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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruş 

3 Aylıtı 450 
6 " 850 

12 1500 
" Ecneb me'llleketlt"r için 

ı 2 aylığı '>7 

Sayısı 5 Kuı u. 

1 ~mi makbuz mukabili olnıa· 
L_:.n tediyat makbul değildir. 

CUMA 

.. 
HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

29 Birinclkinun lııMt 

iDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

le' uehr. r cm izde görüşüliir 

Telefon: 49442 

Posta kutusu rfo. 1261 

1 

l 

Umum Tüccarlar n ve müteahhitlerin nıesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
------

~ububıt lhrıcıtçıluının kararı Pamuklu Kumışlırın ithaline Dair 
S.larimi:ıdeki hu1'ubat ihrae•t· • Kararname 

ltları, •imclililr. butday, arpa ve 1 G.n. iikl d b' 'k · 'I ... • 1.u_ umr er e ırı mış sun 
~•dar ilaraç f tatlarını a &I&dar· . . 
Ll b"k L l k t b" .ı· • ıpeklı karaşık pamuklu kumaş-
"' a muta ı a.a ara es ıt eıu- J l · b ı· d · l. ı._ l .ı k arlD ıt a IOC aır kararname a a-

•k fiat araan afatı aatmama - k d l b'ld' 'l : t" Yü d ' . I fi .ı • 

1 
a ıır ara ı ıra mıt ır. z e 

tere bır an afma v cu•• J'•br· · · 'kt d · kJ k k 
ıı-.iılerdir. yırmı mı arın a ıpc e arıfı 

1Sua11 temin makudile de ib- ~ elmak tartiylc lau pamuklu,1ar 
1'tat,ılar 8 kişiden mürekkcb • tam pamuklu kuma' addedıle· 
~İr icra komitesi feçmişlcrdir. l cck ve tenzilatlı tarifeye tabi 
ko111ite icab eden makamlarla ~ tutulacaklardır· Bumallarm riim· 
'•a.ıu ederek bu maddel~rin u· rükten çekilmeleri şarttır. 

"" fiatanı teıbit edeceklerdir. 
"•catçılar bu aııarl fiattan aşa- Gıdı Mıddelırlnin Hilesiz Sıtııı 
tı fiatla ıatıf yapmamatı ve yap- Temin Ediliyor 
bitları ofertleri dahi komitenin 
'-hibiae arutmeA"i taahhld et
lllitlerclir. 

ISua•• ak.sine laareket edenle

Belediye, hor nevi ınadcl.e ü:ıe
. rinde tam bir kontrol vaplla· 
bilmcıi için tiddctl i bir Belediye 

till malın Fob aatıı luy•etinin zabıtası kaaunu mevcud olma.
tGade 25 beii niııbetinde ltir taz.· 'ıını ileri ılrmektedir. u huıus
llıııinat vermeli de kabul etmit ı ta hazırlanan teklif Dahiliye 
'"l•nmaktatlır. Bu. ıuretle lü· Veklletine göntleril iştir. Tek· 
••11aau• lıtir rekabet yüzünden life röre ekmttk, süt, hayvani 
~llh•\tatın dıf :plf&Hlara dete· H neeati yat, meyva, seb:ıe ve 
tiııclen a• flatla aatıl•a111&11 te· her uevi ••da maddeleri aataAlar
llıııi• edilmit '-•lnnmaktadır. tlan lııileye 1apanlar hakkında 

Kalay, tınık• ve kurşun ithılat
çıları bir şirk&t kurıcıklu 

Kalay, teneke Ye kurtun itha· 
lttçıları tla ltlr limited •irketi ku
"-ealr.luiır. Şırketin teıekkftlfi 
iti• yapılmakta elan temaslar, 
~lr iki rln ifinde ltitirilecektir. 

"1adınt ışya lthıl8tçılırı bir li-
mited ılrktti kurdular 

lakır, Hrı, alüminyom ve bu
:ııa a6ma1il •&deni •t7a itlaalit
tıları .e bw iti• ••uul fabrika
tarıer, 50 itin lira ıermayeli bir 
llın1tea tirketi luarmu ... rdır. Şir
~tia maka-.eleıi iln imzalan· 
-.ı1 ve laaaırlanan nizamname 
\' ekilet• rinclerilmi4tir. . --
Evvılkl gün yoz bin llrılık lh-

rıcıt yıpılmııtır 
f rHtaJ• laam ipek, ltalyaya 

~•lık, Çeko-Slonk1aya eevi:a: i
p 'Te ka1111, Yaıoılovya7a bal
tnumu ve papna, Bulıariıtana 
••,ti• ve taH bahk, Mısıra An· 
teb fııhfı, Ru•aa7aya fındık, 
MacariıtaH tittün, banak, bal· 
..... ve kitre •li•derilmiıtir. 

ti ddetli ma.ideler bulunmakta
clır. Ancak böyle bir kanun çı

karıliıiı takdird İstanbul şeh
rin.le ilatikara ve her uevi hile· 
ye mini elunabileHti hakkında 
Belediyede umumi bir kanaat 
vardır. 

Su Mahsulleri Kanunu ProjEısi 
ikmal Edildi 

Bir kaç sene evvel Aukara'da 
toplanm•i elan halıkçıhk kouır
rcainde ileri ıürülcn temennileri 
de nazarı dikkate alarak lktısad 
Vekaleti bir su mahsulleri ka
nun projcıi ba:ı.ırlamıfb. Fakat 
o z.anıan a;on icklini almış olan 
pro1e Ba~vekilctc sevk.o un catı 
11rada Muaakalat Vek.a.leti ibdııs 
olunu:ıuı ve bu İf er de, deni:ı:
oilik daireıile lııirhkte b• yeni 
Vekilete ıeçmiıti. 

Haber aldıiımın J'Öre Müna· 
kalit Vekaletinde teıekkül eden 
bir kemiıyon su ınahıulleri ka
nun projeıi uz.erinde çalıvıualara 
devam elmiş ve son şeklini ver 
mi~t r • 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

Karımı mı 

Karar aa1111 : 2 '406 

2294 aayıh kasaunla almmıf 
elaD aali .. iyete illiaaden dıta· 
tıdao alıoac:ak makine, allt ve 
b•alarua yedek ve t .. clid par· 
çalarıaıa Jlmriik. resimlerinin 
i11dirilmeıi hakkındaki m,ik ka· 
ru "Ye liıtelerin meriyete konul
..... • h1.tııad VeJıı.illitini1& 6,7.938 

' tarila ve 8/7613 2878717843 12935 
.. 111a teskereleri n Maliye Ve
killitiııiD 5.8.1,38 tar i la v e 
13271182/2-4252 ı~yılı mütalea
•ameıi &Hrİ•• icra V •killeri 
lie7etiDc• 5.8.1138 tarihinde o· 
••aaaıtbr. 5.8. 1~38 

Karar 

Maclcle l - İlitik liıtede iıim 
•• p•rük tarife poı.iıyonları 
Jaaah makine, alil ve banların 
Jeclek ve tcedid parçalarının 
atmrlk reıimleri hizalarında 

ı&mrillD hadlere iDdirilmiıtir. 

Madde 2 - Teıvilr.i San ay i 
Muafiyet Niaamnamuini hai:ı: 
mücsaeıeleria m•afiyet ruhsat
nameleri tarihinden ve 1055 sa· 
yılı Tefviki Sanayi Kanunu ile 
bu kanuna mür.eyyel 226 i &ayı
lı kanunun bazı hükümlerini ta
dil eden 3537 a;ayılı kanunun 
meriyeti tarihinden sonra ıüm
rükten geçirdikleri makine, alit 
n bunların yedek ve tccdid par· 
çaları bu kararnamey~ mer?~t 
listedeki gümrük resmı ten:ııln· 
bndan istifade ederler. 

Madde 3 - Bu karara bağlı 
liatedc İktısad Vekaletinin mü
saadeaine tabi olduiu göıterilen 
ten:ıilitlı re&imler yalnız. 1055 
sayıh Teşviki Sanayi Kanununa 
ve z.eyillerine a-öre ııııai müeı· 
ıeae addedilen aıüeaseselerle 
Madea Tetkik ve Arama Ensti
tüsü için tatbik edilir. 

Madde 4 - Bu karar neşri ta
rihinden müteberdir. 

Gümrük resmleri indirilen makine, ılAt vı bunların 

yedek ve tecdid parçaları listesi 

Tarife 
No. 

89 

112 

133 c 
294 A 
2.95 

307 A 
c 

346 D 

362 
424 

414 

449 
459 

476 B 

481 H 
482 B 
555 D 

529 

Al 

B 1 
82 

531 A 

B 

535 B l 
538 

A 

B 1 
82 
c 

D 

H 

Vl 

V2 
539 H 

Mer'i Yeni 
reaim lira reıim lira 

Maddenin adı 100 kg. 100 kr. 

Makine kayışı ve makinelerclc mista- 60 - 1 -
mel deri ve kösele mamulat 

Yün veya kıldan tasir torborlar1, ma· 75 50 
kine kayışı ve kolanlan (Mevadda 
saire ile mahlut veya müretteb olsun 
olmasın 

Elektrik ipekli kumaş 
Makineler için ağaç kasnak 

550 -
7 5 
17 5 Her ııevi ağaçtan dokumacı silindiri, ta

rağı, iği, masurası, mekiği, tezgahı, 
çıkr1ğı ve her nevi makara ve emsali 
(mcvnddı saire ile mürctteb veya ray-
ri müretteb) 

İpek kozası i~in kamçı siipür~esi 36 
Hayvanat kıllarandnn veya hayvanat 50 -

kıllarile nebati elyaf ve mevaddan ka-
rışık veya madeni telden veya mensu-
cattan sanayie mahsus fırça ve sü
pürgeler 

Me,eden veya (mukavvadan) mamul 5 -
masura ve iplik veya mensucat tez· 
gahlarına mahsus sair levazım 

Contalar 112 5 
Makina kolanı (balatalılar da tlahiJdir) 28 5 
(Mcvnddı saire ile müretteb veya ıay-
ri müretteb) 

Kauçuk kayış kolan ile tazyikli bava çe· 62 5 
kiçleri için hususi hortumlar (bez veya 
sair maddelerle tahkim veya tertib e-
dilmiş olsun olmasm 

Kauçuk contalar (kcşilmiş olarak) 90 -
Değirmen taşı ve ötfitınete mahsus sair 3 -

taşlar (Mezaddı saire ile mürctteb ve· 
ya gayri müretteb) 

Zımpara ve karborondum \'• emsalin- 12 -
den çarh bileği ve c~e (Mevnddı sai-
re ile müretteb veya gayri müretteb) 

Toprak potalar 7 21) 
5-

taras- 10 -
Grnfit potalar 
Kazanlar için hususi emniyet ve 

sud camları ve kazanlar için su sevı · 

yesini gösteren cam borular 
Makine teferruatı olarak veya bunlara 

rnptediln ek üzere fonttan demir veya 
çelikten künk, boru, her nevi raptiye· 
lcri (rakor) ve bunların kapakları (sır
lı veya katranlı bez vesaire ile tecrid 
edilmit olanlar dahil) 

Dökme (font), et kalınlıtı 6 mm. den 1 50 
yukarı 

Demir ve çelikten 3 -
Yalnız. iç kutru 1 4 den 3 pusa kadar 7 -

ve et kalınlığı ~ mm· den fazla olan 
demir ve çelik borular. (İktısad Vekl-
leti müsaadesile sınai müesseseler için 

Font ve demir kabn mamulittan makine IO -
ve cihazlar için tekemmül etmemit ak· 
sam 

Font ve demir kaba mamuli.ttan makine 7 50 
ve cibarlar için tekemmül etmemiş 

aksam, cilnlı, boyalı, katranlı veya gal
vanizli olanlar 

Döküm ve tnv ocal.ları 8 -
Her nevi demirden el ı\latı : 
Her nevi testere dişli, dişsiz. (biz.arlar 18 -

dahildir) 
Eğeler uzunluğu 16 cm. reye kadar 
Uz.unluğu 16 cm. den fazla 
Örs, 250 gramdan fazla ağırlıktaki çekiç 

ve balyozlar 

16 -
10 -
3 60 

Tenekeci makasları, mengene, kıskaç, 8 -
rende ve ba,ka yerde zikredilmeyen 
doğramacı aliih 

Burgu (el burguları ve makinelere takı· 
\anlar) 

Pergel, cedvel, çap olçüsü, diş ve yiv 27 -
açan aletler, tornavida, kerpeten ve el 
makkapları 

Zikrcdilmiyeıı sair aletler beherinin ağır- 30 -
lığı 150 i"ama kadar 

150 gramdan yukarı 18 -
Cam kesme makasları (cam fabrikaları 54 -

tarafından idhal şartile) 
(Devamı var) 

7 55 

55-
0 75 
l 75 

3 60 
5-

o 50 

11 25 
2 t55 

6 25 

1 20 

o 72 
o 50 
1 -

o 15 

o 30 
o 70 

1-

o 75 

o 80 

8 

1 6 
1 -
0 36 

o 8 

2 7 

3-

l 8 
5 4 

M.ÜNAKASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa itleri - Malzeme-Harita 

Ankara Valiliğinden : 
Mamak Gaz Maske fabrikasını istasyona batlıyan ve ke,if ite• 

deli 1145 lira 70 kuruştan ibaret bulunan yol işi 15.1.940 pa:a:arteıi 

rünü saat 15 de vilayet daimi encümeninde ilııalesi yapılmak bere 
pazarlıta konulmu,tur. 

Muvakkat teminatı 85 lira 94 kuruttur. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası teminat mektup veya 111akltur.u 

ile nafıa müdürlütünden bu i'e ait alacakları feant ehliyet vesika· 
lariyle birlikle yukarıda adı geçen gün ve saatte tlaimi eaclmea 
reiıliğine gelmeleri. 

Bu i'e aid keşif ve şartnameyi her gln nafıa miitllrl6tln•e 
rörebileccklerdir. 

Ankara Radyo Müdürlüiüaden : 
Maltepe polİI karakolu kulübesi yanındaki yolun ç~k•eıiyle 

bo:ı:ulan radyo mfiz.ik kabloıuna ait yatağın tamir ve tah'ki•i açık 
ekıiltmeye konmutlur. 

Eksiltme 12. 1.940 cuaa siinü aaat 14 de Radyo Mliörlltl Sa· 
hnalma Komisyonn tarafından yapılacaktır. 

Muhawmen bedeli 2320 lira 51 kuruştur. Tc•İnat 174 lira 4 
kuruştur. Fazla izahat almak, şartname ile reıim prejeyi rörmelr. 
isleyenler Radyo Müdürlütüne müracaat eclebilirler. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastanı Lvz. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Kemiayenuntlan 

4900 liralık iaz idrofil alınacaktır. Puarlıkla ekıiltmeıi 30.12,i9 
cumarteıi rünü saat 11 de Tophanede Lv. imirliti sahnalma ke· 
misyonunda yapı~acaktır. Kat'i teminatı 735 liradır. .Gar. idrefil 90 
untim eninde ve IOO metre ur.unlutunda olacaktır. lateklileriu 111-
munelerile beraber komisyona relmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonun.lan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 5600 lira olan elli sekiz. bin taAe 

sarrı 9 ikinci kanun 9~0 sah ı:ünü saat 14 de Ankarada M. M. V. 
aahoalma Ko. da pazarlıkla salın alınacağından isteklilerin 840 lira
lık kati teminatları ile birlikte pazarlık ıün ve saatinde Ke. &a 
bulunmaları . 

kirik, Hıvaıızı, Kalorifer (Tesiııt vı M_ılz.) 
M. M. Vekaleti Satınalına Kemisyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 3 O lira elan 1000 çift ark kö· 
mürü pazarlıkla &atın alrnacaktır. Pazarlığı 3. 1.940 çarfamlta rünü 
saat 1 l dedir. Kati teminatı 450 lira olup fartnameıi ko•İıyo•da 
görülür. Taliplerin muayyen vakitte M.M. V. Satın alma Ke. da bu
lun malan. 

euucat -Elbise · Kundura -Çamaşır v. i. 
--------~3--~-- -~--
Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlıiı istanbul Levazım 

Amirliii Satınalma Komisyonundan: 
İsteklisi çıkmıyan 500 er battaniyesinin açık ekıiltmesi 8 1.40 

pazartesi günü saat 14 de tekrar yapılaca~tı:. 
Muhammen bedeli 4000 ilk teminatı da 300 liradır. 
Nümune ve şartnamesi komisyondadır. Görile .. ilir. 
İsteklilerin pn ve ıaatinde Galata Rıhtım eaddeıi Veli Alem

dar han ikinci kattaki komiıyona ielmelcri. 

Milli Müdafaa Vekalıeti Satma ima Komiıyeauatlan : 
Ordu çamaıırlık be:ıi evaaf ında olmak ü:ıere JÜZ. lain metre 

çamafırlık bu 5.1.940 cuma ıünü saat 15 le paaarlıkla .aatıa ah· 
nacaktır. Beher metreıine 26 kuruş fiat tabmi:ı eclilmittir. lıtek.lilerin 
3900 liralık kat'i teminatlarilc birlikte pazarlık rü• ve ıaatinie An· 
karacla M. M. V. ıatınalma komiıyonunda bulunmaları. 
---------~~---.-· ------·--------
Mı~ily~ __ ür_ı_v_e_ı_v-.-:!_Şyaaı, PAuşam~a, Hah v.s. 

Güzel Sanatlar Akademisi için linolyom alınacaktır. lılak: Gö.· 
z.el Sanatlar Akademisi ilanlarına. 

Nakliyat - Yükleme • Boşaltma 
Ankara Levazım Amirliii Satınalma Komiıyonuıulaa : 

6000 ton tehir dahili nakliyat yaptırılacaktır. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 4. 1.940 saat 15 tle Ankara Ln. imirliti aatınal•a Ke· 
miıyonda yapılacaktır. 

Muhammea bedeli 13800 lira ilk teminata 1035 liratlır . Şartu
mesi komisyonda l'Örilür. İçinde kanuni veıikalar de bwluHn tek
lif me" tupları aaat 14 de ka~ar kabul olan ur. 

llıhr11kıt, lınzin, Makina yajlırı v. s. 
Muila Aıkeri Satınalma Kemiıyonundaıa : 

Mutia ıarniz.onu için l milyon kilo çam odunu kapalı zarf u· 
ıulile ekıiltmeyc konulmuıtar. 
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Bugün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Ankara Valilifinden : . 
Nafıa aıüdfirllğüne ait kamyonlar için 8 tane 34x7 dış ye ~ 1 

ıaatik mübayaası 15. t.940 pazartesi ıünii saat 15 de viliyet 'aı 
encümeninde ihalesi yavılmak üzere açık ekıiltıaeye kenulmuştur. Cinsi Şekli Mnhm. \,ed. T emiaat Mfıracaa t yeri 6hi Saatı 

A) Mnnakasalar 
Ln aat, Tamirat, Nafia i•leri, M IMme, Harita 

Maltepe polis karakolu klllüb~i yanındaki aç. eks. 2l20 51 
yolan çökmesile bozulan radyo mu7.ik 
kablosuna ait yatağan tamir ve tahkimi 

Mamak gaz maske fabrikasını istasyona paz. 1145 70 
bağlıyan yol inş. 

11!._çlar, Klinik ve is~çiyari al!_!, -~_!stahane Lvz. 

Gaı:. idiofil paz. 4900 -
Sariı: 58000 ad. ,, 5600 -

Elekrtik-Hav agazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Ark kömürfi: 1000 çift paı:.. 3000 -

Mensucat, E!bise, Kundura, Çamaşn· v.!:... 
Er battaniyesi: 500 ad. (temd.) aç. elu. 4000 -
Çamaşırlık bez: 100000 m. paı:. m. O 26 

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 

Güzel Sanatlar Akademisi garp tnzyinat aç. eks. 1504 74 
Şubesiodnları için linolyom ve ensulite (temd.) 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Şehir dahili nakliyatı yap: 6000 t. kapalı z. 13800 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Çam odunu: 1000 t. kapalı z. 16000 -

IJ Uteferrik 

Dizel motörü ve dinamo 
Tımar fırçası: 10000-25000 ad. (şart. 138 kr.) paz. 
Kamyon 2 tonluk ve 157 pusluk 
Manganez: 17 t. (temd.) paz. 
Dıt IAstiği: 6 ad.-iç lastiği: 4 ııd.-kamyon için aç. eka. 

Erzak, Zahire, Et, Sebzo v.s. 

Sabun: 15450 k. 
K. ot: 170 t. 
Pirinç: 15 t. 
K. fasulya: 30 t. 
PatatH: 25 t. 
Yulaf: 63 t. (temd.) 
Arpa: 100 t. (temd.) 

" : 600 t. 
Soğan: 000 k.·laba11a: 1.2 t.-pırasa: 1.2 t. 

patates: t.8 t.-ıspanak: 1.5 t. 
Pirinç: 1.6 t.-sadeyağ 1.2 t. fasulye: 1.2 t. 

1 · mercimek: 960 k.·k. üzüm: 640 k .
tuz: 800 k.-sabun: 560 k.-bulgur: 3·2 t. 
zeytinyağı: 480 k.·kayısı: 400 k.·nobut: 
400 k. toz teker: 1360 k.·zeytiD danui: 
560 k. 

K. üzüm: 33 t. 

B. M U 7 a y e d e 1 e r 
~---- -
Karıtık odun: 9576 kental (temti.) 
Kanape koltuk v.s. 

Meıe odunu: 5052 kental-karıtık kömür: 
2791 kental 

Muhtelif esya: 122 parça 
Çam tomruğu: 2964 ad. 
Abfap ev enkazı 

kapalı z. 

.. 
aç. eks. 

" 
" 

paz.. 

" kapalı z. 
paz. 

n 

kapalı z. 

paz. 
aç. art. 

n 

,, 
,, 
.. 

1600 -
Beb. 1 JO 

4930 -
1189 -

5716 50 
6375 -
40SO -
4950 -
1250 -
3150 -
6500 -

39000 -
313 50 

3816 -

7260 -

400-

İhaleıi 16.1.940 tarihine müsadif salı rünG saat 15 de Muğlada 
1apılocnktır. 

Tutarı 16 bin lira ve muvakkat teminatı 1200 liradır. 
İsteklilerin kanuni vesaiki haiz olmaları lizımdır. 
Teklif mektupları ihale saatinden bir aaat evvel verilmelidir. 

Şartnamesi komisyondadır. 

isteklilerin Mutlada komutanlık satınalma komisyonuna müra· 
~aatları ilan olunur. 

Müteferrik 
Türk Hava Kurumundan: 

Büyük modelcilik müsabakalara her bir tayyare modeli girebilir. 
Kıymetli birçok mükafatlar dağıtılacaktır. 

Müsabakada büyük muvaffakıyet gösterene ıeref kupası verile· 
cektir. Fazla tafailat, Türk Hava Kurumu tubesine müracaat ederek 
alınacak müsabaka broşürlerinden Öğrenilebilir. 

Müsabaka 7.1 .940 da Yetilköyde yapılacaktır. 

M. Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
Bebcrine tahmin edilen fiatı l 1 O kurut olan I0.000 • 25,000 

aded tımar fırçası pazar lakla münakaııaya konmuıtur. İhaleıi 16. 1 .940 
salı günü saat l l dedir. Kat'i teminatı 4125 liradır. Şartnamesi 13.1 
kurup M. M. V. satınalma komisyonundan alınabilir. İsteklilerin 
kanunun emrettiti belgelerile ihale saatinde Ankarada M. M. V. 
aatınalma komisyonuna a-elmeleri. 

P, T · T · Levazım Müdürlüğünden : 
Talibi çikmıyan 17 ton manganez pazarlıkla alınacakhr. 

. Muhammen bedel 4930 muvakkat teminat 369,75 lira olup pıı· 
:ıarlık 25.1.940 perşembe ıünü aaat 16 da An karada P. T. T. u· 
mum müdürlük binasındaki aatınalma komiıyoııunda yapılacaktır. 

istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 

174 04 Ank. Radyo Müd. 

85 94 Ankara Valiliği 

735 -
840 -

450 -

Tophane Lv.ı:. SAK 
M.M.V. SAK 

M.M.V. SAK 

12-1-40 14 -

15-1-40 15 -

30-12-39 ı 1 -
9-1-40 14 -

3-1-40 11 -

300 -
3900 -

Gümrük Muh. Gen. Komut. İıt. SAK 8-1-40 14 -
M.MV. SAK 5-1-40 15 -

113 - Güzel Sanatlar Akademisi 

1035 - Ank. Lvz. SAK 

1200 - M .. 41a Komut. SAK 

120 -
4125 -

36g 75 
89 18 

428 7~ 
487 ıs 

303 75 
371 -

Yiksek Muhendiı Mektebi SAK 
M.M.V. SAK. 
P.T.T. U. Müd. Ank. ve ist. 

n " 
Aıık. Valiliti 

Samsun Ask. SAK 
,, 
,, 
,. 
,, 

" 

10-1-.. 0 14 -

4-1·40 15 -

16-1-40 15 -

15-1-40 14 30 
16-1-40 J 1 -

16-1 ·40 a kadar 
25-1-40 16 -
15·1·40 15 -

5-1·40 10 -
5.1-40 15 -
6 1-40 10 -
8·1·40 10 -
8-1 40 15 -93 75 

236 25 
488 -

2925 -
23 52 

Edirne Ask SAK 5·1-40 11 -

" 15-1-40 11 -
lıt. Aak. Fabr. Mild. SAK. Salıpazar 5-1·40 15 -

293 70 n " 5·1-40 14 -

544 50 Ank. Lvz. SAK. 3-1-40 15 -

71 82 Samıun Orman Milel. 
Eyüp İcra Mem. Galata Perıeveli 

Sok. Lacivert H. 

11-1-40 14 -
13-1-40 • -

87 85 İat. Orman Müd. l 1-1-40 15 -

D. D. Y. 1 cu ltletme Sirkeci 3·1·40 IO -
544 23 Dursunbey D. Orman ftlet. Revir Am. 10·1 40 15 -

Ank. Beled. İmar Mücl. 11·1·40 15 -

kanuni vesikalarını hamilen mezkür a-ün ve saatte o 
tartları Öğrenmek için de her güa Aııkarada P. T. T. 
tanb11lda Kınacıyan hanında P. T. T. Levazım Ayniyııl 
d 1 r lö ki erine müracaat edeceklerdir. 

Ankara BelediyHlnden : 

komisyona 
Levazım İı. 
şube mü· 

Su itleri için alınacak olan 3 ade• iç ve öç adet dtf liatiti 
pazarlıkla ahnacaktır. 

Muliammen bedeli 577 lira 74 kuruıtur. 
Muvakkat teminat 86 lira 66 kuruıtur. 
Şartnameıini görmek istiyenlerin her giln encümen kalemine ve_ 

isteklilerin de 2.1.1940 aalı iÜnÜ aaat 10,30 da Belediye Encümeni 
ne miracaatları. 

p. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Talibi çıkmayan 8 ton Grafit pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedel 2640 muvakkat teminat 198 lira olup pazar· 

lak 24 İkincikanun ~40 çarıamba iflnü aaat 16 da An karada P. T. T. 
umnm müdürlük binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılaukhr 

İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek. 
tubu ile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve ıaatte o komisyo. 
na tartları 6trenmek için de her gün Ankarada P. T. T. Levazım, 
İstanbulda Kınacıyan Hanı•da P. T. T. Levazım Ayniyat· Şube 
Müdürlüjüne müracaat edeceklerdir. 

p. T. T. Umum Müdörlüfünden: 

Mubammen bedeli 1189 liradır. 
Muvakkat teminat i9 lira 18 kuruştur. 
İsteklilerin temiaat mektubu veya makbuu Tıcaret Odası 

kası ile birlikte y11kar1daki adı l'•ÇCn fin ve aaatte viliyet ' 
eaciimeni reislitine miracaatları. 

Bu ite ait tartnameyi her rün nafıa mfldürlütüntie röreltil" 

Edirne Askeri Satmalma Komisyonundan: 
İki baı nakliye koıumu hayvanı satın alınacaktır. 

Tan sahiplerinin hayvanlarile beraber pazarlığı yapıl 
üzre 4-1-940 perıcmbe güraü ıaat 15 te Edirnede Mütirl 
Dairesindeki Satınalma Komisyonuna aelmeleri. 

••• 
Dizel motarö ve dinamo alınacaktır. Bak : YGkaek 

Mektebi SAK. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. -
İstanbul Askeri Fabrikalar Satınalma Komtıyonundan 
Tnhnıin edilen bedeli 3916 lira olan aıatıda miktarı ya.zıh 1 

kalem er.ıak Salıpa:ı:arındll ukeri fabrikalar yollamaaındaki aat .. 
m• komiııyonunca 5.1.40 cuma ıünü saat 14 de pa:ıarlakla sabll 
lınacaktır. Evsaf fartnameleri her gün komisyonda i<Sralülebilir. 

İsteklilerin 293,70 lirayı her hanii bir mal müdlrlltüae 
rarak alacakları makbuzla birlikte me2kur ıün ve aaatte ko•i• 
da bulunmaları. 
Kilo Cinsi Kilo Cioıi 
1600 Pirine 3200 Bulzur 
1200 Sadeyağ 480 Zeytin yatı 
1200 F&1uleye 800 Nohut 
960 Y eıil mercimek 400 Kuru ka1ııı 
640 Kuru ü:ı.üm 1360 Toz feker 
800 Tu:ı. 560 Zeytin taneıi 
560 Sabua 

• • • Tahmin edilen bedeli 313,5 lira olan aıatıtia Ta&ıla 5 
lem sebze Bakırköy Barut Fabrika11 Muhafız Bolök kilerinde t 
farlile Snlıpnnrında a&keri fabrakalar yollamaaındaki Satınalma JC 
muyonunca 5.1.940 cuma gÖnÜ Hat 15 de pazarlıkla iJ.aJe edilect 
tir. İlileklilerin muvakkat teminatı olan 23 lira 52 kur11tu her laa• 
bir mal müdirlütüne yallrarak alacaklara makbuzla birlikte meak 
ıöu ve aaatte komisyonda görülebilir. Şartnameler her pa lre 
Tonda a-arülür. 

900 kilo •otan 
1200 ,, libaua 
1200 
1801 
1500 

,, 
,, 
" 

pırasa 

patatea 
ıapaaıak 

Edirne Aakerl Satınalma Komiayonıınclan: 
116 ton ıaman satın alınacaktır· Pazarlı~ı 5.1.940 cu 

rünü ıaat 10,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 1740 11 
ra, teminatı 261 liradır. Şartnameıi hergün komiıyoada 1 
riilebilir0 lateklilerin teminat makbuz veya mektublarlle 1 
zıh vesi.kalarile beraber belli aiin ve ıaatte Edirnede • 
riyet dairesindeki ıatınalma komisyonuna ıelaelerı. 

• *• 100 ton arpaya talip çıkmadıjından tekrar pazarblı 
ikinci 940 cuma aünü aaat 11 dedir· Muhammen bed 
6500 lira muvakkat teminatı 488 liradır. İsteklilerin belli 
ve saatte Edirnede sanayi kıılaııodaki Satınalma Komlı1 
nuna ıelmeleri. 

* • • 600 ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtut 
Tahmin bedeli 39,000 lira, ilk teminaiı 2~25 liradır. İlaal 
15.1.940 pazartesi ıünö. ıaat 11 dedir· lıleklileria kanuni ..,., 
sikalarile teminat ve teklif mektuplarile ihale saatinden b 
ıaat evvel Edirııcde sanayi kıtlaaında Satınalma Komtıy 
nuna relmeleri· 

• • • Aşatıda yazalanlarııı bizarlarında ı~S.terilea 8'1• •e saat 
lerde paz.arlıldarı yapılacakbr. isteklilerin teminat makbaa ye 
mektublarile ve vcaikalarile beraber belli rln •e aaatte Belir• 
MGşiriyet dairesindeki Satınalma Komiayonuna relmeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihalesi 
Kilo Lira Lira S. 

Sadeyafı 8300 10790 1111 4. 1.940 15,30 

n 9400 12220 ıw " ıs,ao 

Ankara Levazım Amirli4i Satınal•a Komlayonuntlan: 
J.11)()() kilo çekirdekıiı kuru lzüm alınacaktır. Kapalı zarf 

eksiltmeai 3.1.940 .aat 15 de Ankara Sa.Al. Ko.cla yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 7260 lira ilk teminatı 544 lira 50 kunafhl'' 

Şartname ve nümunesi komisyonda gclrüliir. içinde kanu•I ve tic 
ret odası vesik111ı da bulunan teklif mektupları aaat 14 de kab 
kabul olunur. 

İstanbul Levazım Amirliii Satmalma Komiıyonundan : 
70 ton :.r.eytinyağı alınacaktır. Pazarlıkla ekailtmeai 3. 1.40 ça 

ıamba a-ünii saat 15 de İıtanbul Tophanede Levaaım imirliti aatl' 
nalma komisyonunda yapılaeaktır. Tahmin bedeli otH aekiz bill 
beı yüz lira ilk teminatı 2ö87 liradır. Şartnameıi komiayo•tla ı" 
rillür. lıteklilerin kanuni veıikalarile beraber belli saatte kemİl7••' 
relmeleri 

Ankara Bele.liyesinden : 

Temiı:lik n aıhbat itleri hayyanata için alınacak ela• 
kilo kuna yemlik ot on bet ~a m6.ddetle açık eksiltmeye 

idarece 157 pus ve 2 tonluk bir kamyon aatın ahna .. ktır. •uttur. 
Karoıerinin evsafına aid tartname ve reaimler için P. T. T. le· Muhammen bedeli ~701 lira~ır. 

vazım müdüriütüne ve lstanbulda Kınacıyan han anda P. T, T. ayniyat Muvakkat teminat 202 lira 58 kuruştur • 
ıubesine müracaat edilmeıi lbımdır. :Şartname.ini görmek isteyenlerin her ıG.n enclmea kalemi 

Talihlerin verecekleri kamyon tip eV1af ve en ıon fiatanı 16.1.940 ve iıteldilerin de 12 1.940 c11ma pnü aaat 10,30 tia l.ele4i,. e•" 
tarihine kadar P.T.T. idareıine tafsilen bildirmeleri ilin olunur. 

1 
menine müracaatları. 
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lıtanbul inıaat Usta Okulu Alım Satım Komisyonu 
Batknnlıf mdan : 

Miktarı Muh. fiat Tutarı İlk teminat 
kile kuruş kuruş kuru§ 
750 125 93750 7032 

10000 10 100000 7506 
karaman 

"1• datbç eti 1800 40 72000 5401 
kile fiata Ciasi kilo fiatı 

~o 28 50 T11:ı. 300 6 
3 o 25 25 Ymmurta 3009 tane l ı5 
700 30 Limon 300u 

" 
3 

200 13 Çay 8 450 
200 15 B. peynir 250 25 
100 12 K. peynir 100 60 
150 12 K. bamya 15 100 
300 20 irmik 50 22 
150 16 Un 350 12 

1080 6 Makarna 350 22 
1000 j 5 Şehriye 50 20 

500 32 Ni,a.ta 30 25 
200 6 Pirinç unu 30 25 
150 10 K. ür.üm 80 20 
300 55 K. kayısı 80 50 70 
200 20 K. erik 80 25 

80 ıs 
twtarı 153600 kr. teminatı 11520 kr 

lıtaobul İnfaat Uıta Ok•lunuo mayıs 1940 aonuua kad~r ihtiycı 
ı:aiktarlariyle muhammen fiatları ve ilk teminatları yukarıda 

ı er:ı.akın 17 ikinci kanun perfembe günü saat 15 de Yüksek 
~tepler muhaHbecilitinde te,ekkül eden okul homiıyoru ca ayrı 
•çık ekıiltmeıi yapılacaktır istekliler ,artnameyi cuma ve salı 

lerindea maada d~vairin açık bulundu"u rünlerde aynı yere baş 
~tak ıönbilirler. lıtekliler Ticaret Odasının yeni yıl veıikası ve 
IQat makbudariyle belli JÜn ve saatte komisyona ıelmeleri. 

Çanakkale J. 1 inci Alay Satınalma Komilyonundan: 
•i Kile Tutarı Mov. te. İhale t. Saatı Sekli 

lira lira luf. 
68000 ııgo 89 25 12. 1.40 15 de açık 
18000 3600 270 - 13.1.40 lU da ,, 
18000 2340 175 50 ,, 10 da ,, 

Çaaakkalede 1 ci J. alayı erat ve hayvanatının 1.12.939 tarİ• 

11 •• ~1.8.fMO nihayetine kadar g aylık. ihtiyaçları olan yukarıda 
111 ı 3 kalem eraakların bi:aalarında ıöıterilen günde Çanakkalede 

a inei tabur karara-ahında teşekkül eden aatınalma komisyonunda 
'erlık ekıiltmeıi yapılacaktır. 
Teminatları ihale pnü ve aaatlerinde komisyena teslim edilmif 
llaçaktır. 

Şartaa•eler paraıız olarak komisyondan tedarik ellilebilir. 

Amaıya Aıkerl Satuıalma Komiıyonundan: 
Amaıya ıarnizonu ihtiyacı için ıenelik eksiltmeye kon· 

1 olan 9200 kilo aadeyajı 85 bin kilo arpa 100 bin kilo 
u odun 7 bin kilo sabun için 20.12.39 günü açılan iha.le
lalip ittirak etmediiinden bu maddeler ekailtmelerinin 
unun 40 •• 43 üncü madd.elerine tevfikan 30.12.39 gün 
t 9 a uaatılmııtır. 

• • • Ataiıda cinı ve miktarı yazılı un kapalı zarf usuliy
llınacaktır· Belli ıün ve ıaatte Amasya piyade alayı sa -
lma komlıyonuna •Üracaatları· 

•i Miktarı Muv. le· Muh. be. Tarzı İhale Günü ve Saatı 
Lira Lira 

305000 1858 27450 K. zarf 25.1°940 Perıembe 15 

Airı Tümen Satınalma K•miıyonund n : 
5GO ten ıupa kapalı aarfla minakaaaya çık.arılınıfhr. Tahmin 

•li 30,00Q lira, ilk teminatı 2250 liradır. İhalesi 17.1. O çarşnm
ftlaa 1aat IO da Atrı tüme• aatıaalma komiıyonunda yapıla· 
tır. İıteklilerin teklif mcktublarını tn ıeç ıaat ~ n kadar komiı· 

:; '• Termit b11lunmaları, prhaame ve evsafı kemiıyonda girülür. .. ~ 
Bolu Alay Satıaalma Komiıyonundan : 

Açık ek11ltme ile J-4400 kile pirinç alınacaktır. Pirincin tutarı 
lira ol11p ilk teminat 291 lira 60 kuruftur. Evaaf ve t rtname

laer ıln keımiıyenııla ıörülelıtilir, Açık ekıiltmesi 5. l .\;40 ' cunıa 
l 1aat 9 .la liol11tla Alay Sabnalma Kemiıyonunda yapılacatın· 
iıtelr.li elaalarıa kanuni nıikalarile mezkur ıünde komisyona 

•eleri, 
• • • 35~ kilo l:tulıur kapalı zarfla alınacaktır. Bulıurun mu· 
... lıtedeli 5016 lira ol•p ilk teaıiuatı 376 lira 28 kuruıtur. 
•a•• herıün kemi17onııla ıörülebilir. İbalesi 5.1.040 ifÜnü saat 

tut\ da Alay Satıaal•a Kemiıyonuadan yapılacatından kapalı urfla-
· cı' ilaale ,-uu cıla11 ıaat 9 a kadar Soluda komiıyona vermeleri. 

h' • • • 4500 kilo açık eksiltme surelile kuru üı.üm alınacaktır. Mu· -..ea lıtedeli 945 lira 50 kuruı ol•p ilk teminatı 71 liradır. Ev
•• tarlaame her ıin komiıyonda ıörülebilir. Açık eksillmcıi 

l,940 c•ma ... ü aaat I0,30 da Boludaki askeri aatınalmn kowis
'tı•oda yapılacatıadau iıtekli elanların mezkür gün ve saatte te

ıç•~ ~at maklıtHlarile ve kanuni veaaikle komiıyona müracaatlari. 
Jatı' 

bi' 

•" ··' 
Samıun Aıkeri Satınalına Komisyonundan : 

Miktarı Tutarı İlk teminat Eksiltmenin 
kile lira kr. lira kr. tarih şekli seati 

, 154Si 5716 50 428 75 5.1.940 kapalı z. 10 
11a et 170000 6375 4S7 13 15 ,, ,, 

1~i•ı 16000 4050 303 75 6.1.940 açık ek. IO 
...... ,. 30000 4g50 371 25 8.1.940 " 10 
'tat.. ısooo 1250 93 75 ,, ,, 15 

Y•karula ciuıi, miktarı, ilk temioatlarile tutarı ve ihale tarih 
'• ıaati H ihale fekli yaı.ıla maddeler eksiltmeye konulmuştur: 
•lı.lileri• THika ye teminatlariyle birlikte aıkeri Satınalma Komis

Ji~ ''1111a ıelmeleri ye aarflarıuı ilaale aaatından bir saat evvel komis· 
'' '' reiılifiue .-ermeleri, Şartnamelerin paraııa aluıabileceği. 

• • • ea,ooo kilo yulafa talip çıkmadıtmdan bir aJ içinde pazar• 

MDaekua Oa.nteıi 

lıkla alınac 1 tır. Tutarı 3150 lira olup ilk teminatı 236 iira 25 ku
ruştur. Şartnamesinde deti iklik yuktur. İstek lilerin vesika ve tewi
natlnrile birlikte askeri Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

• • 

MUZAYEDEL R 
Devlet Demiryolları ve İıletme Umum İdaresinden : 
1 38 senesi zarfında işletme ıebekesinde bulunup fimdf. 

ye kadar sahipleri çıkmadığından iıletme nizamnamesi ge
re "'ine ve 2490 numaralı kanuna tevfikan müzayede ile sa
tılacak ohn 122 parça muhtelif eıya 3-1-940 cartamba günü 
ıaat 10 da !:>irkecıde 9 İtletme.ıin bulunmuş efyıı. ambarında 
A. E. Komisyon u tarafından satılacaktır. İsteklilerin aynı l'Ü• 
ve saatte müzayede mahallinde hazır l.ulunmaları ilan olu· 
nur · 

İıtanhul Levazım Amirliği Satıiıalma Komisyonundan : 
415 çift kundura s tılacaktır. Pa:ı.arlıkla arttırması 4. 1.140 

perşembe fiİnÜ. saat 15 de Tophanede LV. imirliti 1&tıaalma 
KO.da yapılacaktır. Talimin bedeli 83 lira, kat'i teminatı 12 lira 45 
kuruştur. Kunduralar Katıdhanede demiryol malzewe ~epesuıııda 
olup isteklilerin m. zkür yerde kunduraları ırördüklerhıe dıtir veıika 
almaları şarttır. isteklilerin arttırma için belli saatte KO.na ~·I· 

eleri. 

lstanbul 2 inci İcra Memurluiundan : 
Bir borçtan dolayı wahcu.z ve para7a çevrilmesi mukarrer 9 

parça oda takımı ve 7 parça diğer oda takımı ve 1 adet sinl'er 
makinesi ve sair ev eşyası 4.1.940 tarihine müsadif perşembe pnü 
saat 15 den 16 ya kadar Osmanbeyde Kır sokağında Hulki bey 
apartımanıaı önünde açık arttırma ıuretile satılacaktır. Mulııammen 

kıymetinin ~075 ni bulmadıtı takdirde ikinci arttırma 9.1.940 tarihine 
müaadif ıalı günü ayni saatte icra edileceğinden talip olanların yev
mi mezkurda mahallinde hazır bulunacak memura müracaat eyle. 
meleri illa olunur. 

Çankırı Belediyesinden : 
Altı lıtin bot mazot te ekeıi pazarlıkla .atılacaktır. Taliplerin 

8. 1.940 tarihine müsadif p ı:artesi günü saat on beşe kadar lııerfiin 
tahriren veya şifahen Çankırı belediyesine müracaatları ilin olunur 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Yüksek ühendis ektebi Satınalma Komisyonundan : 
Mektebimiı. için alınacak olan Dizel motörii ile dinamonun 

muhammen bodeli (1600) ve illr. teminatı (120) liradır. Eksiltmeıi 
15.1.940 tarihinde ıaat (14.30) da mektepte yapılacatı ilin olunur• 

BORSA 
ÇEKLER 

28 . 12 1939 
Londra 5.21 
Nevyork 130.36 
Paris 2.96 
Milano 6.70 
Cenevre 29.2406 
Amsterdan 69.2J20 
Brükıel 21. 7075 
Ati na 0.965 
Sof ya 1.5925 
Madrid 13.5325 
Buda peşte 23.49 
Bükreş 0.965 
Belgrad 3. l 575 
Y okohama 31.045 
Stokbolm 30.92 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Ergani 19.70 
Sıvas • Erzurum 1. 20.40 
Sıvas·Erı.urum VI 19.10 

Gece saat 20,30 da 
YELPAZE 

istiklal Caddesi Komedi 
k ısmın da 

Bu akşam saat 20,30 de 
İKiZLER 

HALK OPERETİ 
Bu akşam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 
ZOZO ile 

(GİT KAL) 1 
operetinin gala 

gecesi. Ayrıca: Atilla revüsü 
ZOZO · TOTO tarafından 

BAYAN MUALLA 
ve:kıymetli sanatkarlardan 

mütetekkil 
İLKBAHAR REVÜSÜ 

Kabacidi Orkeıtraaı 
Andre Balet Smıılekou, Dinami-
lanaı, Anita, Yolanda, Tria 
Suzi komik Akrobat Due Atla
dım. Her pa:ı.ar bütün program· 

la içkisiz matine 
Tel: 43776 

(10772) ı-• 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsas 

- 28.12.939 -

F(ATLAR 
---- ---:-------

1 Aıatı Yukarı C 1NS1 

Butday yumuıak: 

" ••rt 
kır.ılca 

Kr. Pa. Kr. Pa. 
s so s 32 

• mahliit 
Bakla 
Keçi kılı 
Keten tohıı•u 
Yulaf 
Kutyemi ıuvallı 
Mııır aarı 

Faaulya ufalı: 
Susam 
Mı11r beyu 
Tiftik otlak 

• mal 
iç fındık 
Cevir. iç 
Arpa Aııacl•I dökme 

• yemlik çuva. 
z. yafıı Ekıtra 

• l. yımeklılt 
Çavdar 
KetenyaA-

s :.?O 

ıs - ıs ıo 

17 20 18 30 
17 20 
.. 38 

37 -
46 -
4 35 4 36 
5 22,S - -

s s 

Pamuk Adana 56 -

Butllay 
Susam 
Kouemi 
Fa.siye 

GELEN 

Keten tohumu 
Mercimek 
Arpa 

y •ııalc 
B. Peynir 
Tiftik 
Çavdar 
Uu 
Bulgur 

Fııaulya 

iç badem 
1ç cevi:ı 

GİDEN 

170 Ton 
59 
- . 

• 

• 
213 • 

g • 

0,75 " 
4 

150 • 
30 • 
ıs • 

20 Toıı 

20 • 

24 • 

DİŞ FİATLAR 
Bu~day Liverpul 3 6' 

,, Şıkago 

» Vinipek 
Arpa An vere 
Mııır Lendrı 2 7 
K•teo T. 
Fındık G. ; Hamlaurı 

• L. : • 

Cinsi Mikdarı Muh. be. •ıo 7,5 le. Ekıiltmenia 
lira lira krf. ıekli aaati 

Sıgara makine koluı 20000 kg. ıif 3850 273 75 aç. ekı. 14-
Filtre bezi 600 adet 4146 310 95 15 • 

1 Şartnameleri ve filtre bezi nümuncıi mucil.i11ce yukan4a 
miktarı yazılı 2 kalem eşya açık eksiltme uıulile aatı11 alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat temiaatları, ekıiltıae ıaat
leri hizalarında yaaılulır. 

ili - Ekıiltme 12.1.940 cuma pnü Kal:tatafda Luaaıa n 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her fÜn ıö:ı.ü geçen Şube~•• paraıız alıH· 
bileceti gibi filtre bezi nümuneaide görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün n 1aatler4e 
0 

9 7,5 ıüvenme paralarile birlikte mczkir Komiıyena relmeleri. 

(lO'NT) . ·-· 
* ıı: * 

1 - idaremizin Üıküdar depelar grubun.la hurda halia~• ıan• 
cut 21 adet telefon cihazile 30 postal santral makineıi aktıalli.tör 
bataryalarına ait parçalarla birlikte pazarlıkla aatılacakbr. 

il - Muhammen bedeli 200 lira Y. 15 muvakkat teminatı 30 
liratlır, 

ili - Pazarlık 9.1.940 salı günü saat 16,30 da Kaitataıta Leva· 
z.ım ve Mibayaat Şubesindeki Alım Satim Kemiıyoaun~a yapıla

caldır. 

iV - .Makine her gün Üıküdar depolar rubun.la rö..-lebilir. 
V - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte Y. 15 

miktarındaki teminat paralarile birlikte yukarda adı geçen Keıııiı-
yooa l'elmeleri. (10664) ~-4 

• • • 
1 - Me.-cut numuneıi mucibince 5 ton adı ciaı amyaat tez.11 

pazarlıkla aatın alınacaktır. 

il - Pazarlık 3.1.940 çarf*aılıta günü saat 10 da Kabatafda Le
yazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Numune her gün aözü geçen Şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen pn ve ıaatte • 0 7,5 

güvenme paralarile birlikte meı.kiir Komiıyena ıelmeleri. 

(10749) J-4 
••• 

1 - Şartnamesi mucibince 12.Xll.839 tarihinde kapalı zarfla i
hale edileceti ilin edilmiş olan l adet çuval yıkama makiaeıine 

talip zuhur etmeditinden yeniden pazarlıkla ekıiltmeye kenmuştur. 
il - Muhammen bedeli sif 5200 lira muvakkat temİHtı 390 

liradır. 

ili - Paz.arlık 8.1.940 pazartesi rünü aaat 16 da Kabataı4a Len
zım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komiayonuoda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her giln ıör.ü r•çen Şubeden paraaıı. alıua
bllir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler fiataız fenni tekliOerini i
htle pnünden bir hafta evveline kadar tetkik edil.ek lı.ere lohi
ıarlar Umum Müdürlüp Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lizımdır. 

Vl - Münakasaya ırirecekler • 0 7,5 güvenme paralarile birlikte 
paaarlık için tayin olunan a-ün ve saatte mezkür komisyona ı•l•e-
leri ilıin olunur. (10774) 2 - 4 

.....,--------------------------------------------~ 
Galatasaray lisesi Ahın , Satım Komisyonu 

Başkınhgmdan: 

Cinıi 

Mikdarı 
kile 

Fiyatı 

kur uf 

Malatya kayısısı çekirdekli 3000 80 ) 
Kuru üzüm reı:aki 500 20 • 

,, ,, çekirdekaiz 1200 24 ) 

İlk temİHh 
lira 

Üryaııl eriji 2000 30 ) a24 
Cevia içi 600 45 ) 
Kuf fiır.ümü 250 20 ) 
Fındık içi 500 ~ ) 
Karu İncir 500 ~ ) 
Çam fııtıtı 250 110 ) 

Galataray Lisesinin Mayıs t940 sonuna kadar ihti7açları elan 
yukarıda cinsi, mikdarı beher kilo tahmin bedeli ve ilk teminatı ya· 
zıh yiyeceklerin 5. l. l9~0 cuma günü saat 15 de Bey otlu lstiklll 
Caddesi No. 349 da Liseler Mubasebecilitinde toplanan Okul Keaiı· 
yonunca açık eksiltmesi yapılacaktır. 

İstekliler Ticaret Odasının yeni yıl veıikası ve ilk teminat mak· 
buzlarile birlikte sözü reçen ıün ve ıaatte de Kemiıyooda bulun· 
maları . 

Şartnameyi ıörwek ve teminat yatırmak için Galatasaray Liıcıi 
idaresine müracaatları. (10-467) l - 4 

Açık Eksiltme ilanı : 
Güzel Sanatlar Akademisinden : 

Güzel Sanatlar Akademisi iarp teı.yinatı ıubeıi odalarına tiö
fenecek ( 1504,75) lira keşif bedelli Linolyom ve inıulite işinin aıık 
ekıiltmesi 10.1.940 tarihinde ıaat (14) de Catalotlaaııla Yaluek 
Mektepler aıuhaıebeciliğ'inde yapılacaktır. Muvakkat teaiHtı (113) 
liradır. Ekıiltmeye ıirebilmek için teminat akçası makbuır.un•n ve 
taliplerin buaa benzer (1500) liralık bir it yap111ıf elduklarıaa dair 
idarelerinden ve Ticaret Odasından alacakları nıikaları Kemiıyoaa 
ibraz eylemeleri liır.ımdır. 

Mukavele projeıi, ekıilt•e, buıuıi ve fenni şartna•eler, proje 
keıif bulüa11 ile buna miteferri evrak bedelsiz. olarak Göz.el Sa
natlar Akademisi idaresinden alınabilir. 

İıteklilerin muayyen &ün ve 1aatte Yükıek Mektepler Mulaa1e· 
becili&"inde A.E.P. Koıniıyonuna müracaatları ilin olunur. (10803) 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : lı 
Baeıldıfı y•r : Akın Baıamevl, lataabul 

vJ 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ı'adjudication 

A) Adjudications au Rab~ 

Mode 
d' adjudicat. 

Prix Caution. - Lieax d';-cİ]i'i"dication e td;;™• 
eatimatif proviıoire Cahier des Cbarr•• 

Constructions-Reparations-Trav. Publi'!!-M~!eriel ile Construction-Cartographie 

Joura Heures 

Trav. rep. et renfo'rcement route traverıee par Publique 2320 51 174 04 Dir. Radios Ank. 12-1-40 14 -
le cible de radio de muıique pres de la 
baraque de police a Maltepe 

Const. route .reliant la fabrique de masque Gre a gre 1145 70 85 94 Vil. Ank. 15-1-40 15 -
contre le gaz de Mamak a la Stalion 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitairas-Fournit~!J~_our Hopitaux 

Gaz hydrophile Gre a rre 4900 - 735 -
Bande pour pensement: 58000 p. " 5600 - 840 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

Com. Ach. lnt. Tophane 
C · A. Min. Def. Nat. Ank. 

30-12-39 11 -
9-1-40 14 -

Carbon: 1000 paires Gre a rre 3000 - 450 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 3-1-40 11 -

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

Couverture en laine: 500 p. (nj) Publiquc 4000 - 300 -
Toilc pr. linge: 10(000 m. Grc a gıe le m. O 26 3900 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapiaserie ete. 

C. A. Comm. Gen. Surv. Douan. lst. 
Com· Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

8-1-40 14 -
5-1-40 15 -

Linoleum pr · les chambres de l' Aeademie des Publique 1504 7S 113 - Aoadimie cles leaux Arts 10-1·40 1-4 -
Beaux Arts (aj.) 

Transport-Chargement - Dechargment - Fournitura de Bureaux 

Transport danı la ville: 6000 t. Pli cach 

Combustible - Carburant-Huiles 

Boiı de sapin: 1000 t . Pli cach 

Divers 

Moteur Diesel et dinamo 
lrone pr. etrier: 10000-25000 p. (c. eh 138 P) Gro a g-re 
Camion de 2 t. et de 157 pouces 
Manranese: 17 t. Gre a gre 
Pnıux pr. camion: 6 p.·chambre a air: 4 p. Publique 

f'rovisi ons 

.Savon: 15450 k. 
Poiıı: 170 t. 
Riı: 15 t. 
Haricıots ıecı: 30 t. 

Pli cach 
,, 

Publique 

Pommea de terre: 25 t. " 
Avoine: 63 t. Gre a rre 
Avoine: 200 t.· foin: 200 t. ,. 
Riz: 14,4 t. Publique 
Ble concasse: 35,2 t. Pli cacla 
Raisin aec: 4,5 t . Publique 
F romage lcacher: 639 k.· id. blanc: 1980 k. (aj) " 
Orre: 100 t. (aj) Gre a rre 

,, 600 ,, Pli caca 
Raiıin sec: 33 t. ,, 
Oiınonı: 900 k.·choux: 1,2 t.-poireaux: 1.2 Gre a gre 

t •• pomme de terre : l ,8 t. • eptnardı : 
1,5 t. 

Riz: 1,6 t.-beurre: 1,2 t.-haricob: l,'2 t.-len-
. tilleı verteı: 960 k ·-raisin ııec: 640 k. -
sel: 800 k.-aavon: 560 k.- ble concasae: 
3,2 t.-huile d 'olives: 480 k .-abricots scc: 
400 k.-poiı·chicbe: -100 k.- ıucre: 1360 
k.-oliveı: 560 k. 

Adjudications a la surenchere 
Boiı: 9576 quint. 
P'auteuilı, canapeı ete. 

Tronc de ı:pin: 2964 p. 
Decombrea de biti11e en bois 
Boiı de ch&ne: 5052 quint.-cbarbon melange: 

2791 quintaux 
Bidona videı d'huile: 500 p. 
Divera mcubleı ıe trouvant a l'hô~ .. 1 Tokatlıyan 
Divcrs objets: 122 p. 
Bois de chlne: 4759 quint. 

• ,, 
" 

1805 > 

910 " ,, " ,, 
Cbarbon de boiı: 1302 > 

Soie artificielle et peau de boeuf 
Decombrca de boutiqueı et maiıonı en boiı 
Ble: 200 t. 

,, 

Publique 
~ 

" 
" ,, 

• ,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Pli caob 

13800 -

16000 -

1600 -
la p. 1 10 

-1930 -
1189 -

5716 50 
6375 -
4050 -
4950 -
1250 -
3150 -

388S -
5016 -

945 50 
1332 -
6500 -

39000 -
7260 -
313 50 

3916 -

400 -

la p. O 03 

1035 -

l~O-

120 -
4125 -

369 75 
89 18 

428 75 
487 13 
303 75 
371 -

9.3 75 
236 25 

291 60 
376 28 

71 -
99 90 

488 -
2925 -
5« 50 
23 52 

293 70 

71 82 

544 23 

ti7 85 

1 13 

24 99 
10 82 
5 49 

29 30 

70 -
675 -

Com. Aoh. lnt. Anle. 

C. A . Command Mil. Mutia 

C. A. Eeole lnrcn. Giimlp\lyu 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
Dir. Gen. PTT A.nk. et lst. 

,, 
Vil. Ank. 

Com. Ach. Milit. Sa•ıun 
) > 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
,, Mil. Kırklareli 
,, Reg-iment Bolu 
,, ,, 
,, 

Com. Perm. Mun. lst. 
Com • Ach. Mil. Edirne 

> ,, > 
,, lnt. Ank. 

Dir. Fabr. Mil. lst. İı Salıpazar 

,, ,, 

4-1-40 15 -

16-1-40 ıs -

15-1-40 14 30 
16-1-40 ı 1 -

Juıqu'au 16el-40 
25-1--40 16 -
15·1·40 15 -

5-1-40 
5-1-40 
6-1-40 
8-1-40 
8-1·40 

30-12·39 
5-1·40 
5-1-40 
5-1-40 
4-1-40 
5-1·40 

15-1-40 
3-1-40 
5-1-40 

10 -
15 -
10 -
10 -
15 -

9-
9-
9-
9-

14 -
15 30 
11 -
15 -
ıs -

5·1-40 14 -

Dir· For~tı Samsun 10-1-40 14 -
Bureau Executif Eyup Galata Perçeveli 13-1-40 ' -

sok. Lacivert han 
Chef Rovirı Expl. Forlt Etat Dursunbey 
Dir. Reataur. Mun. Ank. 

,, Forata lıt. 

C. A Dir. Gen. Fab Mil. Ank. 
5mı Bur. Eıı:ecutif lat. 
9 me Expl. Ch. de fer Etat Sirkeci 
Dir. Foratı Çanak. 

,, ,, 
• Balıkeıir 

> 

Dir. Pr. Douaneı lzmir 
,, Reıtaur. Mun. Ank. 

Dir. Etable Karaeabey 

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

8-1-40 14 -
J0-12-39 10 -

3·1-40 10 -
3-1-40 14 -
3-1-40 14 -

10.1..ıo 15 -
10-1-40 15 -
3-1-40 14 -
8-1·40 15 -
,9-1-40 15 

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

Cumarte•i 20. 12.939 

Elektrik tesisata Ye santral bina11 int· (•ulaacak lleleıl.) No 1111 
At ve katır nah (M.M.V.) No 1267 
Malatya yeni cezaevi ilani inf. (Malatya C. Mlıldeium) No 1-
• BiDa aokazları (İnhisarlar U. Miti.) No 1270 
Çıralı çam kereste (Nafıa Vek.) Ne 1270 
Tazyik edilmit pamuk (Tophane Ln.) No 1270 
Divar int (İalaiaarlar U. Müd.) No 1270 
Köpri tamiri (Balıkesir Vil.) No 1271 
lnıaat malzemeıi (M.M.V.) No 1271 
Aleminyum lak (Aık. Fabrikalar) No 1271 
Neft yatı ( " " ) No 1271 
Saman ekmek ve keailmit aıfrır eti (iamir Lvz.) No 1212 
• deniz motöril (Mersin Gümrik Miti.) No 1275 
Un (Siird Aık. SAK.) No 1275 
Trinatrium fosfat (Ask. Fabrikalar) No 1279 
Şayör yaylıtı çelik ( ,, ,, ) No 1280 
imaret camii tamiri (Trabzon Vakıflar fdareai) Ne 1281 
Zeytinyatı (İıt. Komut.) No 128! 
Saceyağı, arpa, sabun ve odun (Amasya Aık. SAK) No 1213 
Yulaf k. ot ve baskül (Kırklareli Aılı:. SAK.) No 1283 

~-...~-- ____ ..,_""'.,... --.--·-----~ ..... -----
Memento des Fournisseurs 

Samedi 29.11.939 I 

Coaıtr. centrale et inatal electrique (Muniıip. Bulaaeak) Ne 1tJS 
Fer a cheval (Miniıtere Def Nat.) No 1287 
Coostr. it la mai&on penale Malatya (Proeureur Gen. Malat1a) Ne 1 
• Decombrea bit (Dir Gin. MonopolH) No 12'10 
Bois de aapin resineux (Miniat. Trn. P11lt.) No 1270 
Coton comprimi (iot. Tophane) No lı-70 
Constr. mur (Dir. Gea. Monopoles) No 1270 
Materiaux de conıtr. (Miniat. Def. Nat) No 1271 
Laque en aluminium (Fabrique Milit.) No 1271 
Huile nafthe ( > ) No 1271 
Paille pain et viaode de bcıeuf (İnt. lzmir) No 1272 
• Moteur maritime (Dir· Donan• Merıin) No 1175 
Farine (Cem. Acb. Mil. Siird) No 1275 
Pboıplaate trinatrium (Fabr. Milit.) Ne 1279 
Aeier pl'. reaaord ce claarıHr ( ,, ) No 1380 
Rep. moaquee (Dir. Vako11fs Trabzon) Ne 1281 
H11ile d'olivea (Command. İst.) No l~ı 
Beure, orl'• aavon et bois (Com. Acla. Milit. Amaı1a) Ne 128.l 
Avoine, foin et bascule (Com. Ach. Milit. Kırklareli) No 1381 
Rep. pent (Vilayet Balıkesir) No 1271 

(3 üncü aayf adan devam) 

lıtanbul Üçüncü icra Memurlufuntlaaı: 
Bir borcun temini iıtif &11 için, mahcuu olup ıatılma 

karar verilen 468 lira kıymeti mubammenell •alatellf •• 
yası; karyola, ıardrop, orta maıaıı, taban bahıı, frijider 
ka buz dolabı, elektrik cihazları, hava•a•ı fırını ye 
2.}.940 ıalı ıünii ıaat 14 tea itibaren Tepe~aııntla Aı 
mescit ıokafında klin eıki Kamhi apartımaa111da at1k 
tırma ıuretile ıatılacaktır· Birmcl arttırma ıilntl mulaam 
kıymetlerin yüzde 75 ini bulaıadıiı takdirde lkiacl arttır 
4. 1 .940 perıembe ıünü aynı ıaatte yapılacaktır. Al•ak 
yenlerin yazılı ıaat ve ıüaılerde mahalli mezkdrtle hasır 
lunacak memura müracaatları illa oluaur. 

Eyüp lcra Memurlufundan : 

lir ltorçtan dolayı malaeuz olup para1a çenil•UİH karat' 
len bir kanape iki koltuk bir boy aynaılan ibaret e17anıa r .. 
talliliye milıteriye ait olmak Az.ere açık arttırma auretlle 13.1 
cumarte1i rünü saat 1 dan 13 e kadar Galata Perçnli tokak 
vert ban 4 No. lı odada aatılacatından isteklileri• malaalliaıle 
bul11aaıak memuruna müracaatları illn olunur. 

lıtaı.ibul Orman Madlrlüğünden : 
Şilenin Korucaıllt deYlct ormanuııo A ve B aerlıintlen 

kental m•te ve UiU kental karıtık kömlr a~ık arttu•a ile 
1 caktır. 

1 
Arttırma 11.1.SMO tari .. iae mlaadif per .. •H rl•I aallt 1 

11 

yapılacaktır • 
Mete ktlmlrlnln muba•men bedeli 16 n karıtık lr.l•lrla 

tali 13 kuruıtur. 
Munkkat teminat 87 lira Si kuruıtur. 

Şartname n mukavelename projelerini •lrmek iltiyHlor 
bul orma• mldirlütlne mCiraeaat edebilirler. 


