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U um Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

~kononıik 

Paınuk ipliği Fiatları Yükseltildi 
nir kaç gün evvel 555 kuru
~ Yükseltilmiş olan Adana ve 
trsus fabrikaları mnmulitı pa

llıtık ipliklerinin beher paketine 
Ytııiden 20 kuru:ı zam yapılmıf 
'°e bu mıntak.tlar malları şehri 
ltıiı.deki iplik fabrikası malları
~~ fiat seviyesine yükseltılmi°'-

. Bu vaziyet karıtısıııda şehri 
~1~deki fabrika gerek akala 
tııı i pamuk kullandıiı ve ge· 
~~e mallarının kalite ıtibarile 
hııılüğünü ileri sürerek ma· 

~tılatınn paket başına 2-0 ku
l:t ilave etmiştir. 
~Bu suretle sebebsiz olarak İp· 
k piyaı;asında bir buhran vÜ· 

tııde g tirilmi" bulunmaktadır. 
liıı.l\laıtadnrlar pnmuk ihracının 

1 lls..ı tabi tutulmalil üxerine 

,"lların 35 k~r~ş~a~ 5~ "L.~ru a 
~dar yükHldıj"ını ılerı ıuruyor-
b • Halbuki pa uk fi tları e· 
'ttııniyetli surette d"ştügü zo.
~•ıı fiatlarda tenzılit yapılmıyor. 

Qll vaziyet iş mevsimine gir· 
~I buluonn ve memleketimizin 

t taraf ınd yapılan binlerce 
tl dokuma tezgahını ve buula-
11ı:ı istihsalitım istihlak eden ge· 
:ıi!, tııüstehlik kütlesini 'iddetle 
~adar eder mahiyettedır, 
\r aziyetin devamı t kdirinde 

~\'\'ele iplik üzerine mevzu nnr
~·. lcaldırmış olan İktısad Vekii
"Utıin ye i kararlar alma sav· 
deceği ümid olunur. 

Haberler 

1 ri için yüxde ikidir. 
Mahalli İdareler Bankası faa

liyete eçtikten sonra memleke
tin muhtelif viliyetlerinde mües· 
ses veya sonradan teessüs ede
cek olan köylü bank ları Dahi
liye V ekiiletinin göıtereceti lü
zum ve icra Vekili eri Heyeti 
kararile bütün hukuk ve vecai· 
bi ile Mahalü İdareler B nkuı 
na devir ve ilhak olunacaktır. 

Dahiliye Vekıileti } eni projeyi 
yakında Başvekalete takdim e· 
deccktir. Proje kat'iyet keıbet
tikten ıonra vilayetlerdeki imar 
işleri dah sür'atle yapılaltile

cektir. 

Çukurova Pımuk lhr cat Birliği 
Kuruluyor 

İhr cat ticaretimizin yeni ka
rarlar dahilinde tanzimi için ye-

. niden bazı ihraç maddelerimiz 
hakkında 3018 numaralı kanun 
bük mlerinin tatbikini muvafık 
gören Ticaret V ckileti bu me
yanda Merkezi Mersin olmak Ü· 

zere bir (Çukurova P muk ih· 
racatcılar birliği) nin te kiline 
w tuf mab ili tacirlerin arzu ve 
teıebbüslerini teshil maksadile 
teşkilatlandırma için Umum Mü
dürlük ıube müdürlerinden Or
han Öz.eri Mersine göndermit· 
lerdir. 

Milli Tasarruf ve Ekonomi Haf
tası Salı Günü Başlayor 

Gelecek hafta aalı günü Bat 
vekil Dr. Refik Saydamın bir 

Ecza fiatlırı yükseliyor nutku ile açılacak olan Milli 

~eza fiatlarının gunden güne Tasarruf ve Ekonomi haftı:ısı ha
~k~ldi~i alakad rların nazarı zırlıklnrı ilerlemektedir. Milli E· 
L.~katinicelbetmi~tir. Sıhhiye Ve· konomi Cemiyeti idare h.eyeti 
'<ileti Hatlarda ihtikara meydan h ftanın prosrramını te.sbıt et
~tlıemek içiıı tedbir lacaktır. 

1 
me!..tedir. Hafta içinde yerli 

la ithali mümkün olabilecek mallar kullanılmasını te~vik ma-
111tttıleketler teıbit edilmİftİr. lıiyetinde bazı kararlar alınacak
ıtlı \r ekalet, bu memleketlerden tır. 

'1it yapıl bilmesi için lazım 
t'1," mtisaadeyi utihraç ede- İhracatçılara Verrıen Ruhsıtnımelır 
t~u r. 

t~ıediy ter Bankasının Sermayesi 
ve Faaliyetı Arttırılıcık 

~Da.biliye Vekileti, Belediye
Bankasının mahalli iıiareler 

~kası haline getirilmesi h k-
da bir proje har.ırlamı hr 
y tni projeye göre Hususi itla

;ı'tin d i~tirakile Belediyeler 
;tıkasmın sermayesi 45 ilyon 
')• çıkarılacak ve bank Ma· 
~~ idareler Bankası adını ala-
tır. Bankanın bu sermayesi 

~11 tıı görii.ldüğii takdirde icra 
\~illeri Heyetinin kararile bir 

li arttır l bilecektir. 
\y •ııi te':tekkül eılecek olan 
t ~~allı İdııreler Bankası, e kisi 
~ belediyelerle olan muame· 
\ t devam edecek ve Husun 
Qt'lerin i9tirak ineleri üç 
)'on lirayı bulduktan sonr bu 

) t'&eaelerle de bilfıil mu me· 
; başlayacaktır. 
''"k iade bir zaruret srörül
,\~ı:t ta~dirde _banka. Dahıliye 
\'letınin ruusandesıle H~susi 
\ı tle~e ikr z yap bılecektı_r. 

l~t '~aletin hnırladığı projeye 
~ l\ıaballi id reler. Bank-ı:ı~a 
1\ '-it hissesi beledıyeler ıçın 

d, beı, villyet huıust idare-

Ticaret Vekili tarafından ih-
racatçılara verilmekte olan ruh 
aatııamelerden üç ıenelik müd
deti bıtirenler, iıtenilea veıikıı

ları göndererek yeni ruhıoatnamc· 

alacaklar .lır. Piyuatlaki ihracat
çılardan ba:r.ıları bu vesikaları 
heııüz göndermemiilerdir. V eki
let buııl ra bir teblıt t y pwıı 
bu ayın on betine katlar ruhsat· 
namelerini yenilemiyenlerin mal· 
larının gümrdklerden g çirilme
lerine kanuni imkan hulunmadı
ğını bildirmiştir. 

y rll Kdmürler N rhtan Fazlaya 
S tılmıyacaktır 

Belediye iktısad müdürlütü 
'bfitün ı.aJ makawlıklar bir ta
mim göndererek Zonguldak Sü· 
mer kokuna 21 lira 5 kuruı ve 
Karabük kokuna 26 lira 25 ku
ruş narh konduğunu bildirmiş 

ve kömürcülerin ııkı bir kont 
rola ta i tutularak fazla fiyatla 
kömür satanlar hakkında men'i 
ihtikar kanunı na göre tec:r.iye 
edilmelerini istemiştir. 

Demir Madenı 
Hendek civarında Tnm dağın

da, zengin bir demir madeni 
bulunmuttur. Bu en berin JÜZ· 

• • 

UNAK SA AR 
af1a isleri -. ---

Samsun Belediye Riyasetinden: 
Denize akan Samsun şehri liiğımlarının sahile müvnzi bir kanal

la Merd ırmağına akıtılması için yapılacak l<analizasyon projesi 

1 
8.1 J.939 tarihinden itibaren 40 gün müddetle açık eksiltmeye konul-
muıtur. ı 

proje bedeli olarak 000 lira Ücret verilecektir. 
Muvakkat teminatı 67 lira 50 kuruçtur. 
Şnrlnamesi bedelsiz olarak belediye bafmübendisliğinden alına

caktır • 
Açık eksiltme 18.12.939 Pazartesi a-ünü saat 15 de belediye 

encümenin~e ve 2490 sayılı kanunu bükümleri daireıiade yapıla

caldır. 
Fu:r:la tafsilat almak istiyenlerin belediye batmühcn•isliğine 

müracaatları ilin olunur. 

İzmir Nafıa Müdürlüğünden: 

Dikilide yaptırılacak Gümrük daires'le aile evi inşası 1411 lira 
72 kuruş ketif bedeli ile 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
dtıiwutlan isteklilerin 2490 sayılı yaaa lıükünılcrine göre hazırlıya· 
caklnrı teminatları ile birlikte 22 birınci kanun 939 cuma i"ÜnÜ sa· 
at l 1 de Nafıa mütlürlütümıle mütetekkil komiıyona '-at vurma
ları 

Mufla Valiliğinden : 
Ekıiltmiye konulan it : 
Mu la Hükumet konatı bodrum katile Adliye kısmının umum 

in9aatı 
Bu İnfaatın ketif l>edeli 1484j lira 74 kuruıtur. 
Bu inşaata aid evrak şunlardır. 
proje 
Ketif cetveli 
Kapalı zarf uıulile ektiltme ~arlnamesi 
Bayındırlık itleri ıenel ıartnameıi 
Yapı itleri umumi, fenni ıartnameıi 
Huıusi ıartname 

Fennt fartname 
İstekliler bu ite aiıi evrakı Muj'la Nafıa Mütlürlütiııde ıörebi-

lirl r. 
Eksilt•c 22. 12.39 cuma pnü saat 15 de Mtajla Nafıa Müdür-

lütünde teıekkül edecek Komiıyonda yapılacaktır. 
Muvakkat temiuat 1113 lira 43 kuruttur. 
İsteklilerin eksiltwiye a-irebilmcleri i~in bu seneye ait Ticaret 

Odasında kayıdlı buluncluklarıua dair veaıkn ile ihaleden en az se
kiz gün evvel reımcn vilayet makamına müracaatle alacakları ehli
yet vesikası•• ibraz etmelerı lbı dır. 

Teklif mektu\tları yukarıtla yazılı saatten ıtir saat evveline 
kadar Mutla Vilayeti Nafıa Müdürliti eda1ında müteıekkil Ko
miıyen Reisli ine makbuz mukabilinde verılecektir. 

Poıta ile röntlerilecek mektublar yukarıda yazılı saate kadar 
ıolmi• •ulunmuı ve dıt xarfın mühür m ... aile kapatılmıt olması 
lazımdır. Postaaa nki olacak ıccikuaelcr kallul edilmez. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonun an: . 
İhale ıünü. talibi çıkmıyan Komutanlık ubarınia yaptırılaeak 

ııkaraların komiıyonda meYcut ıartuameıi Ye keıif cetveli mucibince 
pazarlıkl.ı yaptırılacaktır. Münakuaaına 13.12.939 çartamba .ırü.nü 
ıaat 10,30 da baılanacak ve aynı l'Ünde ihalesi y pıla~aktır. lıtek-

-
de nisbetinin Divrikteki cevher
den faz.la ve ancak miktarının 
ondan ıız elduiu bildirilmekte

dir. 
Matlen Tetkik Arama EnıtilÜ· 

ırii halen bu mıntnkanın etütle
riyle meşıul bulunmaktadır. 

Hayat Pahalılığı Etrafında 
Hazırlanan Raporlar 

Dahil'ye vekaleti, bundan bir 
müddet evvel hayat pahalılıj'ı 

etrafında alınan ve alınmakta 

olan tedbirlerle, ihtikirla yapılan 
mücadeleler etrafında viliyetler
tlen mufassal" malumat iıtemitti. 
Vilayetler haz:.ırladıkları rapor
ları peyderpey vekalete ginder
mektedirler. Biitin raporlar gel
dikten sonra tetkike başlanacak 
ve bu tetkiklerden alınacak ne
ticelere a-öre yeni kanuni ted· 
birler alınacaktır. 

Tutün ~ ıhsulü 

Tütün rekolteıi her tarafta 
tesbit edilmi4tir. Trabzen ve Po
lathaue mmtakasıntia bu ıoene 
üç buçuk milyon kile tütua iı

tilasal edilmiştir. Mutia tüt6nle
rinden ilk parti iki bin balya 
ıatılmııtır. Bu tütinler 34-66 
kuruı aruında Yerilmiştir. 

Amerika ilı Takas Mı.ıamelelırl 

Amerika ile takas suretiyle 
mtaamele yapılmaıına dair hü 
kuınetçe verilen karar piyuala
rımızda büyük bir alika uyan
dırmıştır. Tüccarlarımızın bir ço· 
ğu telgaflarla Amerika piyasa
larına mal teklif ettikleri ıibi 
mal sipariti de vermiılerdir. A
merika için kabul edilen yüzde 
25 50 nisbetindeki primin tat
bikatta 30-40 nisbetinde olaca
fıı tahmin edilmektedir, 

lilerin belli pn ve saatte Fındıklı~a komatanlık atınalma ke•i• 
yenuna j'elmeleri, 

İstanbul p. T. T. Müdürlüfünden: 
latanbul Postahr.ınesi bahçesindeki benzin tankları üıtiine yap

tırılacak demir sundurma inşası işi pazarlıta konulmuıtur. 

Paurlık 'Zl.12.39 çarşamba saat 15,30 da B. Pestaba11e biauı 
birinci katta P. T. T. Miidürlüfü odasında toplanacak Müiiirlük 
Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 3B9 lira 72 kuruı, muvakkat teminat 30 liradır. 
isteklilerin olbaptaki keşif ve şartoameıini girmek ve muvakkat 
temiııatlarını yatırmak üzere çahıma J'Ünlerinde mezkılr Müdir
lük idari kalem levazım kısmına par.arlık i"Ün ve saatinde de ltuna 
benzer iş yaptıklnrıııa dair pazarlık J'Ünündeıı en az 8 ıün evvel 
idarelerinden alacakları vesikalara istinaden İstanbul Viliyetindeo 
alınmıt ehliyet vesikası ve muvakkat teminat mak•u:aile birlikte 
komisyena müracaatları. 

* •• 
Gureba bastahaueıi dahiliye aafiti teaiaatı ltitirme iperi. lak : 

İat. Nafıa Müd. ilinlarına. 

tllçlar, Klinik vı lıpınçiyari illt, Hastanı 1:!!· 
Etlik Dilitofaiin Laboratuvarları Müdürlütünden: 

iki bin kilo tetreklörür iki bin kilo jelatin b .. ytz kile rli
aerin kapalı zarf uıuliye sabo alınacaktır. 

Muvakkat teminat 585 liradır. Taliplerin 2490 No. lu artırma 
ve ekliltme kanununda y.uılı vaııfları haiz olmaıı 4arttır. Şartaame
ler müsıesede pıııruıı: elarak verilir. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Dört adet etüv kapalı zarfla ekıiltmeye kGlulmuftur. Muham

men bedeli 7600 lira alup ilk te•inat miktarı 576 liradır. Kapab 
zarfla e <sıltmeai 23.12.!:J39 cumartesi ıüuü aaat H ile Lv. Abu 
alma komiiyonunda yapı~acaktır. İdari ve fenni .. rtnam .. i ber •iln 
kemiıyonda ıörülebılir. isteklilerin muayyen pn vo aaattea ltir 
aaat evel ilk teminat ve teklif mektuplarını kemısyoua vermeleri. 

E ektrik, Havaıazı, Kalerifer (Tısıat va Mılz.) 
-~. ----- --

lstanbul Levazım Amirliii Satanalma Kemlsyonundan 
Tophanede 2 No. lı dikim evinin yeniden yapılacak e· 

lektrik tesisatı 22.12.939 cuma eünü saat 15,30 da Topha· 
nede Lvz. Amirliği Satınalma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Keıif bedeli 11,948 lira, ilk teminab 
896 lira 10 kuruıtur. Keıif ve planları Komisyonfla ıörülür. 
İsteklilerin birinci ıınıf elektrik mühendis ehliyet vesikası 
ve on bin liradan yukarı elektrik tesisatı yaptıklarına dair 
veıikalarile beraber teraber teklif mektuplarını eksiltme saa· 
tinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

lzmir Belediyeıinden : 

İzmir belediyesi Havaiazı fabrikasının yeni istihsal oca
ğına konulacak elektrik motOrleri tesisatı ile t~nvirat teıi
satı yazı itleri müdürlüğündeki fenni ve mali ıartnameleri 
ve iliıik listesi mucibince açık eksiltmeye konulmuıtur. Mu
hammen bedeli 1503 lira 48 kuruf olup ihaleıi 20.12.939 
Çar§amba günü saat 16 dadır· ~ftirak edecekler 113 liralık 
temınatı it bankasına yatırarak makbuziyle encümene ıe-

lirler. 

sucat -Elbise -Kundura - Çamaiır v. s. 
Devlet Denizyolları İıletme Umum Müdürlüiüden : 
İdare ihtiyacı için Kotıli ismi verilen yatak yüı.lüklerindea 1900 

metre ve pötikare denilen dokuma bezinden 46~!> metre apk ek
siltme aurc:lile satm alınacaktır. • Muhammen bedel 28:35,7a lira olaıı bu ild oinı kumatın mu· 
vali kat le minatı 211,93 liradır. 

Eksiltmesi 25 K. evvel 1939 pa:ı.arteıi ıüoü saat 14 te U•um 
Müdürlilk alım satım komisyenunda yapılacaktır. 

İsteklılerin şartname "'e nümuneleri a-armck üzere laerpa mal
zeme müdürlüjüne eksiltme için de ya:ı.ılı ıün ıaatte 2490 aayılı 
kanuııda yazılı vesaiki bimilen komiıyona müracaatları. 

• • 
Balıkesir Ortaokullar Satınalma Komisyonu BaıkanlıiJndan: 

Cinsi Azı Çotu Tab. be. Muv. te. Ekıiltmeai11 teldi 
Lira Lira 

Takım elbise 350 400 6800 510 kapah zarf 
Balıkesir orta ok•llarının ihtiyacı olan 7ukarda yazilı takım 

elbise on bef gün müddetle ekıiltmeye çıkarılmııtır. İbaleai 22 12.39 
cuma güuü saat 15 de Balıkesir Maarif Müdürlütü odasında yapa
lacaktır. 2490 numaralı kanunun tarifatına uygun elarak laazll'laaa
cak teminat ve teklifleri havi mektuplar ihale pnilude nihayet ... 
at 14 e kadar komisyon baıkanlıjına verilmit bulunacaktır. Şart
name ve uümunelerin her gün ötretmen okulunda prlleDileceti 
ilin olunur. 



• 
ChHi Şekli Muhm· bed. 

l) Mlııkıulır 

lnt••t, Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 

KanalizH700 projeti yap. aç. ek•. 900 -
Beyoğlu 44 ilnei ilkekul bio .. 10111 tamiri paz · 134 -
Mutia htlkuaet kenatıalia yap. İ•f· kapalı z. 14845 74 
Keaut. aabarıada yap. iakaralar paz. 
l1t. Poıtabaaeıi lııahçe1inlieki benı.in ,, 389 72 

tankları ü.ıtüae yap. liemir ıia-

duma int• 
Çankırı tualHında yap. topofraf harita11 ih· ,. 

aarı iti 
Çanlurı tmı:la•toa i•ale edilait olan ıuyun ,. 349 60 

menbaıalia Yuk•a ıelen ıel tabrılııatın an 
iı.alHi 

Çerilkli·Sunıurlu yolunu• araaıada yap. kapalı z. 47698 14 
ıo.a •• ııoal imalat.. 

Dikili aimrilk daireıi H aile eYİ i .... a aç. elu. 141 1 72 

ilaçlar, Klinik ve iapençiyarf allt, Hastahane Lvz. 

EtilY: 4 ad . kapalı z. 7600 -
Jelatin: 2 t·a-liHria 500 k . tetreklorlr : 2 t . ,, 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Hna razı fabrikaııotla elektrik metarleri aç. elu. 
ile tenvirat teaiaatı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır '!.:.!; 

!lbise: 350-400 tak. kapalı s . 
Sarı ıabuol11 kösele: 8 t.-ıiyall yatlı köıele: pu. 

8.5 t. (tart. 231 kr.) 
Patiıka: 5000 m. 140 c/• eninde aç. ekı. 
lr fizme: 173 fİft • 
Er çizme: 1000 çift kapalı ı:. 
Kotill yatak lteai 1900 m.-pltikare llokuaa aç. ekı. 

bui: 4625 aa. 

1503 48 

6800 -
46200 -

3000 -
1470 50 
8500 -
2825 75 

v. s . Mobilya, bUro ve ev eşyası, Mu,amba Hah, -----
Deıya dolabı imalı 

Güzel naatlar akademi•i teıyioat ıube.i 
odalarına döıenecek enıulit H liaol· 
yeum tefriti iti 

Kereate, tahta va saire 

KHtane telıraf direti: 510 ad. (temll.) 
KHeıte 

pa• . 
aç. ekı. 

paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaOlan v. • · 

Oıılun: 945 t. 
" : 1'78 t. 
" : 778 t. 
• 1 720 t. 

: 624 t. " Marin lue kamGıil: 100 t. (tead.) 
MadH kCSmlrQ: ~ t. 

Müteferrik 

kapalı z. 

" 
" 
n 

n 

par:. 

Binek •ayyaaı: 8 ltat·yük laayvan 10 baı •· paz. 
araba hayvana: 1 çift 

Palaık.a lliktirilmeıi: 5000 a4.-arka çanta11 ,. 
liiktiril.: 5000 ad. 

Çim tohuma: 450 k. 
Allh •iraiye: lU kal .. 
Ea-e demir • ·•· 

" 
• 
" 

160-
1504 75 

2995 -
114 86 

16538 -
136 15 -
13615 -
12600 -
10920 -
1272 -

495 -
338 70 

1430 -
Pamuk çorap iplifi: 15228 k. (teali.) 
Yataklık pamuk: 1.5 t . 

" 19491 84 

Otobtı. 

Tabta aanena aaadığı: ~O ali. 
KGprGlü ç•nıelli memeli toka: 37893 ali. 
Hamur makineıi ve montajı 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

" 870 -
.. 3600 -

aç. ek•. Beb. 6 -
paz. 2842 -

" 

K. incir fiadık içi çam fi.tifi eni• Y,ı. aç. elu. 
.Sarclalya bal ıfı: 15000 kutu-yaprak llolaul: pH. 

15000 kulla 
K . ot: S()g t . (temti.) 
Arpa: 100 t . 
Sabua. 
Pirinç: 5 t. 
Sade1at 19.2 t. 
Y•laf: 80 t . 

.. : 40 t. 

.. : 40 t . 
" : 40 t . 

P iriac: ı4 t . 
T H teker: ao t. 
Sadeyat: 52 t. 
Sabun: 75 t . 
Makarna: 150 t. 
Arpa tehriyeı 30 t. 
Zeytinyafı: 15 t. 
Yslaf: 1470 t. 
K . faıulye: 240 t. 
Nobad: 150 t. 
Piriaç: 144 t. 

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

.. 
" 
" .. 

kapalı ı:. 

paz. 

n 

" 
" 
n 
kapalı z. 

" 
" 
" 
" kapalı z. 

" 
n 

" 
" 

si .. ankazları aç. art. 
Merkep 
llektrik motörll, nntılaUb Ye demir: 1 t. 

10815 -

:!500 -
1100 -

19'l00 -
5000 -
2500 -
15()() -

2500 -
6720 -
7875 -

60375 -
24750 -
J3750-

6750 -
7500 -

88200 -
37200 -
19500 -
39600 -

50-

Teminat 

67 50 
10 05 

1113 43 

30 -

45 -

26 25 

3577 37 

570 -
585 -

Müracaat yeri 

Samsun 8elcd. 
İst. Beled. 
Muğla Valiliti 
İst. Komut. SAK. Fındıklı 
İst. P.T.T. Müd. 

Anlc. İnhisarlar Başmüd. 

,, 

Ank. Valiliti 

İzmir Nafıa Müd. 

M.M.V. SAK. 

Günü S atı 

ıs.12.39 ıs -
18· 12-39 14 -
22·12·39 15 -
13-12-39 10 30 
27-12·39 15 30 

25-12-39 15 -

25 12-39 16 

25.12.39 15 -

22 12-39 11 -

23-12-39 1 ı 
Etlik Diıtofojin Laboratuvarları Müd. 

113 - İzmir Beled. 20-12 39 16 -

510 - Balıkesir Ortaokullar SAK 
3465 - Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

22-12-39 15 -
14-12-39 14 30 

225-
111 -
6.38 -
211 93 

D.D.Y. Haydarpafa 25-12 39 
Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK 26 12-39 

10 30 
14 -
15 -
14 -

n n 
O. Denizyolları İşlet. U. Müd, 

12 - ist. Beled. 
113 - Güzel Sanatlar Akademisi 

224 63 
8 62 

1240 -
102 1 -
1021 -
945 -
819 -

94 65 

37 13 
25 41 

108 -

İst. P.T· T. Müd. 
İıt. Boled. 

Edirne Ask. SAK. 
n 

n 

n 

. " 
lst. P.T.T. Müd. 
Çorlu Kor SAK 

Balikesir Ask. SAK. 

n 

lıt. Beled. 

n 
Yükaek Mühendis Mektebi SAK 

26-12-39 
25·12 39 

8-12 39 14 -
27-12-39 14 -

13-12 39 15 30 
8-12-39 14 -

25-12-39 
25-12 3 
25-12-39 
25-12-39 
25-12-39 
13-12 39 
11-12·39 

9·12 39 

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

1461 89 
130 50 
525 -
378 -
213 15 
195 75 

İıt. Jandr. SAK Tak.im Ayazpap 
M.M.V. SA~. 

8-12-39 14 -
8-12-39 14 -

11-12-39 15 -
15-12-39 15 -
9-12-39 10 -

811 12 

165-
1440 -
750-
375 -
375 -
375 -
988-
591 -

4269 -
1857 -
253ı -
507-
573 -

5660 -
2790 -
2535 -
2970 -

2 75 

.. .. 
Tophane Lvz. SAK .. 

Galatauray LiHsi SAK 
Maniaa Tümen SAK 

Edremit Ask. SAK 
Kırklareli A•k. SAK 

" Ank. Lvz. SAK. 
Kayseri Aık. İst. Ank. Lvz. 
Edirne Aık. SAK. 

n 

n 
,, 
n 

n 

" 
n 

n .. 
1. 

n 

" 
" 
" 

lst. Boled. 
Ank. Beled. 
lıt. 2 ci İcra Galata Kalafatyeri 

Yelkenciler No 51/53 

9-12-39 ı 1 -
25.12.39 10 -
13· 12-39 15 -
9·12-39 10 30 

15· 12 39 14 30 
12-12 39 ıo -

21-12-39 
13·12-39 
13-12-39 
9-12-39 

25-12 39 
13-12-39 
13-12-39 
13-12-39 
13 12 39 
13-12 39 
29-12-39 
25-12 39 
25·12-39 
25-12-39 
29·12-39 
29-12-39 
27-12 39 
27-12-39 
27~12-39 

27-12-39 

11 -
10 -
10 -
11 -
16-
9 30 
9 30 
9 30 

10 30 
ıı -
15 30 
15 30 
il 30 
15 -
15-
16 -
il 30 
16 -
15 -
15 30 

8-12-39 14 -
12 12-39 14 -

14-18-12-39 15 -

8 

Devlet Demiryolları İıletme Umum Müdürlüğünde!> . tJf 
()()O ıı;ıe 

. ~uham°?en bedeli 3000 lira o~an _ 14_0 C m eniııde : bUÇ~IJ 
iyı cıns pastıska 25. 12.939 Paı:artesı pnu saat 10,30 o , 
Haydarpaşada Gar binası ılabilindeki komisyon tarafınd•11 

eksiltme uıulile satın ı:lınacaktır. . 
11
t tf 

Bu İfe ıirmek iıtiycnlerin 225 liralık muvakkat teın•P ~·d 
knnunun tayin ettiti vesaikle birlikte ekıiltme güı.ü saatine 
komisyona milrac atları Jiı:ımdır. tdııı•• 

Bu işe ait 4artnameler komisy•ndan pı'lrasız elarak dağıta 
tadır. 

aııtıl 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Le" 

Amirli2i Satınalma Komisyonundan: 

Mil.tan Cinsi 

173 çift er çizmesi 
1000 n 

" 

Muhammen 
Fiatı 

1470,50 
8500-

ilk le. Aç.Eksiltme 26 12·~4 
ıı•• 

111 
638 26ıı 

kapalı zarf · ,t 

Tetkilat ihtiyacı için yukarıda gösterilen 
ekiltmeye çıkrrılmııtır. 

sahsı .... c 
iJ"' 

iki kaleııı er ç 

Şartn me ve nümunesi komisyondadır. görülebilir. rı ~ 
isteklilerden kapalı zarfa işt rak edeceklerin 2490 k1111" 

hümleriııe göre hazırlayacakları teklif mektuplarını vaktiııde~,e" 
saat evveline kadar komisyona vermeleri açık eksiltmeye i1,0 
lerin de teminat makbuzlarile kanuni vesikalarını hamile.ıı ~ti' 
saatinde Galata Gümrük caddesi Veli Alemdar han ikincı 
komisyona gelmeleri. 

Askeri Fabrikaları Merkez Satınalma 
Komisyonundan : h 

8 ton sarı sabunlü kösele-8,5 t. siyah yağlı kösele 1:0 
edilen bedeli 46200 lira olan yukarıda yazılı iki kaleıJl ıı 
Askeri Fabrikalar Merkez Satınalına Komisyonunca 1 4·~~~ 
Per9embe günü saat 14 30 da pazarlıkla ihale edilecektir.rı111d~ ~ 

r e teminah 3465 liradır. Şartname iki lira 31 kurut mukabi 111 
3 

t 
komisyondan verilir. isteklilerin 2490 No. lı kanunun 2 ve. ıe 
maddel~indeki veaaik ve komis~onc~ olmadıklarına ve ~u 'tjrl 
kadar tuccardan olduklarına daır Tıcarct Odası vcsikaıııle 
mezkur i'Ün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

obilya, Büro ve ev eŞyası~uŞiiiİba~ah v.s. , 
-- G İnıulit ve linolyüm tefrit iti yaptırılacaktır. Bak: 

Sanatlar Akademisi ilanlarına. ,.../ 

Kar te, tahta ve sair 
---.-.;-..,_-....... ..,_,_, .. •:«,.......,.. .. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : ~' 
41 

'I 
29.I 1.939 çarfamba saat 16 da) B. Postane binası biriııcl l ij 

P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alım satım Koınis1~~ıı: 12 
müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmesi yapılacağa iliitı \İ~I 
olan, mevsiminde kesilmiş 7 metrelilderden IOO adet, 8 Ole~ılJ. 1 ~ 
den 200 adet, 9 metrelikl~rden 100 adet IO metreliklerderı rıft9 
det ki aeman 500 adet Uıküdarda tt!slim ve 7 metrelikle f ti 
adet Bakırköyde teslim ki ceman 510 adet kestane telg~ ııı~ '1 

için muayyen saatte toplanan Komisyona herhangi bir talıP rı' 
caat etmediğinden eksiltmenin hJ gün müddetle uzatılın~SI 
13.12.939 çarşamba saat 15.30 yapılmasına karar verilDliştır·ı; 

1 metreliklerin beherinin muhRmmen bedeli 450 kuruŞr ·~ 
r liklerin 550 kuruş, 9 ve 10 metreliklerio 700 kuruş hepsıP' 
lira, muvakkkat teminat 224 lira 63 kuruştur. ~~ 

isteklilerin şartnamelerini ıörmek ve muvakkat t~ıJJİ~'14i 
yatırmak üzere çal19ma ıünlerinde ınüzkur Müdürlük fdarl ,ııı' 

1 Levazım kısmııııa, eJuiltme ııün ve saatinde de muvakkat ~i~~ a 
makbuzu ve 939 &eneıi için muteber ticaret odası vesikasile 
Komısyon mü~acaatları. _/ 

t, _ ~enzi~ ·~- ina yağları v. s. 
İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: . et ~ 

29. l 1.939 Çarşamba ı;aat 16 da B. Post hane binusı ı.,ir~" ~~ 
ta P. T. 1'. mil urlüiü odasında toplanacak alım satın koıJl1f ~ 
da ~ç.ık . ~k.siltmesi yapılacağı ilan edılmiş olan 8. Postab1111~61 
kalorıferı açın alınacak 100 ton marin lave cinsinden mndell elJ 
için toplanan komiıyona tartnamesi dahilinde talip müraca•ç,ff~ 
diğindcu eksiltme IO gün müddetle uzatalmıı ve J 3. 12.!139 ~d 

tO 
ba aıaat 15,30 da yapılmasa Kararlathrılwııtır. Beher ııP~ 
muhammen bedeli 12 lira 62 kuruı hepsınin 1262 lira, J1) oJ 
teminatlarını yatırmak ü~ere çahşwa günlerinde me:Akur tJl de 
idare k lem 1 9azım kıımına, eksiltme gün ve ıııaatiııde t 

. . . t b t" t d 'k jP• senesa ıçın wu e er ıcarc o ası vesı nıı, muvakkat teın 
bu•u ile birlikte komisyona mü<aoaatla... _/ ~ 

üteferrik ~ 

ıı"ıl Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satı .~~ 
Komiıyonundan : ~~ ~ 

Tahmin edilen bedeli 5800 lira olan 13 kaleıtJ ej ~ ~ 
malzemeai Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü l\1er~ I~~~ 
tınnlma Komiayonunca 14.12.939 perşembe günü stlll ~o 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarıı1' 

4
36 ~t 

yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat oları et' 
2 ı.· ~ ve 490 numaralı k nunun 2 ve 3. maddelerinde~ı .. ,cı 

komisyoncu olmadıklarına ve bu i§le alnk dar ttı ff~ 
olduklarına dair ticaret odası vesikas iyle mezkur 
saatte Komisyona müracaatları. 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: ıl 
Bin ila beş bin arka çantası ile bir okadar palaska t:sl 'J. 

dikim işi pazarlıkla ihale edilecektir. Talihlerin oıüıı111' jsl" 
9.12 939 cumartesi günü Balıkesir askeri satınalma koıJJ 
müracaatları ilin olunur. 

''"ıı' " • • • Kor birlikleri için sekiz binek, on yük haf~~ t 
çift araba hayvanı pazarlıkla ıatın alınacaktır· }':lıı -t 



~ 8iri•ciklnu11 1~ 
2 

~lerinin her gün satın alma komisyonuna müracaat et
lerini ilin oltnur. 

• • • 
15227 kilo çorap ipliği alınacaktır. Bak : İst. Jandr· Satı

'-Inıa kom· ilanlarına. 
* * * 

la. 38 kalem fotograf malzemesi alınaca!:.tır. Bak : 
larına. 

Nafıa Vekaleti 

E - -~ak, Zahire, Et, Sebze v .s. -----
Çanakkale J. 1 nci Alay Satınalma Komiıyonundan: 

Tutarı Mnvak, tem. İhale 
~Cinai kilo lira lira tarihi rünfi saati fekli 
tdaf 220,000 11,000 825 00 22.12.939 cuma 15 de açık 

a Çanakkalede J. birinci alay bayvanatının t.12.939 tarihinden 
~.S.940 sonuna kadar 9 ayhk ihtiyacı bulunan yukarıda yazılı bir 
~ tnı yulafın hizasında ıösterilen günde Çanak kalede J, ikinci ta· 

kararl"ahında teşekkül eden satınalma komisyonunda ekıiltmeıi 
'-llılacakhr. 

Teminat ihale aünü saat 15 de kadar komisyona te1lim edil-
Ilı' • 
't bulunacaktır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 

İzmir Levazım Amirliği Satınıılma Komisyonundan: 
İz.mir müstahkem mevki merkez birliklerinin 50,000 kilo aade

)'tı ıhtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye koamuftur. İhalesi 22.12.939 
tııı.ıa aünü saat 15 te İzmir Levazım Amirliği Satınalma komisyo
'"11da yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 49,000 liradır. Teminatı 
llııa\'akkate akçeıi 3675 liradır. Şartnamesi her ıün komisyonda ıö
~bilir, İstekliler Ticaret Odasında kayıdlı olduklarına dair Yeıika 
R.ternıek mecburjyetindedirler. Ekiiltmeye iı;tirak edecekler 2490 
'-tılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı 
'teikalarile birlikte komisyona ıuüracaalleri. 

Manlıa Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Manisada bulunan birliklerin ihtiyacı için 15 bin kutu 
~tin yağlı yaprak dolması, 15 bin kutu aardalya balığı pa· 
~lıkla satmalacaktır- İhalesi ı2·12.939 günü saat onda iı
~klilerin numune ve teminatları ile birlikte ihale saatında 
""niıa aatınalma komisyonuna gelmeleri· 

Edremit Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Askeri' ihtiyacı olan 309 ton kuru ota teklif edilen fiat pahalı 

Mttılclütünden tekrar pazarlıkla lılir ay içinde almacaktır. 
.ı. Eksiltmesi 2 l.12.939 günü saat il de Edremitte askeri satın 
~, komisyonu binnsmda olacaktır. 
'ı Muhammen bedeli 10815 liradır. Muvakkat teminatı 811 lira 

"uruştur. 
'I Şartlarının görmek istiyenler hergün it saatinde Edremit satın 
-., komisyonuna müracaat etsinler. 

• • • 
~ Muhtelif cins meyve alınacaktır. Bak: Galatasaray Lisesi 
"'lınalma Komisyonu ilanlarına. 

HALK OPERETİ 
Bu akşam saat & da 
Pazar matine 16 da 

zozo 
DALMASLA 

(Halime) 
Şark Opereli 3 perde 

Yeni Balet 

D 
ŞEHıR 11YATROSU 

Tepebaşı Dram 
kısmı ..... 

Gece saat 2U,30 da 
ŞEYTAN . 

latiklal Caddesi Komedi 
kısmında 

Gündüz saat~ 14 de 
k.AN KARDEŞLERİ 

Gece saat 20.30 da 

BORSA 
ÇEKLER 

~ 1. 12 1939 
~dra 5.21 
~~.Yor.k 130.36 
~I· 2.8840 
~llo 6,76125 
~ ... e•re 29.1475 
~ 

1
•.terdan 69.25 

~'"! tn • l l-
~k1e1 21.4625 
[!aa. 0.965 
~ 1.6025 

~ 
~va 
.. ~~Peşte ~teş 
~ •d 
~L1h.ma 
~~olm 
"'ltova 

13.5325 

23.682.5 
0.915 
3.155 

31.3075 
31.0125 

S ~HAM VE TAHVİLAT 
~ls - Erzurum 111. 19.-
,, iV. 19.-

" n vı. 19.-
Borcu 1. Petin 19.075 

,, il. Petin 19.075 
19.71 

İSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

- 7.12.939 -

Fİ ATLAR 

C l N S 1 1 At•~ı Yukarı 

Buğday yumu§ak 

.. Sert 
kı! lca 

Bulgur 
Çavdaı 
Su Hm 

Nohut n•ture 
Yulaf 
Kuşyemi 
Bakla 
fa•ulya çalı 
Mıııır aarı 

Tıftik Oğlok 

Börü'ce 
iç fındık 
Keten tohumu 
Badem ıçi 

Tiftik mal 

Kr. Pa. 
5 23 
s 11 
s ıo 

17 -

' 15 

17 20 

112 -
13 s 
39 20 
14 25 
95 -
95 -

GELEN 
Buğday 

Mıı r 

Pamuk 
Fa1ulye 
Un 
Keten tohuma 
Mercımek 
s yakı 
Nohut 
Suaam 
Çavdar 
Arpa 

G 1 DEN 

Kr. Pa. 
5 35 
s 16 
5 25 

17 30 

6 25 

117 20 

43 -

105 -

271 Toa 
55 
54 • 

184 • 
142 • 

41 • 
• 

25 
110 • 

25 • 
18 • 

Suum Toa 
Afyon 2 • 
Haşhaş tohumu 
Kıl 5 • 
I~ cevir. - • 
Kuuemi - • 
fuu~ ~ • 

DİŞ FİATLAR 
Bakday Liverpul 3 47 

,. Şikago 4 6' 
• Vinipek 3 80 

Arpa Anverı 

Mııır Londra 2 151 
Keten T. : • 
Fındık G. : Hamlturı 

• L. 

~~~-~~----- ---w-•·--~~-~~=--=--=zw~w-w~w~ca,-......, __ _ 
• • 

MUZAYEDELER 
Devlet Orman İıletmesi Somdöken Revir Amirliğinden : 

Somdökea Orman İşletmesinin Beylikahır ve Alpıköy istasyon· 
larına 13 er kilo111etre meaafede bulunan Bezan köyü depesuniaki 
istifle me:vcut 1139 adeıie muadil 611384 metre mik'ilt, rayri ma
•ul çam tomrutu açık arttırma ile satılacaktır. 

Temrukların ba, keıme payları mevcud ve kabukları soyulmut 
elup hacimleri kabuksuz orta kuturlarile bütün boyları· üzerinden 
besaplanmıttır. 

Tomruklara ait sahf şartnamesi Aokarada Orman Umum Mü-
dlrlüpnde, Ankara ve İstanbul Orman çeviri'e Uüdirliklerile 
Lkişehirde Somdökea Revir Amirlitinde görülebilir. 

Tomruklar111 beher metre mik'ib l'ayri nı-.wülüıı muhammen 
bedeli 14 lira 45 kuruştur. 

İsteklilerin 662 lira 59 kuruş nıunkkat teminat akçesile 15.12.939 
cuma pnü uat 15 te Eskiıehir Somdöken Revir Amirlitioe mü
racaatları. 

İçel Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
Muhammenvahit fiatı 

M3 03 Cinai Lira K. 
184 Çınar atacı 2 00 
31 Kızıl afaç 2 00 
İçel vilayetinin aoamur dahilinde uçarı devlet ormanından 185 

metre mikap çınar ve 31 metre mikap kızıl ağaç sahta çıkarıl
mıttır. 

Çam eşçanom beher metre mikap gayri mamulünün muham
men bedeli 200 kuruıtur. 

Şartname ve mukavelename projelerini görmek iıteyealerin 
Menin çevirre müdürlüğüne aııamur orman bölıe teflitine ve 
Ankarada Orman umum müdürlüğü •e müracaat etmeleri. 

Satıt 22. 12.939 j'ÜnÜ saat 3 de Mersin orman çevirge müdür-
lütünde yapılacaktır. 

Satıf umumi olup açık arttırma usulile yApılacaktır. 
Muvakkat teminatı 33 liradır. 
Talipleria tartnamede yazılı vesaiki getirmeleri lazımdır. 

• * • Muhammen va .. it fiftıı 
M3 03 Cinai lira kr. 
47 000 Çam ağacı 4 60 

Konya vilayetinin Ermenak kazası dahilinde deıirmen bendi 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

25.12.939 pazartesi iÜDÜ saat 16 da Ankarada Nafıa Vekileti 
binası içinde malzeme Mildürlüğü oıiasında toplanan malzeme eksilt
me Komisyenunda (1644) lira (40) kurut muhammen beielli 38 ka· 
lem fototraf malzemesinin açık eks'ltme usulü ile eksiltmesi yapı
lacaktır. Eksiltme ıartnameıi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 123 (yüz yirmi üç) lira 33 (otuz üç) kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve ıartnamesinde yaz.ılı vesaik ile 

birlikte aynı J'Ün saat 16 da mezkur Komisyonda hazır bulunmaları 
lazımdır. (6231) (10101) 1-4 

-Açık Ekslitriıe ilanı 
Güzel Sanatlar Akademisinden: 

27.12.939 tarih çarşamba iÜLÜ saat 14 de İstanbulda Cataloğ
nda yüksek mektepler muhase1'teciliğinde mütotekkil eksiltme ko· 
misyonu odasında t50t.75 lira ketif bedelli Güzel Sanatlar Akade· 
misi garp tezyinat şubeıi odalarına döıeoecek inaulit ve linolyum 
tefriş işi açık uıul ile eksiltmeye konulmuthlr. 

Mukavele projesi, eksiltme ve hususi fenni ıartnameleri, pro
je ketif iıuliaaıile buna mü tef erri dijer evrak Güzel Sanatlar Aka
demisinde parası:r. elarak verilecektir. 

Muvakkat teminat l 13 liradır. 
İsteklilerin en az 1500 liralık bu ite benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden almıf oldutu vesikaları ve ticaret odası veıikasını 
hamilen eksiltme ıününde Cağalotluııda Yüksek Mektepler muhasebe· 
cilitindc mütcfekkil A. E. P. Komhyoııuna müracaatları ilin elu-
our. (10124) 1 - 4 

lstanbul Jandarma S•tın•lma 
Komisyonundan 

1 - 1.12,939 fiiolemecinde yapılan kapalı zarf ekıil!mesine 
istekli gelmiyen ( 15228) kilo pamuk çerap ipliğinin alımı pazarlıta 
tahvil edilmit n 15.12.939 cuma ıfinü saat 15 de Takıim - Ayazpa
tada Jantlarma mıntıka ke•utaolıtı binasındaki Ke>miıyonumuzda 
pazarlıgınıo icraıı mukarrer bulunmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli ooclokuz bin dört yüz dekaao bir 
lira seksen ıiört kurut ve ilk teminatı bin dört yüz altmıı bir lira 
ıekaen dekui kuruştur. 

3 - Şart k itııiı ve aumuae her giia Komisyoada J'Örülebilir, 
H tart k~tıdı parası~ alıoaltilir. 

4 - isteklilerin lıtanbul Levazı• Amirliji mubasebeciliti vez· 
aHine yatıracakları ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mek
t111b• ve şart kltıdıoda yazılı sair beli'elerie beraberleriacie old•j"u 
halde mezkur pn ve muayyen saatillde Kemisyonumuzia bulun· 
maları. (10127) 

-ıslaôbüT-Nafıa MUdUrlüğUnden: 
21.12.939 pertemlte rünü saat 15 de İatanbulda Nafıa Müdürl6· 

tü Eksiltme Komisyea11 oda11nda (9769.10) lira ketif bedelli Gureba 
hastahanesi D .. ıiliye Anfiıi tesisatı bitirme işleri açık ekıiltmeye 
konulmuttar. 

Mukuele ekıiltme, Bayındırlık İtleri Genel buıuıi ve feanl 
f&rlnameleriı proje, ketif huliaasile buna müteferri diter evrak dai
reaiacle a-lrülHektir. 

Muvakkat teminat (733) liradır. 
İıteklilerin en az bir tealııhütte (25000) liralık bu işe benHr it 

yaptıtına dair idarelerinden almıf oldutu veıikalata istinaden İ.tan· 
bul Viliyetiae emüracaatla ekailtme tarihin.len (8) ıin evvel alınmıt 
ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret Oclaaı vesikalarile gelmeleri. 

(9927) 

3 

ıı~ı;ı~tJ;JCıooamaırırıırn 
Cinsi Miktarı Mula. Bedeli Y. 1,5 te•i. ekailt•eaia 

lira krt• lira krfo teldi saati 

Demir boru v.ı. 
Üzüm kesme ma-

kin esi 

16 Kalem 400 
12 adet ) 2075 

Yivli iimleği bıçatı 25 ,, } 

30 30 02 Aflk ekıil•e 14 
15i 6l n • 15 

1 - Şartname müfreiat listesi ve mevcut ltıçak ••••aui •a· 
cibioce yukarda cins ve miktarı yazılı iki kale• •al&e•e aıık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat te•iaatları, ekıill•• •· 
atleri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme 15.XIl.939 eu•a pnü Kaltatafia Levuı• ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaeakbr. 

iV - Şartname ve müfredat listeleri her ıün sizi rete• Şa
beden parasız alınabileceği iibi bıçak numunesi de röriileltilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen pn ve saatlerde 
0, 0 7,5 rüvenme paralarile birlikte mezkur Kemiıyona relmeleri. 

*** 
(9816) 3-4 

1 - Değiştirilen prtnamesi muc:ibince linotip ve iotertype 7aaı 
dizrue makinesine 27.Xl.939 tarihinıie teklif elunan fiyatlar laaiii 
layık görülmeditiodeo İf yeniden pazarlıkla eksiltmeye kenm•fhır. 

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

ili - Pazarlık 18.Xll.939 paz.ırteıi flnü ıaat 14 .le Kaltatqia 
Levazıın Ya Mulılayaat Şulıleaiodeki Alım Kemiayonuoda yapılacaktu. 

iV - Şartnameler her iÜD ıözü l'eçen fu1tetlen parasız ahaa
ltilir. 

V - Fiatsız teklif ve kataloklar ihale fiinüodeo en u !ı.ir 

laaft~ evvel tetkik edilmek üzere tülün fabrikalar Şubesine verile
cektir. 

VI - Minakasaya ıirecekler pazarlık için ta7in edilen fi• ve 
saate %7,5 a-üveame parasile birlikte mezkur Ke•iıyo•a rel•eleri. 

• • • 
Muham. be. 

Cinsi Miktarı lira kr. 
--- ---- ----

Kmk pirinç 106 ton 9010 00 
Gaz yağı 16.GOO kgr. 2360 00 
Beyaz tırtıllı alu-

% 7,5 
teminatı 

lira kr. 
----

675 ()() 
177 00 

(10077) ı-4 

Eksilt•e 
fekli saati 
------

kap. zarf 
pazarlıkla 

15 
16 

miııyum kağıdı 40.000 tabaka 394 38 29 56 ,, 16,30 
l - Şartndme ve numuneleri mucibince yukarı.la yazılı iç ka· 

lem eşya hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır • 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıilt•e sa

atleri hizalarında yazılıdır. 
lll - Ekıiltme 14.Xll.939 perıembe paııü Kaltatqda Lenzım 

ve Mubayaat Şubesindeki Alam Kemiıyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartname ve numune her s-üu sözü ieçeo Şultetlea pa

rasız alınabilir . 
V - Kapalı zarf münakaaasıoa iştirak edecekler mihürli teklif 

mektuplarını kanuni veıaikle ~o 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale pni 
eksiltme saatinden bir sa1&t evveline kadar mezkur Komisyea Sq
kanhğına makbuz mukabilinde \'ermeleri lazımdır. Bu it için An
kara Başmüdürlüğüne de zarf verilebilir. Diğer eksiltmelere J'İrecek
lerin muayyen günde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yuka-
rıda adı geçen Komis1ona gelmeleri ilin olunur. (g788) 3-4 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Paogalb Merkezimiz kıtlık kömür ihtiyacı olarak 35 ten yerli 

ıazbaoe kek kömürü alımı açık eksiltmeye kooulmuttur. 
Eksiltme 13.12.939 çartamba pnü ıaat 15 de B. Pestabane bi

nası birinci katta P.T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alı• Sa
tım Kemisyonunda yapılacaktır. 

Beher tenunun muhammen bedeli 22 lira. Hepıinio 770 lira. 
Muvakkat teminat 57 lira 75 kuruftur . 

İsteklilerin olbapdaki fenni ve eksiltme şartnamelerini fÖrmek 
ve muvakkat temiııatlannı yatırmak üzere çalışma fiinlerinde mezkur 
Müdürlük idari kalem Levazım kısmına eksiltme gün n saatinde de 
939 senesi için muteber ·ı icaret Odası vesikası ve muvakkat teminat 
makbuzile birlikte Komisyona müracaatları. (9676) 4-4 

_>T,, __ 'il,_ LisesiwS-itmalma Kımisyonu 

Mik. 
kilo 

Başkanllgmdın : 
Muh. fiat hk tem. 

kr. lira Nevi 

3000 70 ) Malatya kayısısı çekirdekli 
500 17 ) Kuru üzüm rezz.aki 

Eksiltme 
pnl saatı 

1200 20 ) n ,, çekirdeksiz 15.12.939 14,30 
2000 25 ) Üryani eriti 
600 35 ) '/:77 Ceviz içi 
250 20 ) Kut üzüml 
250 90 ) Çam fıshtı 
500 35 ) Fındık içi 
500 20 ) Kuru incir 

Galatasaray Lisesinin mayıs 1940 sonuna kadar ihtiyaçları elaa 
yukarıda cinai, miktarı, beher kilo tahmin bedeli ve ilk te•İnatı 
yuılı kuru yemitlerinin 5.12.939 salı günü yapılan açık eksiltmuin
de istekli çıkmadıtından 2490 s,yıh arttırma ve eksiltme kanuaua 
43 oci maddeıine göre on pn temdit edilerek 15.12.939 cuma pol 
saat 14.30 da açık ekıiltmeıi yapılacaktır. 

İsteklileria Tiearet Odu11110 yeni yıl vesikası ve ilk temiaat 

makbuzlarile birlikte belli gün ve ıaatte Beyotlu lıtiklil eacliu 
No. 349 da, LiMler Muhuebecilitinde teplanao okul Kemiayenuna 
s-elmeleri. 

Şartnameyi rörmek. için ve teminat yatırmak için Galatasaray 
Lisesi İdaresine mürac:aatları. (10149) 

İmtiyaz Sahihi ve Yazı İtleri Dtrektiri : lımall 8ırtt 
Bualdatı yeri : Akın Buamm, l.tanbul 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
------ Mode Prix Cauti~--u;;;-d';dj~ication e tdu • 

d'adjudicat. eatimatif proviıoire Cabier des Cbarges Jours Heures 

l) Adjudications au Rab~ 
Constructiona-Reparetlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Projeb pour trav. canalisation 
Rep. bit. 44eme ecole Beyotlu 
Cenıtr. au konalt rouvememental Mutia 
lnstal. Grille au depôt command. Milit. 
Cenıtr. hanrar en fer au jardin de la ıran· 

de Poste 

Pul::lique 
Gre a ıre 
Pli cacb. 
Gre a gre 

" 

Constr. chauısee et trav. d'arts ı, route Çe- Pli cacb. 
rildi-Sunrurlu 

Drc:ssement carte topograpbique ıaline Çan· Gre a rre 
kın 

Repar. degita occa11ionneı par l'innondation 
• la' ıource de l'eau coulant a la aaline 
de Çankırı 

" 

Conıtr . bitisse Douane et maiıon a'habita· Publique 
tion a Dikili 

900 -
134 -

14845 74 

389 72 

47698 14 

H11 72 

67 50 
10 05 

1113 43 

30 -

3577 S7 

45 -

26 25 

Municip. Samsun 
Cm. Perm · Municip. lst. 
Vil. Mufla 
C. A. Comm. Milit. lst. 
Dir. P.T.T. lst. 

Vıl. Ankara 

Dir. Princ. Monop. Ank. 

> > 

Dir. Trav. Pub. J.zmir 

Fındıklı 

18-12-39 
8-12-39 

22-1~-39 

13-12-39 
27-12-39 

ıs -
14 -
15 -
10 30 
15 30 

25-12-39 15 -

25·12-39 15 -

25-12-39 16 -

22-12-39 11 -

ftroduita Chimiql!__•• et Pharmaceutiquea-lnatruments Sanitaires-Fourniture pou r Hopitaux 
Etuve! 4 p. Pli caeh. 7600 - 570 - C· A. Min. Def. Nnt. Ank. 23-12 39 11 -
Gelatine:2 t.·rlyceriner500 k..tetrecblôrure: 2 t • ,, 585 - Dir. Laboratoire Oistophagine a Etlik 

Eleotricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 
ID1tal. motear electrique et illumination a la Publique 1503 48 

fabrique de ru 
N•billement - Chausaures - Tissua - Cuirs 
Coılumeı: 350-400 completa Pli caeh. 6800 -
Cuir jaunt ıavomneuıı:: 8 t.•id.noir ıraisaeux: Gre a ıre 46200 -

8,5 t. (eab. eh· P. 231) 
T oilo finı: 5000 m. 
Claau11ur .. pour ıoldat.: 173 paireı 
a.ttiaet: 1000 paireı 
Toile peur taie d'oreiller: 1'00 111.-id. 

carreau: 4625 m. 

Publique 

" Pli cach. 
potit Publique 

3000 -
1470 50 
8500 -
2825 75 

113 -

510 -
3465 -

225 -
111 -
638 -
211 93 

Municip. İ:ı:mir 

C. A. Eeoleı Second. Balıkesir 
C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 

20-12-89 16 -

22-12-39 15 -
14-12-~9 14 30 

lere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 25-12-39 10 30 
C. A. Com. Gen. Surveil. Dounn. lst. 2ô-12-39 14 -

" ,, 26-12-39 15 -
Dir. Gen. Exploit. Voies Marit. 25-12-39 14 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisaerie ete. 

Po.. inıulit• et linoleum a l' aca.&emie dea P•blique 
Btaua-Artı 

1504 75 

Fabrication armoire pour doaıior Gre a gre 160 -· 

lloie de Conatruction, Panches, Charpente 
Poteauıı: telerrapbique en beiı de cbataignier: 

510 p. (aj.) 

aombuetible - Carburant-Huiles 

Claarben lan·marin: 100 t. (aj.) 
loiı: 945 t. 

> 778 t. 
> 778 t. 
> 720 t . 
> 624 t. 

Cekor 2380 t. 

Dl vere 

Claevaua de monture: 8 ttta-id. de tranı

port: 10 t~teı·id. d'attelare: 1 paire 
Confection dea eeinture: 5000 p.-havreaacı: 

5000 p. 
Pil en ceton pour chauı1etteı: 15228 k. {aj.) 
S.menee: 450 k. 
laatrume•ta apicoleı: 19 lota 
Lİ•• fır ete:. 
Beucloı: 37193 p. 
MHlaiae pour lovain 
Cetoa peur litı: 1 ,5 t. 
Autebuı 

Cai11e en belı pour •anoeuvro: 140 p. 

ftrovlal ona 

Poin: 109 t. {aj.) 
Sarıılinoı: 15000 bolteı 

ldj11dicıtionı a la ıurench•re 

Artlelea •• peau laine et coton 
Treacı ıılo npisa: 611,314 m3 

Troaeı de aapisa 
T oac:a ille aapin: 52-i m3 

> > > 524 m3-817 dl 
Amertiueur: 4275 m. 
M'dicaments et ıpecialiteı 
Automobilo do tazi marque Opel 

t t > Hudıoa 

Pli oaeh. 
,, 
• 
" 
" Gre a rr6 

Grt a rr' 

" 
" 
" ,, 
" ,, 
" ,, 

Publique 

Gre a rre 

" 

Publique 

" 

" 

2995 -

1262 -
16538 -
13615 -
13615 -
12600 -
10920 -

19491 84 
495 -
338 70 
14~0 -
2842 -

870 -
3600 -

la P• 6 -

10815 -

50 -

" ,, 
le m3 11 70 
le m3 11 70 

Gre a gre 
Publique 

" 

• 

113 - C.A. Academie des Beaux Arts 

12 - Com. Perm. Municip. lst. 

224 63 Dir. P.T.T. lst. 

94 65 
1240 ~ 
1021 -
1021 -
945 -
819 -

1461 89 
37 13 
25 41 

108 -
213 15 
195 75 
130 50 
525 -
378 -

Bll 12 

4-
662 59 

460 53 
32 06 

Dir· P.T.T. lst. 
Com. Ach. Mil. Edime 

J) l> 

" ,, 
l> > 

> ,, 
C. A • Corpı Armee Çorlu 

Com.Ach. Mil. Balıkesir 

,, ,, 

C. A. Gend. lıt. Taxim·Aya:ıpaşıı 
Com. Perm. Mun. lst. 

,, > 

C. A. Ecole Inren. Gümüşsuyu 
Com. Ach. lnt. Tophane 

> l> 

Cem. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

" 
" 

Com. Ach. Mil. Edremit 
Com. Ach. Oiv. Manisa 

,, 
l> 

C. A. Comm. Gen.Surveil.Douan.lst. 
Chef Rev. a Somdöken de l'Expl. 

For~ts Etat 
Dir. Expl. Foret Etat Dursunbey 

> ,, 
> > 

Dir. Gen. Türkkuşu Anlc. 
Bur. Exec. Maraş pres Cnmiikebir 
4cme Bur. Exec. Ank. Salon de 

ventes encheres 
> > 

27.12-39 14 -

s-12-a9 14 -

13-12-39 15 30 

13-12.39 ıs 30 
25-12-39 10 -
25·12-39 11 -
25·12-39 14 -
25-12-39 15 -
25-12-39 16 -
11-12-39 16 -

9-12-39 

15.12.39 ıs -
8-12-39 14 -
8-12-39 14 -

11-12-39 15 -
13·1.2-39 15 -
9·12-39 10 30 
9-12-39 10 -
9-12-39 11 -

25-12-39 10 -

21-12-39 11 -
12·12-39 10 -

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

13-12-39 
11-12-39 
11-12-39 
14-12 39 
16-12·39 

14,15-12-39 

15 -
15 -
15 -
14 -
9-

12 -

11-12-39 12 -

A VIS OfflCIELS 
Du Ministere des 

Travaux PubliC 
A la suite des modifications faites dana les cahiera efe$ c ;İ 

de 10 C)lindres de route, le tout fooctİonnant SOİt a vapeıır_..L 
mazout, ou bien une partie iı vapeur et une partie a aı•ır 
vrnbles dedouanes et montes iı lstanbul, modifications pre' 
que la difference des frais devant nccessiter du changeaı•Jlt 
tuel des voies natureJles pour l'expedition doit incouıber • 11 

stere, une nouvelle adjudication, de gre a rre, aura lieu, le 
9.12.939 iı il h., par devant la Commission d'adjudication• .~ 
teriaux siegeaııt dans la Chambre de la Direction de MaterP"'" 
local du Ministere des Travaux Publics İl Ankara. J 

La valeur estimative de cbacun des cylindres i vapeur 
8500 livres y compris les inslruments et pieces ce recbange e.t 
de chacun des cylindres iı mazout, y compris egalemcnt le• 
ments et piCces de rechange, est de 8250 livres . ,t 

On peut se procurer le cabier deı cbarges d'adjudicati•ll 
tails au prix de 425 piaslres de la dite Direction de Materi•~ı 

Le cautionnemeııt provisoire sera etabli d'apres l'artic~..r 
la Loi No. 2490 sur le montant des prix des cylindreı a "•P"'~ 
a mazout que le soumissionnaire offrira. 

Les soumissionnaires doivent se presenter a la 
ıion, le meme jour iı 1 t heurs, muniı du cautionnement prO 
et des certificats preacritı danı le cahier des chargeı. ~ 

(9958) (6140) 

M ü t e a h h i t 1 er i n 

Cumartesi 9.12.939 

İzmit Halkevi binası inş. tİzmit C. H. P. !a .. k.) No 1242 
Yün battaniye (M.M.V.) No 1247 . 
İlaç ,, n n No 124"! 
Genel Kurmay binasında yap. tamirat (M·M.V.) No 1249 ~ 
Muhtelif dolap (Ankara Dil Tarih Cegrafya Fakültesi) No l 1 

,, . mobilya ,, ,, ,, ,, ,, No ti? 
Gaz (lst. Komut.) No 1253 
Telefon hattı malzemesi (Gümrük 

No 1253 
Zeytin tanesi (İıt. Komut.) No 1253 ~ 
Tomruk nakli (Devlet Orman İşletmesi Aband Koreatli 

Amiri.) No 1254 
Yol silindiri (Nafıa Vek.) No 1257 
Kuru ot (Lüleburgaz Tümeni) No 1257 
Toz şeker, pirinç ve yeşil mercimek (Edirne Askeri SAK) ~ı 
Manevre kemeri (Harp Okulu Komut.) No 1259 
Veteriner aliit ve malzemelerinin galvani.zma11 (İıt. Komut•) r' 

Memento des Fournisseurs 

Samedi 9. l2.9i9 

Coıııtr. Maiıon du Peuple a lzmit (P. P. R. P. lzmit) No az' 
Converture en laine (Miniıtere Def. Nat.) No 1247 
Medicamonts ,, > ,, No 1248 
Repar. bit ,, ,, ,. No 1249 1 
Div. armoireı (Dir. Faculte Langue Hiıtoire et Geographie) ~: 
Div. articles d'ameublement (Dir. Faculte Langue Histoire 1 

ıraplıie) No 1249 
Petrole (Commanc. lıt.) No 1253 
Materiel pr. voie telephonique (Com. Acb. Commancl. Gen• 

Douan. lst.) No 1253 
Huile d,oliveı (Command. lst.) 1253 
Transport de tronc (Exploit. Forets Etat Aband Karemli) 
Cyliııdre pr. route (Miııist. Def. Nat.) No 1257 
Foin (Div. Luleburi'az) No 1257 
Sucre, riz et lentillu (Com. Ach. Milit. Edirne) No 1259 tpf 
Ceinture pr. manreuvre (Command. Ecole de Guerre) l'ilo 1 
Galvanisation articles de veterinaire (Command. İıt.) No 12fj) 

(3 üncü sahifeden devam) 
devlet ormanınca 47 metre mikap kereıtelik çam atacı aatıf' 
rılmıştır. 

Çam eşçarının beher metro mikap gayri mamulünün 
men badeli 460 kuruştur. 

Şartname ve mukavelename projelerini görmek iıteyenlet'~ 
sin çevirge müdürlüj"üne Ermenak orman bölge ıeflij"ine ~e 
rada orman umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Satış 2 l .12 939 günü saat 1 l de mersin orman çevirge -
lüğünde yapılacaktır. 

Satış umumi olup açık arttırma uıulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 17 liradır. 

Taliplerin ıartnamede yazılı veaaiki i'etirmeleri lizılDdıt• 


