağaç müessesatı buz fabrikası için alına · 

cak iki aded yerli santrifüj tulumbaları i
malat ve montaj işi. 

İlk teminat miktarlarile tahmin bedeli yukarıda yazılı işler ayrı 
ayrı açık eksiltmiye konulmuştur. İhele 20.12 939 çarşamba günü aat 
14 te Daimi Eecümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muame
Müdürlütü kaleminde görülebilir. Taliblerin ihaleden 8 gün evvel 
Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 939 
yılına aid Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümeninde bulunmaları . 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
12. 12.939 tarihinde salı günü saat 11 de Gaziantep Nafıa 

Müdürlütüude eksiltme komisyonu odasıııda 8159, 31 keşif bedeli 
İslahiye Meteoroloji binası inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif, şartname, mukavelename projesi ve buna müteferri diğer evrak 
her gün Nafıa müdürlüğünde görülebilir. Muvnkkat teminatı 611,93 
liradır. Taliplerin bu işe girebileceklerine dair ihale gü11ünden en az 
sekiz. gün evvel nafıa müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları lazım

dır. Daha fazla tafsilat almak isteyenlerin Nafıa Müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Şerait ve evsafı dahilinde yaptırılacak sundurmanın pazarlığı 

7.12.39 perşembe günü saat 1 l de yapılacaktır. Muhammen keşif 

bedeli 9017 lira 40 kuruş ilk tem inatı 1353 liradır. Şartnamesi be
deli mukabilinde inşaat şubesinden verilir. İsteklilerin teminat mak
buz veya ınektuplarile kanunda yazılı vesikalarHe beraber belli gün 
ve saatte Ediroedc Müşiriyet dairesindeki askeri satrnalma komis· 
yonuna gelmeleri 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Keşif bedeli 5012 lirs ' 2.i kuruş olan Akköprüde parke yol in

fa&I açık eksiltmeye konmuştur Eksiltmesi 21.12.39 perşembe günü 
saat 11 dedir İlk teminatı 376 lira olup şartnamesi 26 kuruşa ko
misyondan alınır. Taliplerin muayyen vakitte M M.V. satınalma ko
misyonunda bulunmaları. 

••• 
Likör fabrikasında yap. tamirat. Bak : İnhisarlar Umüm Müd. 

ilanlarına 

(laçlar. Klinik ve ispençiyari alat, Hastane L.!!;. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Satınalma 

Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 98.000 lira olan 350 ton Hamm A7.ot 

Salıpazarı Askeri Fabrikalar Yollamasındaki Satınalmn Komisyo
nunca 22.12.939 Cuma günü saat 14 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi 4 lira 90 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İstekli
lerin 5150 liralık ilk teminatının makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik· 
le birlikte o a-ün ve saatte Komisyona bulunmaları. 

Milli Mudafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 
Familüs il. tipinde bir adet Epidiaskop aleti pazarlıkla satın 

alınacaktır. Pazarlıtı 8. 12.39 cuma günü saat 11 dedir. Taliplerin 
muayyen vakitte M.M.V. satınalma komisyonunda bulunmaları. 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Memleket hastanesinin 939 mali yılı ihtiyacı için alınacak 1089 

lira 27 kurut tahmin bedelli 89 kalem mualece 30. l l.39 tarihinden 
itibaren yirmi ıün müddetle a~ık ekıiltmi7e konulmuftur. 

Bu ite muvakkat teminat 81 lira 75 kuruştur. 

İhale 19.12.39 tarihine tesadüf eden salı günü saat enda Hu
susi Muhasebe dairesinde toplanacak olan Vilayet Daimi Encüme· 
oince yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi ve müfredat listesini gör
mek üzere İstanbul Sıhhat müdürlüğüne ve Urfa Vilayeti Daimi 
Encümenince ve eksiltmiye girmek için de belli edilen gün ve sa
atte teminatlarile birlikte mezkur Encümene baş vurmaları ilin o
lıinur. 

*ılı"' 
Me~il alkol alınacaktır. Bak : İnhisarlar U. Müd. ilanlanaa. 

Elektrik, Havagazı, l{alorifer (Tesisat ve Malz.) 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
5 adet grup e lektrojen pazarlıkla satın alınacaktır. PazarhK"ı 

1

8.12.39 cuma günü saat 11 dedir. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. satınalma komisyonunda bulunmaları. ---

ensucat • Elbise - l<undura • Çamaşır v. s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

7:26 aded seririyat gömleği alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
12.12.39 salı günü saat 14,30 da Tophanede Lv. amirliti Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1306 lira 80 kuruştur. 

Şartnnme ve nümunesi komisyonda görülür.• isteklilerin belli saatte 
kowis}ona gelmeleri. 

Devlet Denizyolları İvletme Umum Müdürlüfünden : 
İdare memur ve müstahdemleri için iki cinsten olarak satın 

alınacak kumaşlar açık eksiltmeye konulmutur. 
Metresi Cinsi Muhammen metre Muhammen bedel 

fiyatı lira 
330 Paltoluk 7,50 2475 
205 " 2,80 574 

Eksiltmesi Tophanede ıdare merkezinde müteşekkil alım ıatım 

komisyonunda 21 K. evvel 939 tarihine müsadif pertembc günü 
günü saat 15 te yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 228 lira ve 68 kuruştur. 
Nüınuneleri görmek ve şartnameyi almak isteyenlerin herrün 

malzeme müdürlüfciine ve eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 
yazılı gün ve sııntte 24tl0 sayılı kanunda yazılı vesaiki bam ilen 
komisyona müracaatları. 

••• 
Minder kılıfı ve ekmek torbası alınacaktır. Bak : mensucat si. 

tununda Gümrük Muhafaza Gen. Komut. SAK. ilanına • 

obi lya, Büro ve ev eşyası, uşamba, Hah v.s. 
---.-.... ........ ...-. -

lstanbul Defterdarlığından : 
Nev'i Eb'adı Adet Beh. fi. Tutarı Muv. te. 

lira lira lira 
Büyük yazı masası 150 ı< 80 7 35 245) 
Küçük yazı masası • 110x 65 38 30 1140) 121 
Daktilo masası 10 22 220 ) 

Defterdarlık şuabatı için yaptırılmasına lüzum görülen adet, •· 
bat ve muhammen fiyatları yuknrıda yazılı 55 masa açık ekıiltme

ye konulmuştur. Kulla111lacak malzeme şartname ile ve şekil kro
ki ile tesbit edilmiştir. Krokiyi görmek ve fazla iz.abat almak is
tiyenler h er gün • filli Emlak müdürlüğii müzayede kalemine mira• 
caat edebilirler. 

Eksiltme 21. 12.39 perşembe günü saat 14 dd Milli Emlak mü
dürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacıaktır. İsteklilerin 121 lira 
muvakkat teminatla muayyen saatte komisyona müracaatları. 

..,...,,_____ --------"---~~~-----------
atbaa isleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. . ..-..-.. ~ ~ 

Linotip ve lntertype yazı dizme makinesi alınacaktır. Bak : 
İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Nakliyat - Yükletme- Boşaltma 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Selimi}e kıilasında Askerlik Dairesine, Beykoz, Kadıköy, Kar

tal Askerlık. Şubelerine ve Başıbüyük Deposuna 82,000 kilo macien 

kömürü ile 6720 kilo odun tahmil ve t.tbliyesi müteahhidine ait ol
mak üz.ere paz rlıkla nak1ettirilecektir. Pazarlığı 8 12.1939 cuma 
günü saat lO da yapılacağından isteklilerın belli gün ve saatte kati 
teminat ve kanuni vesikalarile birlikte Tümen Satınalma Komisyonu
na relmeleri. 

Mahru icat, Benzin, Makina yağları v. s. 
Urfa Tümen Satınalma Komisyonundan: 

770 bin kilo odun kapalı zarfla satın alınacaktır· lhaleıi 
3.1.940 çar§ıımba günü saat 11 de Urfada Tümen Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 18480 lira ilk 
teminatı 1386 liradır· Şartnamesi komisyonda görülür. ~stek· 
lilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir aaat evveline 
kadar Urf ada komiayona vermeleri· 



t Mlhalaua Gaaeteıi 6 Biriaeikbao 1~ 
2'!" 

• •u gün ııan olu nan ferrik 

MDnakasa ve Ozay • 
1 Devlet Demlryolları ve Limanları lıletme Urnuırı 

Müclürlüiünden : 
111

el" 

Muhammen bedeli 13300 lira olan 25 aded 6 Ne. lu P~~ AO' 
re 29. 1.1940 paı:artesi rünft saaat 15,30 .la kapalı zarf uaıılı e Müracaat yeri Günü Saatı Muhm· bed. Teminat Cinli Şekil 
karada idare binaaında ıatıo alınacaktır. t aı 

A) ~tınıkasalar 

lntaat, Tamirat, Nafta i•lari, Malzeme, Harita 

Likör faerikHıntla yap. tıamirat •ç. elu. 3737 50 
Meteoroloji binaıı iat. ,, 8159 31 
Sundurma inş . pas. 9017 40 
Akköprfide parke yol intaaı (tart 26 krt.) aç. ekı. 5012 25 

~!çlar, Klinik ~e isper_ı_ç!yari ~ıat, ~tahane Lvz. 

Metil alkol: 1750 k. aç. elu. 1513 75 
Hamıaı a:aot: 350 t. (tart. 4go kr.) paz. 980ô0 -
Mualece: 89 kalem aç. ek&. 1089 -
Epidia1kop aleti FamilGı 11 tipinde: 1 a•. paz. 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Gr11p elektrojen: 3 ad. paz. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

269 33 
611 95 

1353 -
376 -

113 68 
5150 -

81 75 

İnhisarlar U. Müd. 
Guiantep Nafıa Müd. 
Edirne Ask. SAK. 
M.M.V. SAK. 

İnhiıarlar U. Müd. 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Urfa Vilayeti 
M.M.V. SAK 

M.M.V. SAK. 

21-12-39 14..,,-
12-12·39 ti 
7-12-39 il 

21-12-39 . 11 

26-12·39 14 -
22-1 2-39 14 -
19· 12·39 10 -
8-12-39 11 --

8-12-39 t 1 -

Bu it• i'İrmek iateyenlerin 897,50 lir ... Iık muvakkat telJlİP: 30' 
kanunua tayin eltili vesikaları ve tekliflerini ayni i\ln ıaal 1 ' 
katlar komiıyon reiılitine Ycrmeleri. lizımdır. . det 

el • eııo 
Şartnameler parasız olarak Aakarada Malae•e aır 

Haydarpaşa.la Tetellüm ve Sevk Şeflitinden tlatıhlacaktır. 

Marmara 
Cinsi 

Ü11übahri K. 
Adeti 

9 kalem döime bakır- 1538 
dlln mamul kazan ve 
sair mutbah takımı 

Et satırı 
Et baltası 

43 
53 

Satınalma Komisyonunda0 : 

T tllrı 
Mamul bakırın T. flat u ~rl 
mecmu kilosu kurut lir76 cC ~ 

6212.350 130 80 ~ 

S6 ~ 
200 ıo6 lt 
200 .... t, ---

62ss,o6 ı~ 

Paltoluk kumaş: 330 m. paltoluk kum•t 205 m. aç. ekı, m. 7 50 Ye 2 80 228 - D. Denizyolları İşlet. U. Müd. 21-12 39 15 -
Minder ve yastık kılıfı: 1500 ad. ,, 4050 - 30ı - Gümrük Muh. Gen Komut. İst. SAK. 25 12-39 11 -

Komutanlık ihtiyacı için yukarda miktar yazılı 9 1<ııed' ~ 
döğme bakırdan mamul mutbah takımı ile 2 kaleın el tılW t 
vatının 30.11.39 gününde yapılan pazarlığında hiç bir ~ 
zuhur etmedi~lnden yeniden pazarlıkla satın alınacaktı~,.ıı' 

Pazarlıiı 8.12.39 cuma günü saat 14 de İzmitte fe 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. tY , 

&kmek torbaıı: 500 ad. paz. 975 - 74 - ,, • 25· 12·39 14 - Tahmini fiatları yukarda hizalarında ıösterilrniıtl~~ri ~· 
mumu bir ıartnamede olup ilk teminatı 620 lira 10 1;; ıa ' 
tur. Bu ite ait ıartname komisyonumuzdan bedelli:& 0 

almabileceği gibi nümuneleri de komisyonda rörülebill'~o~ 
Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 
.__.... ,_. ---
Bfi yük yazı maaa11: 7 ad.-küçük yazı ma- aç. ekı. 1605 -

aa11: 38 ad.-daktilo maaaıı: 10 acl. 

Matbaa işleri - Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
.;.;;.;..~.:....----.:~----------·..:;..--~-----------

Linotyp ve intertype yazı dizme m•kineai 
(temd,) 

Nakliyat - Bo9altma - Yükletme 

paı:. 

Madea kömlrl nakli: 82 t. odun: 6720 k. paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlara v. s. 

Piı ıaıı.: 50 t. kapalı z , 

Odun: 100 t aç. ekı. 
Lavemarin klSmürü: 500 t. paı:. 

Benin: 500 k. ,, 
Benain: 7- 10 t. (le::ıd.) 

Müteferrik 

Mut~ab takımı ve edevatı (temd.) paz. 
Kıyım beyrir nah: 1514 aa·-Kıyım katır na· aç. ekı. 

lı: 108 ad.-Mab: 123000 ad. 
Kompresör benzin motlSrHl laıtik tekerlek- pu. 

li: 4 ad.-vermorel eihazı: 12 ad.- alev 
yatı doldurma tulumlta: 2 ad.-manometre 
0-10 atmoıfer rösterir: 20 ad. 

Pulaometre 6 No l•: 25 ad. kapalı z. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sıtır, koyua n keçi eti (temd.) 
PatatH: Z75 t. (temd.) 

Patatea: 40 t. 
Y1alaf: 96 t. (tead.) 
Bulıur: 200 t. (temd.) 
Un: 305 t. 
Sadeyat: 9 2 t. 
Arpa: 85 t . 
Sabun: 1 t . 
a.M07ayedeler 

Ça• enkaz odunu: 11978 kcmtal karıtık k4· 
mür: 259 kental 

Çam aiacı: 196 m3 
,, : 47 m3 
,, • 92 m3 

Çınar atacı: 185 m3 Kızıl ataç: 31 ıal 

paz. 
,, 
• 

kapalı :.ı . 

,, 
aç. ıkı. 

" ,, 
,, 

aç. art. 

" ,, 

" ,, 

8000 -

3ti60 -
1500 -

2080 -

8268 06 
1342 20 

13300 -

3255 -

2400 -
k. o 07 
k. o 15 

27450 -
7360 -
2550 -
3150 -

m3 4 60 

121 - İst. Defterdarlığı 21-12 39 14 -

600 - İnhisarlar U. Müd. 18- 12-39 14 -

274 50 
112 50 

156 -

620 ıo 
101 -

429-

997 50 

244 -

180 -
504 -

2250 -
1858 75 
522 -
191 25 
236 25 

113 -

68 -
17 -
32 -

Selimiye Ask. SAK 8 12-39 10 -

D. D. Y. Haydarpaşa 2 1-12-39 15 -
Amasya Ask. SAK 20-12-39 9 -
İst. Komut. SAK. Fındıklı 11-12-39 10 30 
Tophane Lvz. SA.K. 8-12-39 15 -
Devlet Limanları ltletme U. Müd. 7-12 39 15 -

Marmara Usaübabri Komut. SAK İzmit 8-12-39 14 -
Gümrük ~iuh. Gen. Komut. İst. SAK 25-12-39 15 -

Tophane Lvz. SAK. 13-12-39 14 30 

D.D.Y. Ank. Haydarpaşa Sevk Şefliği 29-1-40 15 30 

Gaıiaatep .Aık. SAK 1 ay içinde 
,, 1 ay zarfında 

Orman Koruma Gen. Kom. SAK Ank. 13· 12-39 11 -
İst. Komut SAK. Fındıklı 26· 12-39 10 30 

" Amasya Ask. SAK 

" 
ı , 

" 

lçel Orman Çevirı• Müd. 

" 
,, 

" " '. .. 
,, ,, 

27-12-39 16 -
20-12-39 9 -
20-12-39 9 -
20·12-39 9 -
20-12-39 9 -

1 ı -1 2.39 15 -

U -12-39 
2 1-12-39 
21-12-39 
22-12·39 

il -
11 -
15 
15 -

Pazarlığa ittirak edecek isteklilerin 2490 ıayılı kıı~cırt' 1
1 

tarif atı veçhile bu itle ali.kadar olduklarını ıösterir t ..,er ' 
,P' ("" veılkalarlle birlikte ilk teminat makbuz veya banka ,e 1 

tublarını muayyen gün ve ıaatte komisyon baıkanlıi10• 
meleri. 

. 
İstanbul Levazım Amirlifi Satınalma Komlsyonund•0

1
, 

11 çetid ıırlı malzeme 20.12.U31 çarpmba fÜ11Ü ıs•~ S' 
da müteabhid nam ve haaa~ına Tephanede Leva:ıum Amirhf'btl' ~ 
alma Komiıyonunda açık ekıiltme ile alınaeaktır. Tabdli~ ,ol' 
Z740 lira, ilk te•İnatı 205 lira 50 kuru,tur. Şartnameıi koııı''~vf 
ıörülür. İıtekliierin kaaunl vesikalarile bera!.er belli ıaatte 1'0 

A& felmeleri. jl 
• • • 4 t•tid tımar malzemeıi 20. 12.39 çartamba paü ı••1 ı1; 

müteahhid nam Ye hesalnoa Tophane.le Levazım Amirliti ~3~ 
ma Komiıyonunda açık ekailtme ile alınacaktır. Tahmin b•d l' r 
lira, ilk teminatı 234 lira 75 kur•ttur. Şartna•eti komiıy•0.(' 
rülftr. lıteldilerin kanuni YHikalarile beraber belli saatte kooJ

1 

ıelmeleri . 
6f• 

• • • 4 adeti Benalo mot~rlü laıtik tekerlekli kompro• 
12 ,, Vermorel cihazı ~ 
ı ,, Alev yatı doldurma tulumba .J ~t 

20 " O: l O atamotfer iÖıterir manometre -41Jı I'. 
Yukarıda 4 eY kalem maheme 13.12.939 çarfamba r ~ 

14,30 ela Tophanede Lv. imirliti Satınalma Komiıyonuada p•~~ ~ 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepıiniu kat'f temiaatı 429 liratlır· ıefl' --~ 
komiıyend ilrllür. lıteklilerin belli aaatte ,komİlyena relOJ' ~ 

jl~ ~ 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıfı lıtanbul L•'• 

Amirliii Satınalma Komisyonundan: 
Mubam. fiat ilk teminatı 

Miktarı Cinıi lira lira ıı~ ~~ 
150J minder ve yastık 304 açık ek· ~•''~f· 

kılıfı 4050 pazartel~dı'!I 
500 ekmek torbası 975 74 pazarlık .v,,,ı j ~ 

1514 kıyım beyıir nah ) paaarte•1 ı~ t 

108 kıyım katır aah ) 1342 20 101 açık ek. ~i ~~ 
123000 adet mıh ) pazarte•1 J 

Tetkilit ihtiyacı için 1ukarııla ılSıterilen 3 kalem cf1' 'ti~ 
meye çıkarılmıthr. 1: 

Şartname ve nümuneleri komiıyonıladır. Görülebilir. ,ile-/ 
lıtekliluin ıün ve saatin.le hizalarında miktarı ıt5•t• ,P I it 

minat makbuzlarile kanuni veaikalarına hamilen Galata Gil.OS ~ i 
deai Veli Alemclar ban 2 nci kattaki kemiıyona ı•lmelerı· i11 

İıtanbul Komutanlıfı Satınalma Komiıyonunıl•• '1,~ I 
--------------------------------·------------------~--.... - ----------------- ihale a-ünü talibi çıkmayan lıtanblll KoJJJ""' 

lst nbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

500 kilo ben:ı.in ahnacakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 8.12.939 cu
ma fiiaü ı at 15 te T ~pbaoede Levazım imirli(i aatınalma komi•· 
yonunda yapılacaktır. lateklilerin belli •aatte komiıyona l'elmeleri. 

Devlet Demlryolları ve Limanları İıletme Umum İdareıinden: 
Muhammen aedeli 3660 lira olau 50000 Kr. Piı ra:ı 21. 12.939 

Per4ewb~ ııünü ıaat 15 on bette Haydarpapda Gar bina11 dahilinde
ki komiıyon tarafından kapalı zarf uıulile aatıa alınacaktır. 

Bu i•e rirmek iıtiyenlerİD Z74 lira 50 kurutluk munkkat temi
nat kaununun tayin ettij'i veıikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 

ayni filn saat 14 on dörde kadar komiıyon reiııli(ioe vermeleri 
lazımdır. 

Bu it• aid ıartnameler komiıyondan para111: olarak datıtıl
aldadır . 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlfifü Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen becleli 3925 lira olan 11 kalem yat aıkeri fab· 
rikalar umum müdürlütü merkez ıatınalma komiıyonunca 20. 12.39 
çartamba ıünü ıaat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
paraıaz olarak komi•1ondau verilir. Taliplerin muvakkat teminat 

olan 294 lira 38 kur•ış ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 
lerindeki vesaikle kemisyoncu olmadıklarına ve Lu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vcsikas ıyle mezkür rün ve 
aaatt komiıyona müracaatları 

birlikleri ihtiyacı için muhtelif eb'atta bakır kar•~ıı ı ~ 
ı kazan pazarlıkla satın alınacaktır . b' l 
1 Münakasasına 1.12.939 perıembe ıünü ıaat 11 de ~ 

nacak ve ayni ründe ihaleıi yapılacaktır. ııl~ lı 
İsteklilerin belli rün ve saatte Fındıklıda Ko-' 

satınalma komisyonuna a-elmeleri· ı~ 

i - "' ~"I, stanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : Harp Okulu Komutanlığı Satınalma Komiayonuod• ~'A 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 500 bin kilo Lavemarin kö- Harp okulundan ıubay çıkacak okurlar İJİn 771 taıı• IJl~ı 

mürü pazarlıkla aahn alınacaktır. Münakaıaaına 11 12 939 p:ıartesı' 1 hl rde r . ' aandıaı ile 771 tane matara hizalarında röıterilditi tari e 
ıün\l ıaat 10,30 da başlaneak ve .aynı giinde ıhaleıi yapılacaktır. hkla aatın alınacaktır. f)~,~ ~-

Taliplerin belli iÜn ve saatle Fındıklıda komutanlık aatınalma Sandıkları• muham•en bedeli 5782 lira 50 kuruş -;r ~fi 1 , 
komiıyoouna aelmeleri. teminata 433 lira 70 kurut ve mataraların muhnmmen 1;ıed• ~ 4 

Devlet Limanlnrı lıletme Umum Müdürlüğünden: 

lira ve •uvakkat teminah 116 liradır. tdf '-
Paaarlığa rireceklerin belli 1iln ve saatte teminat DJ•Jı tıl'' 

makbuzlariyle harp okuluntlaki kemiıyenumuza müra .. at ',,O 
- ' ~ 

Matara pa:ıarlıtıaın 
Manevra aandıfının 

ihale tarihi a-ünO ı~ 

11.12.939 pazartc•~ ı5 
l l. 12.939 punrt••1 

27.11.939 tarihinde açık eksiltme usulile ihalesi evvelce 
ilin edilmit olan ve muhammen bedeli iki bin seksen lira 
ve muvakkat teminatı yüz elli altı lira olan asıari yedi ton 
azami on ton benzinin ihalesi talip zuhur etmemesi haıebile 
1.12.939 tarihine tehir edilmiıtir. - o•" : ~\il 

t ki ı d h 
Çanakkale MsL Mevki Satınalrna Komilyonurı 

1 
·~, t 

ate i erin bil irilen tari e raıtlıyan perıembe günü ıaat . _ . .,to f ~ 
on beıte Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında 1000 aded çıroento kilak ıle 650 torba n.ormal çuıı• ,~ ~ 
toplanacak olan Satına.ima Komisyonuna müracaat etmeleri gi'lnü ıaat 10 da pazarlıkla ıatı• alıaacaldır . lıteklileri•_ Ç•" 
ilan olunur· 

1 
de Müıtabkem Mnki Satınalma Komiı7onuua r•lmeler•· 



6 Btrlncik&nun uaae 

lıta.nbul Levazım Amirliği Satınalm Komisyonundan : 

~ 24,000 kilo keçi l:ılı 22 12.939 cuma günü ıaat 14 te !'f op· 
~ede İstanbul Leva:ıı.ım Amirliği Satınalma Komiıyonuna müteah
IB tıaın ve hesabına açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
~·~ lira i.lk teminatı 1260 liradır. Şartname nümuaesi komisyon-

iörülür. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte ko
l ~Yona selmeleri 

'Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınnlma 
Komisyonundan : 

60 Adet l Karat Saplarile beraber Taş düzeltme elması 
60 Adet 0,8 Karat Saplarile beraber Taş düzeltme elması 
50 Adet 0,6 Karat Saplarile beraber Tn' düzeltme elması 

~ l'ahınin edilen bedeli 5000 lira olan yukarıda yaz.ılı 170 adet 
~ düı.eltme elması Askeri Fabrikalnr Umum Müdürlüğü Merkez. 

1•ahua Komisyonunca 20.12.939 çartamba ıünü saat 14.30 da 
~ttrlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
~Uir. Taliplerin muvakkat teminat olan 375 lira VP. 2490 numaralı 

111ıııun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik ile komisyoncu olmadıkları-
~ .~c bu ipe alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası 
'-'k••iyle mez.kür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

* • • 
~ 'ı' erli santirfüj tulumba alınacaktır. Bak : İnşaat ıütununda lst. 
1td. illnına. 

~kTahire: Et, Sebze '!.·!... 
latanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

'- _20 ton makarna ve 5 ton şehriye alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
iıti'' 7.12.939 perfembe günü saat 15,15 le Taphanede Lvz. imir
t& Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda 

tGlür. İsteklilerin temiontlarile belli saatte komisyonn gelmeleri. 

l 1 • • * 20 ton yefil mercimek nlı~acaktır Pazarlıkla eksiltmesi 
~ 2.939 perşembe günü saat 15,30 Amirlik Satınalma Komisyonun
~>'apılac:akhr. Nümuuesi komiıyonda görüHir. isteklilerin teminat-

ı, bellı saatte komisyona ı;:-clmeleri. 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Satınalma 
Komi&yonundan : 

~ Orruan Koruma Genel Komutanlığı taliwıahı ihtiyacı için 40 
'- kilo patatesin pnz.arhk ıuretile ihalesi 13 • 12.939 çarşamba a-C!ıü 
~t 11 de Ankarada Yen'şehirdc Komutanlık binaaındalı.i Satınalma 
'ıiıyonuncla pazarlıjı yapılacaktır. 
~uhammen bedeli 2400 lira olup muvakkat teminatı 180 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

\ isteklilerin muayyen rün ve saatte koınisyone gelmeleri ilan 
llur. 

İstanbul Komutanlığı Sa tınalma Komisyonundan: 
'u ihale günü talibi çıkmayan Komutanlığa bağlı birlikler 
\G :tacı için 240-000 kilo kuru fasulyenin tekrar kapalı zarfla 
~ tlaknsası yapılacaktır. Zsırflar Komisyona 25.12.939 pa
~tsi günü saat 10 da verilmiv olacaktır. Beher kilosu
\ tnuhammen fiyatı yirmi iki kuru§tur. ilk teminatı 3960 
~dır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline ka
~ Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna teklif 
tktuplarını vermeleri· 

,1 •\İhale günü talibi çıkmayan Komutanlığa bailı birlikler 
t, 1hcı için 488.000 kilo yulafın kdpalı zarfla münakasası 
Ma.caktır· Zarflar komisyona 26-12,939 salı i'Ünü saat 10 

ltq ~erilmit olacaktır. Beher kilosunun muhammen fiyatı 
1 kuruıtur. İlk teminat 2562 iki bin beı yüz a.ltmıı iki li
lr. lıteklilerin belli ıün ve sa tten bir saat evveline ka-
1 Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna teklif 

, tttuplarını vermeleri· 
' ihale ıünü talibi çıkmayan Komutanlığa batlı birliklor ihtiyacı 

96 bin kilo yulafın tekrar kapalı zarfla müoakasası yapılacak-
. Zarflar komiıyona 23.12.939 salı günü saat 10,30 da verilmit 
•ktır. Beher kiloıunun muhammen fiah 7 kuruıtur. İlk teminatı 
~radır. İsteklilerin belli ıün ve saattea bir ıaat enelinc ka
ındıklıda komutanlık satınalıııa komisyonuna teklif mektup· 

111 ~ermeleri. 
,. • • • ihale pnü talibi çıkmayan Komutanlığa batlı birlikler 
\'•tı için 200 bin kilo bulıurun tekrar kapalı zarfla müuakn-

Y•pılacak.tır. 
z•rflar komisyona 27.12.939 çarşamba rünü saat 10 da veril

. olacaktır. Beher kiloıunun muhammen fiatı 15 kuruştur. İlk 
.'11atı 2250 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatten hır saat ev
~c kadar Fındıklıda komutanlık sahnalma komiıyonuna teklif 
hıplarını •ermeleri. 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan : 
1 Sarıkamış garnizonu için 1.200.0 O kılo una 15 kuruşta 

l\ar, iarnizonunun 986,00l kilo unu 15 kuruştan pahalı görül
~Gr· Sarıkamış ununun tahmin bedel_i 180.0 O lira, ilk teminatı 

O liradır. Kars ununun tahmin bedeli 144 bin 90J lira, ve temi
' 8495 liradır. Bir ay zarfıııda pa:uırlıklc aatıı olınacal.tır. 1 ~ ıı2i
'' \alib olanlar 18.12.939 pazartesi ~ünü saat 10 da Erzurumda 
'l.tri Satınalma Komisyonuna müracaatlcri. Şartnamesi ve evsafı 

td11nun tekmil garniz.onlarında görülür. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
~50 ton kuru ot 11.12.939 pazartesi günü pazarlıkla satın 

.'c•ktır. Beher kiloıırna tahmin edilen fiat 4 kuruş 50 snntim
i~•liblerin bildirilen günde s at 11 de l6S8 lira ilk teminatlarile 
, te Eidirnede Sanayi Kışlcısındaki Askeri Sııtıııalma Kornisyo

i'elmeleri 

lstanbul Oçfu;cü icra Me;~rluğundan: 
q liir alacatın temini için luıpıedilip paraya çevrilmeiine karar 
,~ttı ev etyıısı Beyoglu altıncı dairede Kileli iokak Mehmet Tiğ
~ itttınıaoıom 1 numaralı daire•inde 7. 12.939 Perşemhe ıünü saat 
~ l:ıirinci açık arthrma suretile satılacağı ve kıymetinin yüzde 
~· btfioi bulmadıtı takdirde ikinci arttırması 12.12 .939 tarihi

'-adif Sah a-üoü eaat 15 da yapılacaaı ilan olanur. 

Mhalı:ua a. ..... ıi 

Bakırköy $. Hukuk Hakimliğinden: 
Bakırköy emrazı akliye hastahanesinde ölenlerin terkesine 

mahkeme tarafuıdan vuiyet edilmi' ve efyalarınıo 7 K . evvel 939 
perşembe günü saat 14 de emrazı akliye hastahanesinde satılacağın
dan ilin olunur. 

* • • Bir borçtan dolayı hacizedilerek paraya çevrilmesine karar 
verilen Kırım cinsinden sağmal iki ineğin 12.12.939 salı günü saat 
14 de Bakırköy Kartaltepe Küçük bailarda 10 numaralı ahırda 
bilmüzayede satılacağından taliplerin mahallinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Asi: ri Fabrikal11 rı Umum Müdürlüğü ~'ltn alma 
Komi. onundan : 

Behcrine 8 kr. fiat tahmin edilen 46fi ttdet boş benzin tene· 
keıi askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez. satınalma komiıyo -
nunca 20. 2.939 çartaı.abn günü saat 15 de pazarlıkla satılac ktır · 
Şartuame 'Paruız. olarak komisyondan verilir. Taliplerin mnvakkat 
temin t elan 28 lira 78 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaiklc mezkur gün ~e saatte komisyona müracaat
ları. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
Dairemizin 939 3120 numaralı dosyasiyle mahcuz olup bu kerre 

paraya çevrilmeıine karar verilen Beyoğlunda Feruz ata caddesinde 
Fatma hanım aparbmanının 4 No. lu dairesinde halı, kanape kol 
tuk, piyano ve sair ve eşyasınm birinci açık arttırması 12-12.939 
salı iÜnil saat 15 den 17 ye kadar ifa edilecektir. Bu arttırmada 
mahcuz. Cfya muhammen değerinin yüzde yı!tmit be~ini bulmadığı 
takdirde ikiuci açık arttırması 15.12.939 cuma günü ayni saatte 
yapılacaktır. Alıcı olanlar mu yyen gün ve s atte mahallinde h zır 

bulunacak memuruna müracaat ederek almaları ilô.n olunur. 

..-.~= -

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

Perfembe 7. 12.939 

Arsenikeyeti sut, 4uvayn yetili uranya arsenikeyeti rassas (Ziraat 
Vek,) No 1216 

Pulzometre tağdiye kazanı (D D.Y.) Ne 1219 
K. fasulye (Vize Tümeni) No 1230 
Ayazatada süvari binicilik okulunda y p. nalbanthane (İst Komut) 

No 1243 
Gureba hast. hariciye anfisi bitirme i~ler· (İıt. Nafıa Müd.) No 1243 
Şose tamiri ve imalatı sınniye yap. (Ank. Valiliti) No 1245 
Siş neşreden kutu (M. M. V.) No 1246 
Sömikok (Teknik okulu SAK.) No 1246 
Arap sabunu (M • .M.V.) No 1246 
Kamyon kiralanması tİst, beled.) No 1247 
Evrak bastırılması ( " ) No 1247 
Elbiıe \ ,, ) No 1247 
Taş ( n } No 1247 
Tür antrasit (İst. Vakıflar Müd.) No 1247 
Un tİsparta Tümeni) No 1247 
* Heli ve: dükkan ankazları (İst. Beled.) No 1247 
Saçtan mamul takım dolabı (D. D. Y.) No 1248 
Benzin (Hariciye Vek.J No 1248 
Demir korkuluk inf. (Devlet Denizyolları İşletme U. Müd) No 1248 
Dispanser biıınsıınn tamiri ve iu tesisatı (Ank. Valiliti) No 1249 
Elbise vn kaput (Oarü şafaka Mücl.) No 1250 
Şoıte tamiri (Samsun Vilayeti) No l 250 
üakır kazan (lat. Komut.) No 1250 
Mersinde örnek bahçesinde yap. beton .su arkı ile beton yol bor-

dür tMersin Narenciye Bahçesi ve Fidanlığı) No 1251 
Arpa, nobud faiulya ve yulaf (Isparta Tümen) No 1252 
Ekmeklik un (Bayramiç Ask.) No 1252 
.Eskrim malz.enıesi (Beden Terbiyesi Gen. Direk.) No 1252 
Sadeyag ve sabun tDeniz Lvz.) No 1259 
Kauaviçe, erid, kolan, tepe urganı ve gergi ipi (Tophane Lvz..) 

i'io' 1257 

Kalay (Tophane Lvz.J No 1257 
Alemiııyuıo çıoko ve saç levha \Tophane Lvz..) No 1257 
ldrofil paınuk (M.M.V.) No 1257 

ışlık elbiıelik ve kapu luk kuoıaş (M. M. V.) No 1257 
Kawyon ~D. D. Y.) No 1257 
Oduu (lst. Komut.) No 1257 
Kalın ve inile çivili kayış (İnhisarlar U. Müd.) Ne 1256 
Kopça (lophane Lvz..) No 1256 
fire fuaıila ( ,, ) No 1~56 
Kışlık elbiselik kumat (M. M. V.) No 1256 
Kalclırım tamiri ve dıvar iaış. (Samsun Beled.) No 1254 
Portatıf karyola (Harp Okulu Komut.) No 1254 
Benzin vakum yatı ve valvalın (Samiun Vilayeti) No 1254 
Benziıı lSamsun Zırnat Müd.) No No 1254 
Muhtelıf erzak ve yemit (Yüksek Öğretmen Okulu) No 1253 
Bakır .11ravanR ve kazan (İst. Komut.) Ne 1260 
Çimento künk ve normal çimento (Çanak. Mst, Mvk.) No 1260 
Yetil mercimek ve makarna (Tophane Lvz.) No 1260 
Garaj t.,miri, yol iufo, medrese tamiri (İst. Beled.) No 1217 
Beyaz ve kaıar peyniri (İst. Heled.) Ne 1247 

Muhammen bedeli 1 l08 lira 75 kuruş olan muhtelif cins eb'at 
ve miktarda 22 kalem kırtasiye mab.emesi 13. 12 939 çnrşamba gönü 
1&at (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Ko· 
misyon tarafından açık eksiltme usulile ıatm alınacaktır. 

Bu. ite girmek isteyenlerin 83 lira 16 kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme srünü saatiae 
kadıır Komisyona müracaatları lazımdır 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (9806) 3 4 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : İsmail Girit 
Buıldıtı y•rt : Akın Baaımevt, 1.tanbul 

3 

Mula. lteııl. X7 ,5 temin. Ekıiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. teldi fÜnÜ aaab 

Likör fabrikaaı•da 3737 50 269 33 açık 21.Xfl.9.39 14 
dam tamiri 

~e il lkol 1750 kile 1513 75 113 68 ,, 26.Xll.93g 14 
1 - Şartname va keşifnameıi mucibinse İdaremizin Likör fab

rikasııım dam tamiri iti ve yiue şartnamesi mucibinee (1750) kile 
Nlotil lkol hizalarında yaz.ılı usa.ilerle eksiitmeye konıauıtur. 

il Keşif ve muhammen bedelleri, avakkat teminatları, ek· 
siltme gün ve saatleri hir.alarınaa yazıluılır. 

ili - Tamirata. ait şartnameler her pn Levazım şubesi vezae
sinden (9) kuruş mukabilinde ve Metil nikel şartaamesi paraaız alı
nabilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ıön ve ıaatlerde 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komi•yona r•lmeleri 
ilin olu•ur. (10076) 1-4 

1 - Değiştirilen şartnamesi •ueibince linotip ve intertyp• yaaı 
diz.me makinesine 27.Xl.939 tarihimle teklif olunan fiyatlar hacldi 
layık görülmediğinden it yeniden pazarlıkla eksiltmeye kenm•ıtur. 

il - Muhammen bedeli ıif 8000 lira, muvakkat te.ıiaatı (IOO) 
liradır, 

ili - Pazarlık 18.XII.939 paz.ıırleıi ıGnü saat 14 ele Kal>ataıda 
Levazım v Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılaoaktır. 

iV - Şartnıtmeler her ıün sözü geçen ıulteden paraıız alına• 
bilir. 

V - Fiatsız teklif ve kataloklar ihale ıünilnden ea az bir 
hafta evvel tetkik edilmek ÜHre tütfin fabrikalar Şubeıine Yerile
cektir. 

VI - Mfinakesaya ıirecekler pazarlık için tayin edilen fi• Ye 

saat %7,5 güveame paraıile birlikte mezkür Kemiıyena r•l•eleri. 
(10077) 1-4 

lst nbul Erkek Muallim l\1ektebi SatıRılmı 
Komisyonu Bışkınhgmdın : 

Cinii Miktarı Muhna. ite. T•tarı iık tem. 

Elbiıelik lacivert kumat 432 metre 450 1944 146 
Siyah vidala iskarpin 160 çift 500 800 ftO 

O .tulum uz talebesinin ihtiyacı için alıu•uı llıum ı•lea k•maı 
ve isk rpin nçık eksiltmeye kcmmuttur. Ekailtme 19.Xll.ü9 aalı ıt 
nü sa:ıt 14 de Beyoğlunda İstıklal ca.ltlHiaıle Liıeler M•laa .. lteeili 
ğinde yapılacaktır. Taliplerin ıartııa•eyi ıörmek iiaere ••lıtelte YO 
eksiltmeye ırirmeh için de ilk teminat makbn veya aekt.ltlarile 
ve bu gibi itleri yaptıklarına dair veaikalarla ltirlikte Ko•iıyeH 
mörac atları. (gl88) 2-4 ------ __ ._...,_ ___ ._,.., ____________ ------

BOR SA 
ÇEKLER 

5 - 12 1939 
Londrn 5.2375 
Nevyork 130.36 
Par is 2.9675 
Milano 6.825 
Cenevre :.?9.30 
Amsterdan 69.25 
Berlin 
Brüksel 21.575 
Atiua 0.97 
Sofya 1.6125 
Pra~ 
Madrid 13.605 
Aarşova 

Budapeşte 23.8075 
Bükreş 0.91875 
Bclgrad 3.175 
Yokohama 31.625 
Stokholm 31.175 
Moskova 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sıvas - Erz.~rum il. 19. 

" 
" 
" Ergani 

" 
" 
" 

Hl. 19.
IV. 19. ~ 
v. 19.-

19.70 

Banknot la r 
Türkiye Merkez. Bankaıından : 
30.) l. 939 akşamı ıtibarile bnn

knot emisyonunun vaziyeti şu· 

dur: 
BanL:a ın açı t§.ııda 

banka kanunu ırucıb n• 
ce deruhte edı en mik
tar 

Banka lı:a ununun 6-8 
madde erme tedıkan 

hat.ine tarafından vaki 
tediyat olup tedavül-
den gerı ç kilmiş o'· 

ıss.748.56' u •• ı 

duğundan bundan ten· 
zı olu!lan 17 307.666 liıa 

Bu mıktnr banka ka· 
nuau muc bınce altın 

mukabı i .) apılan em -

141 440.b97 lira 

8)0D 17 .000.000 lıra 
ile ree!ıkont mukabili 
yapııan emısyon 139.000.000 lira 

297.440.897 lıra 
ilan olununca S0.11 939 tarıh nd lci le· 
davülü~ umum yekunu iki yÜT. doksıın 

yedi milyon dört )ÜZ .lcırk bin sek T. J~Z 
dokaan y dı ıraya balıfı' olmaktadır. 

Bu Jekunun 242.024.865 lıraaı yeni harf
i baak otlar.dan mütebakı 55 416.032 li
rası da eekı bnrfıi banknotlardan mute
teşeklcildir, 

1 
HALK OPERETİ 

Bu akıam saat 9 da 
Pnzar matine 16 da 

zozo 
DALMASLA 

(Halime) 
Büyük Şark Opereti 3 perde 

Yeai Balet 

~~------------------
ISTANllUL 

Ticaret ve Zahire 
Borsas 

- 5.12.939 - -==-----
Fi ATLAR 

C l N S 1 1 Aııtı Y11ltarı 

---· 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 
,, Sert 

kıT. lca 
Bul~ur 
Çavdar 
Susam 

5 l5 6 5-
5 12,S 5 20 
s ıo s ıs 

ot~ 

Nohut naturel 
Yulaf 
Kuşyemi ,, s 6 ıo 
Bak'a 4-
Faaulya çalı 
Mıaır aan .f 20 
Tıftik 100 -
Keçi kılı S8 -
iç fındık 40 -
Jç Badem 90 -
Arpa yemlık 5 -
Arpa Anadol 4 20 

Buğday 

Mıaır 
Yapak 
Fasulye 
T&ftılc 

GELEN 

Keten tohuma 
Rumol 
Z. yağı 
iç fındık 
Suaam 
Çndar 
Arpa 

Snsam 
Kepek 

G i DEN 

Haıhaş tohu•u 
Tiftik 
iç ceviı. 
Kuşyemi 

Faaulla 

105 -
60-
45 -

4 22 

696 Toa 
63 
54 • 

236 • 
16 • 
42 
'6 • 

• 
11 
- . 
80 • 
9 • 

Sl Toa 
101 • 
- . 
10 • 

' . - . 
• 

DIŞ FİATLAR 
Butday 

.. 
• 

Arpa 
Mıaır 
Keten T. 
Fındık G. 

• L. 

Uverpul 
Şıkaıo 
Vlnipek 
Anvera 
Londra 

Hemlturı 

3 31 
4 47 
3 65 

2 87 
7 66 
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ABONNEMENTS 
Vtlle et Province 
3 moiı Ptr1 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etrimger : 12 moiı Ptrı 2700 

Le No. Ptrs 5 

Quot:idien des Adjudica'tions 

TESi 
ADMINISTRATION 

Galata, F ermenecller Cad. 

Kenber Han, 2n1e Etag4' 

No 8-9·11-12 

T elephone: 49442 

Pour la PublJcite ı'adre11er 
a l' Adminiıtratlon Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Bolle Poltale No. 1261 

T>abteau Synoptique des Adjudications Ouvertes A ujourd'hui 

Objet de .'adjudication 

AJ Adjudications au Ra~ . 

M~de 
d'adjudicat. 

P~tion. 
emmatif provisoire 

Lieu--;-d'adjudication e tdu 
Cahier des Charges 

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

Repar. fabrique liqueur 
C.nıtr. bit. meteorologique 
Coastr. bani'ar 
Conıtr. route en parquets a Akköprü 

eh. 26 P .) 

Publique 
,, 

Gre a gre 
(cah. Publique 

3737 50 
8159 31 
9017 40 
5012 25 

269 33 
611 95 

1353 -
376 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
Dir. Trav. Publ. Gaziantep 
C. A. Milit. Edirne 
C. A. Min Def. Nat. Ank. 

Jourı 

21-12-39 
12-12·39 

7-12-39 
21-12 39 

Heures 

14 -
11 -
11 
11 -

rroduits Chimiquea et Pharmaceutigues .. ınstrumants S_!ln} taires-f:_ournitur.!: pour Hopitaux 
Aleool methyle: 1750 k. Publique 1513 75 113 68 Com. Ach. Econ. Monop. Knbatache 26-12-39 14 -
Acide azotique: 350 t. (cah. eh. P. 490) Gre a gre 98000 - 5150 - Com. Ach. Dir.Gen.Fabr.Mil. Ank. 22-12-39 14 -
Medleamettb: 89 lots Publique 108' - 81 75 Vil. Urfa 19-12-39 10 -
Ep.aıoıacope type Familuı 11: 1 p. Gre a gre Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 8-12-39 11 -

E lectrlcite .. aaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 
Groupe electrogene: 3 p. Gre a gre 

Hablltement - Chausauras - Tisaua - Cuirs 
ltoffe pour paletot: !130 m.-etoffe pour pale- Publique le m. 7 50 

tot: 205 m. et 2 80 
228 -

C. A . Min. Def. Nat. Ank. 8-12-39 11 -

Dir. Gen. Expl. Voics Marit. Etat 21-12-39 15 -

Heuue pour matelaı et cou11inı: 1500 p. ,, 4050 - 304 - C. A . Com. Gen. Surveil. Douan. lı>t. 25-J 2-39 11 -
Sacı a pain: 500 p. Gre a gre 975 - 74 - ,, ) 

Treveux d'lmprlmerie - Pepeterie 

Macbiae a compoıer deı caractereı (linotypc Gre a gre 8000 - 600 - C. A. Econ. Monop. Kabatache 
et intertype) (aj.) 

A111eublemenl ~our Habitation et Bureaux-Taeisserie ._!!_c. 

Table de bureau rrande: 7 p.-id. petite: 38 p Publique 1605 - 125 - Dir. Bien) Nat. lst. 
id. pour •achiae a eerire: 10 p. 

Tranaport-Chargement - Dechargment - Fournitura de Bureaux 

Tranaport charbon: 82 t.ebols: 6720 k. Gre a gre 

lombuatlble .. O.NNlrent-Hullea 

Petroleı 50 t. 
leutneı 500 k. 
Cbar~a lave marin: 500 t. 
leuine: 7-10 t. (aj.) 
loiı: 100 t. 

Dlv•~• 

Fer a elaeval: 1514 p.-fer pour mulet: 108 p. 
elouı: 123.000 p. 

C.•preaeur a moteur a benzine et a rouea 
en .. outcbouc: 4 p.-appareil Vermoı el: 
12 p.-pempe pour mnpli11are d'buile de 
flam•e: 2 p.-manometre indiquaat l' atb-
••phire de 0-10: 20 p. 

Pli cach. 
Gre a gre 

,, 

Publique 

Publique 

Gre a i'ri 

- - Com. ~eh. Mil. Selimiye 

3660 - 274 50 l ere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 
Com Ach. lnt. Tophane. 
·c. A. Command. Milit. lst. Frndıklı 

2080 - 156 - Dir. Gen. E.xpl. Ports Etat 
1500 - 112 50 Com. Ach. Mil. Amasya 

1342 20 101 - C. A. Comm. Gen.Surveil.Douan.lst. 

429 - Com. Ach lnt. Tophane 

25-12-39 14 -

18-12-39 14 -

21-12-39 14 -

8-12-39 10 -

21-12-39 15 -
8-12-39 15 -

11-12-39 10 30 
7-12-39 15 -· 

20-12-39 9-

25-12-39 15 -

13-12-39 14 30 

Pulsemetre No. 6: 25 p. Pli cacb. 13JOO - 997 50 Adın. Gen. Cb. Fer Etnt Ank. 29-1-40 15 30 

Uıtcnıilca de cuiıine (aj.) Gre a rre 8268 06 

11-rovlal ons 

Maearoniı: 20 t.-vermicelles: 5 t. 
entillH yettea: 20 t. 

Savon: 10 t. 
Avoine: 4i8 t. (aj.) 
itiz: a t. 
Harieob aecı: 15 t. 
Olaoux: 8,5 t.-epinardı: 13 t.-poireau: 11 t . 
Viande 4e ~uf, motiten ou ebevre (aj.) 
Pemmeı de terre: 27,5 t. (aj.) 
Pem•e de terre: 40 t . 
Avoine: 96 t. (aj.) 
Bli concuseı 200 t. (aj.) 
Fariae: 306 t. 
Beurre: 9,2 t. 
Orre: as t. 
.S.•on: 7 t. 

ldjudicationı a la ıurench•rı 

Bltlna vides de benzine: 4645 p. 
Orp: 85304 k. et di.eneı .erealeıı 19590 k. 
loiı ele aapin : 10978 quint. • cbarbon : 259 

qaint. 
leia de aapin: 196 mS 

> ) > 47 m3 
• > > '2m3 

DlY. boiı 
Otomobile marque Kreıler: 1 p. 
Dffombr .. de •aiıon 
Chauaaurea: 415 paireı 
Div. marebaa.&i .. 

Gre a gre 
,, 

Publique le k. O 34 
Pli cacb. le k. O 07 
Gre a gre 2000 -

,, 1830 -
Publique 1087 50 
Gre a rre 

n 3255 -
,, 2400 -

Pli cacb. le it. O 07 

n le it. O 15 
Publique 27450 -

,, 7360 -
tt 2550 -

" 
3150 -

Gre a gre la p. O 08 
Pablique 

,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 400 -
,, 725 -

G..e & rre 88 -
Publique 

Bur. Exp. Haydarpaşa 

620 10 C.A. Comm. Basc N. Marmara lzmit 8-12-39 14 -

Com. Ach. Int. Tophane 7-12-39 15 15 
) , 7-12-39 15 30 

255 - C. A. Comm.Base N.Marmara a İzn1it 16-12-89 ı o -
2562 - C. A. Comm. Milit. 1st. Fındıklı 26-12-39 10 -

150 - C.A. Comm.Gen.Prot.Forl!ts Ank. 12-12-39 11 -
137 - ,, n 12-12-39 15 -
82 - ,, n 11-12-39 11 -

Com. Ach. Mil. Gaziantep dans 1 mois 
244 - > , > 
180 - C.A. Comm.Gen.Prot .ForetsAnk. 13-12-39 11 -
504 - Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 26·12·39 10 30 

2250 - ) ) 27-12-39 16 -
1858 75 Com. Ach. Mil. Amasya 20-12·39 9-
522 - > ) 20-12-39 9-
191 25 ,, ll 20-12-39 9-
236 25 ,, > 20-12·39 9 -

28 78 C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 20-12-39 14 -
Dir. Princip. Monop. Ank. 11-12-39 15 -

113 - Dir. Forets lçel 11-12·39 15 -

68- > > 22-12-39 ıı -
17 - ,, ,, 21-12-39 11 -
32 - l) , 21-12-39 15 -, ,, 22-12-39 15 -
30 - Dcftcrdarat Ank. 18-12-39 15 -
55 - '» ,, 18-12-39 15 -
12 45 Com. Acb. lnt. T opbane 13-12-39 14 -

Dir. Ventea Douanes lst. 

AVIS OFFICIELS 

Du Ministere des 
Travaux PublicS 

A la ıuite des modificationa faiteı dana lu calıiera ieı o.......: 
de 10 cylindreı de route, le tout fonetionnant Nİt a npear ,.Jt tr 
mazout, ou bien une partie i vapeur et une partie a ---~ 
vrables dedouanes et montu i latanlıııul, modificatioaa pre~ "' 
que la d ifference des frais devant nece11iter du cbanıemeot ~w 
tuel des voies naturellu pour l'expedition doit incomber au_ ~ 
ıtere, une nouvelle adjudication, de pe a re, aura lieu, •• ~ 
9.12.939 il it h ., par devant la Commiaaion i'adjudicatienı dt • 
teriaux ıi~ieant danı la Cbambre de la Direetion de Materia.S' 
loca) du Mioiıtere dea Travaax Pul»Jicı i Ankara. it 

La valeur e.timative de chacun d .. cylindreı l 'Vape•r .,t .... 
8500 livreı y compriı leı ioatrumenb et pi~ceı ille reclaanıe e_t ~ 
de chacun des cyllndreı iı mazoat, y eompriı epement leı .....
mentı et pieceı de rechanre, e.t de 8250 li-.reı . l.i' 

On peut se procurer le cahier d .. curpı d' .. JudicatieP et 
tailı au prix de 42.5 piutrea de la dite Direction ille MateriıuS. " 

Le cautionnement provitoire •ra etabli d'apreı l'article ıt I" 
la Loi No. 2490 ıur le montaat deı prix deı cıylinclrea i va~ 
i maxout que le ıoumi11ionnaire ofhira. ,,.JI' 

Lcı ıoumiııionnairea doivent ıe preaenter a la tlite Co~ ..Jıtl '-
ıion, le meme jour a 11 heura, muniı du cautionnement pro•il""" t 
et deı certificats preacritı iaoı le cahier deı charı••· _ ~ 

(WSS) (6140) ~ h 

Memento des Fournisseurs 

-------------------------------------~-
Jeudi 7.12 •• 

Araeniate de ıoude, vert de Şebevelnfurt, ar1biate ille plo•1' pt 
aiıtere Agricultare) No 1216 f 

Chaudiere d 'alimentation de pultometre (Cla . Fer Etat) No ltl 
Haricots ıecı (Div. Vize) No 1230 . .tı' 
Conıtr. local de mareclıal ferrant a l'ecole de cavalerie a A~ 

(Command. Mil. lıt.) No 1243 fi) 
Aehevement conltr. ampbi int6r. h6p. Gareha (Dir. Tr. p.b• 

No 1243 
Repar. chauıaie et trav. d'artı (Vil. Aakara) No 1245 
Boite de brouillerd artificiel (Min. Dif. Nat.) No 1248 
Semi-coke (Eeole Technique) No 1246 
Savon noir (Min. Def. Nat.) No 1246 
Locatioo eamion (Municip. lıt.) No 1247 
lmprimeı ,, ,, No 1247 
Habitl ,, ,, No 1247 
Pierre ,, ,, No 1247 
Antlaracite turc (Dir. Vakoufı ht.) No 1247 
Farine (Div. Isparta) No 1247 
Armoire en Mle pr. outillare (Cb. Fer Etat) No 1248 
Benzine (Minm. Affaireı Etranger .. ) No 1ı48 
Parapet en fer (Dir. Gen. Exploit. Voieı Marit. Etat) Ne 12.d 
Repar. bitisae diıpenaaire et inltall. (Vil. Ank.) 1!49 
Habib et eapoteı (Dir. Darüştafaka) No 1250 
Repar. chauıaee (Vil. Samıun) No 1250 
Chaudron. en cuivre (Command. Mil . l.t.) No 1250 ) 
Conıtr. raiole et bordure en beton (Pepiniere Oranıera M•rti' 

No 1251 
Orre, poiı-cbiche, baricotı et avoine (Div. lıparta) Ne 1152 
Farine pr. pain (Com. Acb. Mil. Bayramiç) No 1252 
Articles d'eacrime (Dir. Gen. Lij"ue Sportive Ank.) No 1152 
Beune et ıavon (lnt. Marit.) No 1259 
Canevu, ıanılo en ruban, eortlea (lnt. Topbane) No 125'1 
Etain n ,, Ne 1257 
Plaqueı en alumioium, en ıtiac et en t6le (lnt. Toplaan•) rl• 
Etoffe pr. habita d'laiver et eapotea (Mia. Def. Nat.) No ı'JSI 
Cobm bydrophile ,, ,, ,, No 1251 
Camioa (Cb. Fer Etat) No 1257 
Boi• (Command. Mil. lst.) No 1257 
Coorroie a clouı poı et mince (Dir. Gen. Monep.) Ne 1208 
Flacellea en coten (lnt. Topbaae) No 1256 
Arraffeı ,, ,, Ne 1256 
Eteffe pr. babit d'biver (Mio. Def. Nat.) Ne I~ 
Repar. pave et coaatr. mur (Muoicip. Sam1Un) Ne 1254 
Lit portatif (Comman,, Ecole de G•rre) Ne 1254 
Benzine, buile vacum, nlvaline (Vil. Samıun) No 1254 
Benzine (Dir. Apiculture Sam111n) Ne 1254 
Divera proviaionı et fruita (Ecele Normale Sup,) Ne ı.a 
Gamelle et cbauclren (Cemmantl. Mil. lat.) Ne 1260 
Tuyaax en eiment et eiment (Pi ... Forte Çaeak.) Ne 1 ... 
Rep. l'araıe, coaıt· route et rep. Me.1...- (Muaieip. İat.) ti• 
Fromaıe bluc et kulaer (Muieip. iat.) .Ne 1347 


