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850 

1500 
Ecııeb: memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 

yan tediyat makbul değildir. 

CUMARTESi 

HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TiCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

30 Birlncikinun Mit 

İDAREHANE 
Galata, F ermencciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

İLAN ŞARTLARI 

ldnrehancmizdc görüşiilür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 
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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler Kanunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

4rjıntln BuQdıy Rekoltısl derunda depo fiatları dökmede 

~']•ntinde bu yılki mahıul va· kilo başına 9 kuruş ve çift bü
ti h kk daki tahminler .ny- • yik tenekede 329,20 kuruş ola-

• ID ır- k b" d'I . . : ra tes ıt e ı mıştır. 

~ yıl butday mahaulüntin 51 ~inaenaleyh, her yerdeki cari 
'on ton olacatı tahmin edil· fıyatlara : 
tedir. Dökmede kilo başına: 2,46 kuruş 
~ nıikdar 1933 - 1938 yılları Çift tenekede: 73,80 kuruş 
liıini teıkil eden 5 919.000 ilave edimiştir. 

illtotlan aptıdır. Ge~en yıl 2 - Benzin ve ga:ı.yağı fiyat-
uli 1.150.000 tonilato idi larında deği,iklik yoktur. 

yılan mahıulünün mikdarca lskınderiye kereste piyasası 
tı olaa11 ıeçen yıl fiat düş· Hali hazır dolayısile Roman· 
lıltltü ve (butday ve silolar ya ve dijer ülkelerden hemen 
ltıiıyonunun) elindeki buidayı hemen mal gelmemesi yüzünden 
lllamaıı laerine mü.tahsil stokun mevcudu ile memleketin 
inde u ekme.i için yapılan idare edilmesine çalışılmıştır. 

P•nanda ve bir de ıoa :ı.a-• Ancak inşaat muvakkaten tatil 
larda clilıen yatmurların iras· 

edilmiş ve bun9an dolayı pi:•ıua 
i tahribat neticesidir. 

" alış ve satışları azalmıştır. 

Tarife 
No. 

551 A 

552 

557 

A 
B 

c 

A 
B 

'leeen yılın 1 küıür milyon-
FIATLAR : 

malaıulünden !,5 mılyonu 
Mısır hükumeti bu maddeyi 

•trıluk ve •ahili iıtiblik için de havaici ' zaruriye arasına a-
ıl.iıktan ıoara (80:J) bini Bre· )arak 11arha tabi tutmuş, haftada 
~•ya ve 3,5 q:ıilyenu dij'er 
~•lere ihrac eılilmittir. Geriye b.ir neşr1edilent 1 

nakrht t~rifesid iiz
0
e · 

1560 

1 564 A 

ı B d . rıne ma sa ı ma a ıse e /o 
an 2.186000 ton a komııyo- 20 .1• 30 . b t' d f' ti .ı 

ı a nıs e 111 e ıa ar a 
il elinde .. tılmayıp kalandır. ı .. k 1. d M ı · h b' 

ı. b 
.. A . t" d ' yu se ış var ır. ese a ar ın 

eaa a ıore rJan ın e es· • d F' 1 d' R 
l .ı 

3 
·ı . • ilanın an ın an ıya ve usya-

lllahıu .en •• yon ve yem "F'l . . . k ·• b' 
h 

_ı 
5 

·1 k .ı nın ı en,, cınsı erestenın ır 
ıulaan mı yon •••r mcv· . , . 

~ 1 
'·t B 2 5 ·ı mıkab kademı 9- 9,5 Mısır ku-

o acaa ır. unun , mı yonu I d 
\Unluk ve dalııili istihlak için ruşunn satılırken son ay ar a 

12·13 kuruşa olmuştur. 
tılınca ita yıl ihrac edilecek 
~dar elarak elde 5,5 milyon MUVAREDAT : 

Yukarıda piyasa bahsinde işa
ll katlar bir aahsul kalmış 

c:aktır. 

lskendıriyı Palamut Piyausı 

ret edildiği gibi bu son iki ay 
içinde hariçten yalnız yolda bu
lunmuş, tacirlerin eski siparişle

Yeni rekeltenin idraki ve ba· rine aid iki vapur lotundan baş
ka mal gelmemittir. 

iskenderiyı odun kömürü piyasası 
Piyasa isteklidir. Türkiye ve 

Bulgaristanılan mal ıatın alama
yan bura ithalatcılarının. Hicaz, 
Necd, ve Sudan'a bir haylı sipa· 
riş verdikleri işitilmiştir. 
FİATLAR: 

Bu maddenin de fiatları yük
selmiştir. Yıl başından geçen 10 
ayın vasati fiatları aşağıya alın

mıştır: 

-C. 1. F. İskenderiyo ton başına sterlin· 
Menşe 1939 ayları 

ı 2 3 4 5 6 1 s 9 ıo 

Türkiye : '. 
11-12 -

Bulgariıılan : 
S-7 5-6 5-7 5·8 5-7 5-7 4-5 4-6 6-7 8-9 

Hizcaı.. Nt'cd ! 
5-6 4.5 5-6 4-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 6-7 

Sudan : 

l D 

1 569 c 

ı 
1 598 

611 

613 

614 c 
616 

621 

624 

625 

A 
B 

- - 6-8 8-9 8-9 7-8 6-8 6-9 8-9 8-9 

Motörin Flatları 

Petrel ve miiftakları fiatları· 
'-ı• laer tarafta yGkselmekte ol
llla11na ve Romanya piyasasında 
lae fiatlar axim bir niıbet dahi· 
liıade .e muntaaaman tez.ayüd etti 
li halde ton motorin hamule· 

ıl l.tinin ancak me:ı.kur memle
~tlten ıetirilebilmit bulunması
'-• blua.. moU5rin fiyatlarının 
'tttmlma11 zarureti hasıl olmut 
•t qatıda yuılı a:r.amt fiyatlar 
IS ilkkiaun 1939 tarihinden iti· 
btren tatbik mevkiine konmuş· 
~. 

1 - lataabul, İzmir ve İıken· 

Tütün muıtahsılinl n şikayeti 
Son günlerde Ege bölgesinde 

tütün mübayaa eden kfiçük fir . 
malar ve bazı mutavassıtlar, ge 
niş mikyasta şikayetlere sebebi
yet vermişlerdir. 

Bunlar tiltfinün kilosunu yir· 
mi beş kuruştan satın almakta, 
ayraca iskarta diye ayırdıkları 

tütünlere de kilo başına beş 
kuruş fiyat vermekte imişler. 

Tetkikata batlo.nmıştır. 

Karabük fabrikası çelikhane kıs

mı bu hafta ıçinde işlemeğe 

başlıyacaktır 
Karabük demir ve çelik fab

rikalarının çelikhane kısmı bu 
hafta içind~ faaliyete geçecektir. 
Bu kısımda mamul malzeme i
maline yarıyac.ak blok çelik imal 
edilecektir. Fabrika haddehane
sinin de çok yakın bir zamanda 
faaliyete geçirilmesi için hum
mıtlı ıurctte çalıtılmaktadır. 

632 A 

H 

634 

648 
A 
B 

649 

B 

D 

Gümrük resmleri indirilen makine, aıat ve bunların 

yedek ve tecdid parçaları lhıtesi 
Mer'i Yeni 

resim lira resim lira I 
Maddenin adı 100 kg. 100 kr. 

Oksijen vesair t zyik veya temyi edil- 8 - O 80 
miş gaz tüpleri 

Maden ocakları için maden lambaları, 
ve madenci kovaları ve her nevi ele· 
vatör kovaları : 

Sadeleri 8 -
Boyalı, cilalı, 11rlı veyahud sair maden- 24 -

le ialnavizli olanları 
Elektrik tertibatını havi maden lamba· 60 -

ları 

Bakır ve pirinç boru ve beru raptiyesi 
ve aksamı: 

Adileri veya boyalıları 
Cilalı, nikel, alüminyum vesair adi mea

din galvani:ı.li veyn oksitli 
(İktisad Vekaleti müsaadesile) 

Pirinç, telden örme veya dokuma men· 
sucat 

Bakırdan maden oealtları Umbnları 

30 -
55 -

67 50 

87 5 

o 80 
2 40 

6 -

3 -
5 50 

6 75 

8 75 
Bakırdan maden ocakları lambaları nı· 105 - 10 50 

kel veya saire yaldızlı veyahut oksitli 
Maden ocakları Uimbaları (elektrik ter· 262 5 26 2Ş 

tibatıuı havi olanlar) 

Alüminyum boru ve aksam ve süzıeç 66 - 6 60 
levhaları (İktısad V ckal tinin müsa-
adesile) 

Fabrikalarda kullanılmak üzere mano· L 1 K~. L l Kg. 
metre, voltmetre, gaz, elektrik ve su O 40 O 04 
ölçmej'e mahsus ve saat tertibatını 
havi ölçü aletleri • 

(İktısad Vekaletinin müsaadesile) 
L 1Kr.L1 Ka-. 

Buhar düdükleri l 10 o 11 

Mikroskop 

L IOOKı. L/ IOO Kı. 
150 - 15 -

(İktısad Vekaletinin üsaadesile) 
L T Kı. L 1 Kg-. 

İplik sayma aletleri 2 5 o 25 

Klişe anelerde ve metafoj'rafi libora· L, T Kı. L 1 Kg. 
tuarlarında kullanılan husuıi fotetraf 4 - , O 40 
reprod luiyon cihazları ve film stiid-
yol n içiu sinema alacı makineleri 

L lOOLa-. L IOOKı. 
• 

Her nevi oteldav 
(İkhsad Vekiletinin müıaadeıile) 

Hnraret, kesafet,. rutubet \'e iıpirto de. 
recclerini iÖsterir aletler : 

Sadclerı (İktısad Vekaleti mÜ· 

Çerçevelileri aaadeıile) 

40 - 4 -

150 -
52 -

15 -
5 25 

Tarifenin başka mahallerinde :ıikredil- 30Q - 30 -
meyen fenne ve arazi mesahaarna ve 
topotrafi işlerine müteallik aletler 

(Yalnız Vekaletinin müsaadesile) 
Hauas teraz.iler 300 - 30 -
(İktısad Vekaletinin müsaadeıile) 
Demiryolu mevkilerinde veya fabrika· 10 - 1 -

larda müstamel sabit büyük veya oto-
matik basküller 

(Yalnız. demiryolu mevkilerinde kulla· 
nılan basküller İktısad Vekaleti mü
snadesıle) (Dekovil veya demiryolu 
tesisatı bulunan müesseseler için) 

Tarifenin başka yerlerinde sarahaten 200 - 20 -
veya temsilen zikredilmeyen aletler· 
den sanayide kullanılan aletler 

(lktısad Vekiletiniıı müsaadeıile) 
Buhar kazanları 
Borulu, nim borulu vesair tertibatlı 
Sairleri (kalorifer kazanları hariçtir) 

Her nevi kuvvetle müteharrik makine· 
ler (kazanlarile birlikte) : 

Lokomobil ve aksamı (kazanlarile bir· 
likte 

uhar türbinleri ve buhar makineleri 
sabit, nim sabit: Sikleti 2u00 kiloya 
kadar 

2 Sikleli 2000 kilodan y•karı olanlar 

(Devamı var) 

o 50 
o 35 

o 80 

o 80 

o 70 

o 05 
o.o 35 

o os 

o 08 

o 07 

• • 

MUNAK SALAR 
inşaat -Tamirat- afıa işl!ri - Malz me-Haritı 

Tokat Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Tokat - Turhal yolunun 244+ 277-2«+927 kilometreleri a

rasında yaptırılacak parke kaldırım ve beton hır•tvar inşaata 22649 
lira 13 kuruı keşif ve projeleri mucibince 20.12.939 ill 20.1.140 
tarihine k dar bu bir ay zarfmdaki h ftaların pazartesi ve perıe•· 
be rüulerinde pa:r.arlıtı Tokat viliyet claimi encümen nlohuntla 
yapılmak üz.ere eksiltme pazarlı;a bırakılmıftır. 

İlk teminat 1698 lira 98 kuruştur. 
Pazarlıia iştirak etmek iıteyenler Tokat nafıa mütlirlütDne 

müracaatla ehliyet veıika11 alacaklardır. 
Ticaret odasında kayıtlı ltulundaklarına dair ayrıca ltir ltelıe 

daba ibrazı mecburidir. 
Her •evi rüsum, l'azete, ilin ücreti üzeri•• ilaale ela•acata 

aittir. 
Ketif, preje vesaireyi ıörmek ve daha fada aaliimat al•ak 

isteyenlerin ber;ıın viliyet daimi encıÜaHine miraeaat etmeleri 
lizum• ilin olunur. 

lltılar, Klinik ve ispençiyari allt, Haıtaaı Lvz. 
Kecaeli Viliyetindeıa 

Vilayet Memleket Haatanesi ifin 1233 lira 10 kurut aulaammea 
kıymetli iliç ve levazımı tıbbiye açık ekıiltme l\lrctile saba alına· 
caktır. İlaale ikincikanunun 8 ioci puarteıi rünü aaat 15 de Vila
yet makamında yapılacaktır. Muvakkat teminat 92,5 liradır. İıtekli
leria o rün, zikredilen saate kadar muvakkat teminatlarile Viliyet 
makamına, tartuameıini rörmek istiyenlerin de Vilayet Memleket 
Hastaaesine müracaatleri. 

İstanbul Ziraat Müdürlüiüıulen : 
Aııari yiı.de 98 •afiyette ve m•ııtuam, ıafla111 fı~ılara wevzu 

olarak 10 ten ıöstafı •iık eksiltmeye k•aulmuttur. 
Mulaa•men bedel 2Qij0 liradır. 

İıteklileria yüzde yedi buçuk muvakkat temiuatlarile ilaale tari
bi olaa 4. 1.940 perfemlte ıünü saat 14 de Vilayet binaaında Ziraat 
mAltayaa komiııyonuna miracaat etmeleri. 

• •• 
1750 kilo metil alkel ile 9800 kı. ıi:ı: taıı alınacaktır : lak 

İulaiaarlar U. Müd. iliularına. 

Et.kirik, Hıvııazı, Kılırifır (T11i•t vı lılz.) 
M. M. v. Deniz Merkez Satınalma Komiıyonundan: 

Atlet Cinai Seherin in fiyata Yekun 
6 lO beyıir kunetinde 4400 lira 26400 

diz.el ceaeraytör 
2 45 beyıir k•vvetiude 5480 lira 10i60 

diı.eJ ccaereytör - ---
37360 

1) HepıiniA tahmin eıfileu bedeli 37360 lira elan 8 adet cini 
cenereytör6u pazarlıkla miinakaaası 4.1.40 tarihine rastlayan per· 
ıem9e günü Kat 14 de Vekalet binasnıda miitetekkil Ko•iıyonu· 

mu.da ıcra edilecektir. 
2) 187 kuruf bedel ile ıartııamesini almak istiyenleriu her ıün 

ve münakasaya ıirmek isteyenlcriu de mezkur gün ve saatte ı802 
liralık ilk teminat ve kanuni belıeleriyle komısyoncu olm dıklım 
hakkındaki vesika ile birlikte Koınisyona miracaatlara. 

İstanbul Levazım Amirliii Satınalma KomisyonundaB: 
Bir nded elektrikle itler yem temizl eme makinesi alıı.ıacaktır. 

Pazarlık.la eksıltmeıi 5.1.940 cuma pnü saat 14 te Topbaaece le· 
vazım imirliti aatınalmıı komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ltel
li saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Komutanlı ı Satmalma Komiı-ronunclan: 

Maltepe Piyade Atıt Okulunda ketif ve ıartnamesine ıöre elek
trik tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır. Münakansıaa 4.1.940 Pert••· 
be a-ünü saat 11 de baılnnacak ve ayni pnde ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin belli i\in ve aaatte Fındıklıda komutanlık aatıaalma ko· 
miıyonuna relmeleri. 

ensuoat -El ise -KuRdura - Çamaşır v. ~ 
• • • 

20 bin m. kalın amerikan bHi alınacaktır: &ak D.D.Y. ili.-
larına. 

-Kereste, Tahta ve saire 
Nafıa Vekaleti Konya Ovası Sulama ldareıi Müclürlüiünden : 

Eksiltmiye kont1lao it : 
Muhtelif eb'ad Ye evsafta 50 metre mikib 5 kalem kereıtetleu 

ibarettir. 



2 

Ci 

in aat, Tamirat, Nafıa •, Harita 

Beyoğlu sarı hastahk lar 
yap. yangın su tesisatı 

lcadele M rk. 

Tolıat·Turbal yolunun nrasındıı yap. parke 
kaldmmn ve beton turutvar inş. 

paz. 103 60 

,, 22649 13 

~laçlar, Kl inik ve isp nçiyari alfit, Hastahane Lvz. 

C6:ı:taşı: 10 t . aç. ekı. 2000 -
Metil lkol: 1750 k . (temd .) 
Mudent eşya Antakya hastanesi için: 21 kapalı z , 9989 -

kalem 
Göz ta,ı : 9800 kg. paz. 
İIAç ve levazımı tibbiye: aç. eks. 1233 10 

Elekrtik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Elektrik ampulu muhtelif vat ve voltta: aç. ekı. 590 -

1200 ad. 
Mııltepe piyade atıf okulunda elektrik paı.. 

tamiri 
Dizel cener ytör 30 beyıirlik: 6 ad.-45 

beygirlik: 2 ad. (şart. 187 kr.) 
Elektrikle işler yem temizleme makinesi: 

1 ad~ 

" 

" 

37360 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Hadem elbisesi: 6 takım 
Kalın amerikan bezi: 20000 m. 

pu. 
kapah z. 

Kereste, tahta ve saire -
Ker ate: 50 m3 aç. eks. 

hrukat, Benzin, Makine yaOlara v. e. 

Gazoil: 100 t. k palı z. 

li Ut farrik 

İtfaiye otomobili tamirı için m lzttm•: 26 paz. 
kal m 

1 ıkül: l ad. 
Ahıap el arabası: 100 ad. pu. 
Bele iye vesaitinin tamiri için malzeme: 18 kalem,, 
Hasta nakliye o tomobili iç n malzeme: 13 ,, 

kalem 
Biıiklet: 120 ad, 
Otoltüı ve teferruatı: 36 ad. 
Kolonya k bı: 4 ad. (temd.) 

kapalı :ıı. 

Vermoral: 60 ad.-pülverizatör Süperba mar· paz. 
k : 50 ad. 

z. 

Dökme fnn takozu: 6800 ad, " 
M kka mot6rleri ve teferruatı kapalı 
Çelik: 16 kalem: (şart. 275 kr.) pnz. 
Abırkapı önünde batık "Mari Valya o n 

" vapuru enk zının çıkarılması iti (temd.) 
Haydarpaşa açı~ında batık "Mnrıarita "va· ,, 

p ru ankazının çıkanlması (temd.) 
Bicon 300-500 k.: 46 nd .• kantar: 150 k. çc· ,, 

lıcer: 4 ad.- baskül 300-500 k .: 2 ad. 
Perforatör çekici vo teferruatı küçük: 3 kapalı z. 

ad.·orta: 3 ad,·tazyiki hava tulumbası: 
1 ad.·Rip·biu kalem açları bil me ma· 
kineıi: 1 nd. 

Parke tatı: 90000 ad. 

rzak, Zahir 1 Et, Sebz v.s. 

Beyaz peynir: 2 t. sabun: 2 t. 
Portaknl 64 lük: 10000 ad. 80 lik: 22000 

ad. 100 lük: 800 ad.-mandalioa: 10000 
d. (temd.) 

Sabun 105 t. 
Y oturt: 7985 k . 
Sadeyağ: 2 t. 
Sert bukdaydan bulgur imali i'i: 75 t. 

. ü7ayedeler · --- -R dyo makinesi Ağa Baltık marl.:alı 
Pelengiderya ganbotu ankazı 
Bina ankaz.1 
Mabtelif ev eşyaları 
Kurban derileri ve barıaklar 

,, 

pnx. 
aç. elu. 

paz;. 

" 
" 

aç. rt. 

" 
" 
" 
n 

-
100-

5600 -

2650 -

13320 -

73 70 

1400 -
450-
100 15 
191 15 

350000 -

10000 -
55000 -

3800 -

6300 -

k. o 32 

1462 50 
64-

·· zayedeler Listesi 
T inat MCiracaat yeri aanii Sa tı 

7 77 İst. Beled, 2·1-40 14 -

1198 98 Tokat Vilayeti 20· 1-40 a kadar 

749 18 

92 50 

44 25 

2802 -

999-

5 52 

105-
33 75 
7 52 

14, 34 

17750 -

600 -
750 -

4000 -
1125 -

J75 

285 -

125 -

2520 -

375 -

110 -
5-

--

İat. Ziraat Müd. 
İnhisarlar U. Müd. 
İıt. ~ıbb! Müesseseler SAK 

İnbiıarlar U. Müd. 
Kocaeli Vilayeti 

ist. P.T.T. Müd. 

İıt. Komut. SAK Fındıklı 

M.M.V. Deniz Mrk. SAK 

T opbane Lvz: SAK 

lıt. Beled. 
D.D.Y. Haydarpaşa 

4·1·.ıfO J4 -
5·140 lO -

15-1-40 15 -

3-1·40 il -
8 1-40 15 -

11·1 40 15 -

~1·40 11 -

4-1-40 14 -

5·1-40 J4 -

2.1.ııo 14 -
15·1.<IO 15 -

Nafıa Vek. Konya Ovası Sulama Mild. 15·1·40 15 -

P.T.T. U. Müd. Ank. ve lıt . 14·2 40 16 -

iıt. BeJod. 2 ·1·40 14 -

Yükıek Milbendis Mektebi SAK 15-1-40 14 45 
fst. Beled. 2·1·40 14 -

,, 2·1 ·40 14 -

" 2-1-40 14 -

P .T.T. U. Müd.Ank, 15·1-40alıadar 
fat. Elek. Tam vay Tünel işlet. U. l\Cüd. 4·3-40 15 -
inhisarlar U. Mld. 5·1·40 11 

,, 3 ·140 il -

İıt. Elek. Tramvay Tünel ltlet. U. MGd. 15· l.<IO 15 -
D.D.Y. Ank·Htydarpafll Sevk Ş fliği 1~2-40 15 30 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 10·1·40 14 -
lıt. Mıntıka Liman Reiıliti 29-1-40 15 -

" " 29-1-40 J6 -

Vizo Ask. SAK 5·1·40 15 -

D.D. Y. Hayclarpap 2-2·40 15 -

" &-1-40 11 -

Orman Kor Gen. Komut. SAK lıt. 2.1.40 14 30 
Galataaaray Liaeıi SAK 9 .1.40 15 -

İıt. Komut. SAK. Fındıklı 2.1.40 il -
Tophane Lvz. SAK. 3-1·40 15 30 
Edirne Sulotlu Aık. SAK 3·1·40 10 -
Tekirdağ Aık. SAK 3-1-40 10 -

fat. 4 cü İera Sandal Bedeıteai a.ı.ııo 14 -
İıt. Defterdarlıfı 28·1.<10 14 -

" 28·1-40 14 -
Feruı:ata·Fira:ae Palas ittisalinde No 15 31·J2.39 10 -
Tllrk Hava Kurumu Aydın Şubesi 15.140 18 -

Mu~amme~ bede~i keff~. 2~ liradır, 

1 
Muhammen bedel 13320 muvakkat temiaat 999 lira olap ekıilt-

Ekııltmenın feklı ve gunu. meıi 14 tubat 9~0 ~ar9amba rint ıaat 16 da Ankarada PTT. Umum 
15 ikinoikinun 940 tarihine raalıyan pa:ıarteıi ıünü saat on be9· MüdürlGk binuındaki Satınalma Komiıyon111nda yapılacaktır. 

t Konyada N faa vekileti au işleri 15 inci şube mühendiıliti bina- İıtekliler muvakkat teminat makbu.ı. veya banka temin.ııt mek
ımdcı. teıekkü~ edecek eksiltme lrn~isy.onu mari~e~ile ve 2490 sayılı tubu ile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı :r.arflarmı 0 gün 
a!ttırma, eksıl~me kanu~unun 41 ıncı maddesınan C fıkrası ı~re· Hat 15 e kadar me:ıkür komiıyoaa vereceklerdir. 
~ınce açık ekultme ıuretıle yapılacaktır. Şartnameler Ankarada PTT. Lv:ı. İıtanbulda PTT L . 

Ek ·1 . b'l k . . . t ld"I . " d ' . evazım ay 
ıı tm.eye gıre ı m~ ıçıo .'5 e 1 errn yu:ı e yedi buçuk mu· niyat tub ıi mtldtirlüklerindeo bedelaiz olarak mukabilinde verile· 

vakkat temınal vermelerı ve Tıcar t Odasında kayıdlı olduklarına cektir. 
dair vesaik ibraz etmeleri. ------

ukavele, ,artname ve merbutatı Konyada ııafıa vekAleti IU it· M u t 8 f e r r i k 
l ri 15 inci tub• müheadiılitinde ve Çumrada ldarewi.ı.de aörülebilir. 
V faz.la m liimat istenebilir. 

akina yağları v. s. 
P, T. T. Umum Müdürlüiünden: 

fd re ihtiyacı için 100 ton sıaı:oil kapalı zarfla ekliltmeye çıka
rılı:rııtbr. 

İıtanbul Mıntaka Liman Reiıltfioden: 
Ahırkapı önünde batık (Mari Valyano) ve Haydarpaıa 

açılında batık (Maraarita) ilmindeki iki Tapurun enkazının 
çıkarılması iti 2s.12.939 tarihinde ayrı ayrı ayrı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulduğu halde talip zuhur etmedifinden key
fiyet aynı ıerait daireıinde bir ay müddetle pazarlığa kon· 
muıtur. 

30 Birinciklnun l ~ 
> 

İhaleleri 29.1.940 pazartesi ••at 15 ve 16 dachr· \ ·uu 
Taliplerin (Mari Valyano) için 1125 lir ve (Margarı k-

içln de 375 liralık teminata muvakkate makbuz v ya ıııelr 
tuplarile ve Uc ri ve mali vesaiki muteberelerile ve bu lı· 
lerde ehliyetleri olduğuna dair Münakalat Vekaletfnd•n: e· 
nacak vesaikle mezkur gün ve saatte Galatada Rıhtun ı 1• 
rinde İstanbul Mmtaka Liman Reisliğine ve şartnameyi ~· 
mak isteyenlerin de idare şubesine müracaatları ilan olun 

p. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
İdaremiz ihtiyacı için 120 adet bisiklet mübayaa edilecektir· 

1 
Taliplerin verecekleri bisikletlerin t,ip evsaf ve en son fiatI•r1

;. 

15. J.940 tarihine kadar Ankarada PTT. Levazım Müdürlütüne b 
dir eleri ili olunuıır. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan:~ 
Mektebimiz için 1400 lira kıymetinde bir basktll ahnaeaktır• ~· 

teminatı 105 liradır. Eksiltmesi 15. 1.940 tarihimle ıaat 14,45 de "' 
tepte yapılacatı ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satıoalma Komiıyonund••:i 
Tabmin edilen bedeli 55000 lira olan 16 kalem çelik ••"' 

fabrikalar umum müdürlüğü merkez aatmalma koı:niıyon•11~1 

10.1.940 çarşamba günü saat 14 de pnarlıkla ihale edile••"~r· 
Şartaame 2 lira 75 kurut mukabilinde komisyondan verilir. r·tı~ 
lerin mavakkat teminat olan 4 bin lira ve 2490 sayılı kanuauP. ıe 
ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu if

6
r 

alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret oduı vesikaaile m••" 
rün ve saatte komisyona müracaatları. 

Vizede Askeri Satmalma Komiıyonundan : 
Adet 

46 300 ili 500 kilo bidon. 
4 150 kilo çeker kantar. 
2 300 ili 501) kiloluk baskül. 
Yukarıda yazılı 3 kalem malzeme pazarhkla satın ahaacaktır• 

Taliltlerin 5.1.940 cuma günü saat 15 te Vi•etle aakerl Satınalıll' 
Komisyonuna relmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Li111aaları İıletme U. İdaresi d•O : 
Muhammen bedeli 10 bin lira olan M kkap motörleri n te' 

ferrüatı 14.2. 194(• çarf8mba günü 1aat 15,30 da kapalı :aarf uı11lrt' 
Ankarada İdare binasında satan alınaaaktır. 

liu iıe girmek istiyenleriu 750 liralık mHakkat teminat ile 1'• 
nunun tayin ettiıi vesi!'al ra ve teklifi rini ayui &'Ün aaat 14,30 
kadar Komisyon reiılitine veı meleri lazımdır. 

Şartnameler paruı.ı olarak. AB.karada .Mal:ı.eme Daireıinale11 • 

Haydarpaıada Tesellim ve Sevk Şeflitindea datıtılac:aktır. 

• * • Muhammen bedeli 3800 lira olan 3 aded küçük ve 3 adt 
orta boy perferator çekici ve teferrüatı, l aded ta::syiki ban tultıı1 
bası ve bir aded de Rip-Bita kalem uçları bileme makineıi 2.2-
euma günü sual 15 de Haydarpatada Gar biuaaı dabilinceki Keıoİf 
yon tarafından kapah 1.arf usulile satın alınacaktır. 

Bu İi girmek iıtİy.!nleri .. 285 liralık muvakkat teminat, kaıı~ 
uunuu tayin cttiii vesikalarla tekliflerini muhtevi nrflarını ar1_ 
ıün sa t 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır, 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız . olarak datıtJ 
maktadır . 

• • • Eskişebirde idarece ıöaterilecek mahalde tHlim edilmek f'f 
tile beher adedi 7 kuruş hesabile 6300 lira muhammen bedelle 
bin adet parke taıı kapalı zarf usulile eluiltmiye çıkarılmı4tır. 

Eksiltme 8.1.940 tarihine r111lıyan pazartesi ıüni saat 11 d 
H. paşada a-ar binasında birinci itletme komiıyonunea yapılaeaktır 
İstekliler eksiltme iarbıameıinde yazıh muvakkat teminat ve 24 
aayılı kanunda yazılı vesaikle tekli f mektublarıaı eksiltme ıönii ,., 
ona kadar komisyon reisliğine ver mit buhmmalıdular. 

Bu işe aid şartua e ve mukavele projeıioi paraıı• elarak ~ 
Paşada yol başmüfkltiılitindeo alabilirler. 

• • • 
Dökme fren takozu ile 35 adet otobüı ve teferruatı alıaaeaktıf 

Bak İıt. Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri U. Müd. ilinlan•' 
• • • 

Kolonya k hı ile vermoral ve pülverizatör alınacaktır : Sak iı 
hiaarlar U. Müd. ilanlarına. 

............... ----~~ ·· jj··· · - ~--~----' 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Orman Koruma Genel Koı:İautanlıfı lıt nbul Satınalma 

Cinsi 

Bayu peynir 
Sabun 

Komiıyonundan : 
Miktarı İhale tarihi 

2000 kilo 2 2 ki.uun 1940 sah saat 14,30 
2000 kilo 2 2 kinuo 1940 aalı .. at 14,JO 
Yalnız iki kalemdir. 

Orman koruma talimıahıaın ihtiyacı olan yukarda eİH ve 111İ~ 
tarları yazılı iki kalem erzak 2490 sayılı kanunun 46 neı waddesill 
"A., fıkrasma ıöre pazarlıkla satın alınaeaktır. 

Pazarlıtı yukarda ıöıterileo tarıblerde Sirkecıi Demirkapı'• 
Orman koruma satınalma komiayonuııda yapılacak.tır. 

Evsaf ve şart:ıameai her.ün komisyonda parasız olarak ıö 
lebilir. 

Edirne Askeri Satınalma Komiıyonundan : 
SUlo~lunda Askeri Sahnalma Komiıyonunda 3.1.140 çartaııı 

günü ıaat 10 da par.arlıkla 2 bin kilo sade yatı ahnacaktır. Teot 
nah 375 liradır. İsteklilerin söı.ü ge~cn aaatte komisyona ı•lmelcı1 

lstanbul L vazım Amirliği Satmalma Kemisyenunda 
7985 kilo yoğurt müteahhit nam ve hesabına 3.1.4 ça"a 

günü saa~ 15,30 da Tophanede Levazım amirliti ıatınalma lıoıo 

yonunda pazarlıkla alınacaktır. Şartnemeıi kemisyonda rör ı 
isteklileri kaııuni veıikalnrile belli saatte komiıyoua ırelm leri• 

İstanbul Komutanhiı Satın lma Ko lıyonundan: 
Münakua günü talibi çıkmayan Komutanlık Birlikl 

ihtiyacı için yüz beı ton sabun pazarlıkla ıatın alınacakt 
Münakuasına 2.1.940 1ah günü aaat 11 de baılanacak 
aynı günde ihalesi yapılacaktır. Beher kilosunun muhamlll 



ur· 

ııı• 

U· 

tıt• 

1-' 

~ Btrlaclkln11n 1• 
li otuz iki kuruıtur. İlk teminatı iki bin be§ yüz yirmi 

'dır. isteklilerin belli gün ve saatte Fmdıklıda Komutan
Satmalma Komisyonuna gelmeleri· 

T ekirdai Tümen Satınalma Komisyonundan : 
l'ekirdatında mevcud sert buğdaydan 75 ton bulgur imal işi 
tlıkla yaphrıluaktır. Nakliyat işi talibine aiddir. Gösterilecek 
~ulıu teslim edilecektir. Çuvallar öğüden tarafından temin e-

\cektir. JJutdaylar İstanbul4'a bulunan bulgur fabrikalarında bul· 
hpbrılacaktar. Şartaamesi hergün komisyonda görülür ihalesi 
940 çartamba fiinü saat 10 da Tekirdag Tümen Satınalma Ko
Yonunda yapılacaktar. 

~taıaray Liaeıi Alım Satım Komisyonu Bavkanlığından : 
Beherinin T. İlk 

Miktarı fiyatı teminatı 
Adet K. S. Lira 
10000 5 ) Portakal 64 lük 
120()0 3 ) 125 " 80 lik 

8000 1 60 ) " 100 lük 
JOOOO 3 75 ) Mandalina 

. G"&ı-;tasaray lisesinin pansiyonunun mayıs 1940 sonuna kadar 
Y•ıları olan yukarda miktarı, tahmin fiyata ve ilk teminata yazılı 
. !tal ve mandalinalarınm 27.Xll.939 ıününde y pılacak açık 
•ltıııeye iıtekli çıkmadıiından on ıün temdid edilerek 9. 1 .940 
ailni 1&at 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme Beyoğlu 
~ll eaddeıi No. 349 de Liıeler ~ubasebecilitiııde toplanan okul 
ııyonu tarafından yapılacaktır. lsteklileriu şartnameyi görmek 
okul idartıiae müracaatları ve Ticaret Odasının yeni yıl vesikn
ilk temiaat 111akbuzile birlikte belli gün ve saatte komisyonda 

lıı••aları. 

• • 

MUZA YEDELER 
İstanbul Defterdarlıfından : 

Muha. Mvk. te. 
• · Satılacak teyin mnltii ve nev'i bedel miktarı . 
tt· lira k. lira kr. 

11
1i1' lrkly açıklarında •atruk Pelenk Derya ganbotu 

'-kuı 1462 50 1 IO 
~ "••udk37 peliı karakolu bahçeaindeki bina ankazı 64 5 

ı Ytdrarıda bulundukları mahal ynılı ankaz hizalarında gösteri· 
..... ammen bedeller üzerinden satılmak üzere açık arttırmaya 

lıulauf ve isteklisi çık•amaaı üzerine on gün müzayedeleri uza
'ılf İH de ikinci mü.nyede de ayni vaziyet baııl olduğundan 28 

de4 •tcıi klaun 940 tarihine ~adar ltir ay içinde pazarlıkla ihaleleri 
-· llrrQr etaittir. Pazarlık, haftanın pazartesı ve perşembe ırüııleri 

;40 t 14 te ~il~i Emlak Müciirlüjünde içtima e~en komis!ondn ya· 
oaif lateklılerın yukarıda yazılı muvakkat teuıınatla komısyona mü· 

llatleri. 

Bahke•lr Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
uf' aalıkeair vilayetinin merkezi kazası dahilindeki Kadıpınarı or-

1 ~lıındao 910 kental me;e enkaz odunu 10.1.940 tarihine müsadif 
,.~lamba ıüai nat 15 de satılmak üzere 20 gün müddetle açık ar

t'gO 'ıaya çıkarılmııtır. 
Beher kentaliu muhammen fiatı 8 kuruştur. 
Munkkat teminatı 5 lira 46 kuruştur. 
Satıt orman müclürliiiründe yapılacaktır. Şartname ve mukavele 

t~ ttleri er adet J"Örülebilir. 
Satıı orman kanununun 6 ncı muvakkat maddesine ıöre uıa· 

i ihti1aç için yapılacaktır. Taliplerin Ticaret Odası vesikoları 

~ •a etmeleri ıarttır. 

~ 
• * • Malıkesir vilayetinin merkezi kazası dahilindeki Karadik. 

il or•anından 1302 kental mefe kömürü 10.1.940 tarihine mÜ· 
tıf f çarıamba günfi aaat 15 te satılmak üzere 20 gün müddetle· 
ı arttırmaya çırarılmııhr. 

Beher kentalin muhammen fiata 30 kuruttur. 
Munkkat teminat 29 lira 30 kuruştur. 
Satıı orman müdürlüiinde yapılacaktır. Şartname ve mukavele 

etleri erada ıörülebilir. 
Satıı or•an kanunun 6 lDcı muvakkat maddesine göre mahalli 

'ya~ içi• yapılacaktır. Taliplerin Ticaret Odosı vesikası ibraz et
leri fArtlır. 

lıtanbul Defterdarlıjından : 
İıtanbul Emniyet Müdlrllilnde muhafaza alhnda bulundurulan 

,1,, ot•• yedi buçuk lira mulııammea kıymetli 56 kalem muhtelif. 
İnı fİyileeek n kullanılacak zati etyanm kanunla muayyen olem 
ddet nrfıada 1&hibleri çıkmadıA-ıotlan •atılmaları takarrür ederek 
lr. arttırmaya konulmuılardır. Mlı:ayede 11. l .940 perşembe günü 
t on dörtte Milli Emlik midürlliünde miteıekldl komisyonda 
Sldacaktır. Efyanıa an't n mahiyeti hakkında izalaat almak için 

fln MilU Eml&k midürlütü müzayede bürosuırn, görmek için 
laalline mlracaat lbımdır. Mizayedeye iştirak arzuımnda bulunan· 
ili 4 lirahk muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte komisyo-
111\lracaatları. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüifünden: 

İstanbul Biyük poıtane bina11 altındaki İdaremiz Levaum depo
da mucud hurda 1993 kilo telitın, 60 kilo vakete ve sahtiyan, 
itile benin Hlılmaıı pazarlı(a konulmuştur. Pazarlık 3 l .940 
ilıiae raalıyan çar9amba saat 15,30 da Biiyükpoıtane binası birin
ltatta P. T. T. Müdürliitö odasında toplanacak Müdürlük Ahm 
lanı Komiıyoaunda yakılacaldar. 

Mtıhamaen ltedel 303 lira 95 kurut, muvakkat teminat 22 lira 
1'uuıbr. 
lateklilerİ• olbabdaki ıartuamesini ıörmek ve muvakkat temi. 

Uarıaı yatırmak izere mezkQr Müdürlük İdari Kalecn Levazım kıs 
1laa, malzemeyi görmek için yukarıda ismi geçen depoya, pazarlık 
" •• 1&atinde de muvakkat teminat makbuz.ile birlikte Komiıyo 
llıilracaatleri. 

(Devamı 4 üncü ıayf ada) 

Münakaaa Gazeteıi 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
Umum Miidlirliigünden : 

isletmeleri 
' 

İdaremizin bir seuelik ihtiy~cı için 6800 adet dökme fren tako
zu teslimı işi 15. l.l40 pazartesi günü saat 15 de pazarlı kin ihale 
edilecektir. 

Muvakkat teminat 600 liradır. 

İstekliler, şartname almak üzere metro banın 4 
e vazım Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

üncü katında 

(10860) 
L-

Muhammen bedeli 5600 lira olan 20aoo metre kalın amerikan 
bezi 15. 1. 1940 Pazartesi günü saat ( 15) on beşte Haydnrpaşada gar 
binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alına 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 420 liralık muvakkat teminat kanu
mın tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını a~ni gün 
saat (14) on dörde i<adar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır • 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (10857) 1-4 

ca 
ist:anbul Elekt:rük, Tramvay ve 

Tünel Işı tmeıeri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Muhumme bedeli 350,000 lira olan 35 adet 
otobüs ve tef rruatı kapalı zarf usulile 
caktır· 

2 - Muvakkat teminat 17.750 liradır. 
3 - Eksiltme 4.J.1940 pazarteai aiinü ıaat 15 de 

Metro han bina,ır.ın befinci katında toplanacak olan 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapılacaktJr. 

4 - Bu İie ait artnameler idarenin Levazım Mü· 
dürlüğünden tedarik edilebilir· 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tnrifat Dai· 
resinde hnzırlannrak saat 14 de kadar 7 nci kattaki 
Komisyon kntipliğine imza mukabilinde verilmif bu-
lunmasi lazımdır. (10861) 1-2 

-- - -=----

. B O R SA 
ÇEKLER 

fSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

29 - 12 1939 
Londra 5.24 
Nevyork 130.36 
Paris 2.9171 
Milauo 6,74 
Cenevre 29.315 
Amsterdao 69.40;> 
Brüksel 21.6075 
Atina 0.97 
Sofya 1.6025 
Madrid 13.61 
Buda peşte 23.625 
Bükreş 0.97 
Belgrad 3.175 
Y okohama 31.225 
Stokholm 30.915 

ESHAM VE TAHViLAT 
Ergani 19.75 
Merkez Bankası peıin 11.50 

ŞEHıR TIY A TR OSU 

Tepebaşı Dram 

kısmı 

Gece saat 20,30 da 
YELPAZE 

istiklal Caddesi Komedi 
kısmında 

Bu akşam saat 20,30 de 
İKİZLER 

1 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat 9 da 
Pazar matine 16 da 
ZOZO ile 

(GİT KAL) 
operetinin gala 

gecesi· Ayrıca: Atilla revüsü 
ZOZO-- TOTO tarafından 

BAYAN MUALLA 
veZkıymetli sanatkarlardan 

müteşekkil 
İLKBAHAR REVÜSÜ 

Kabacidi Orkestrası 
Andre Balet Smalekou, Dinami-
lanns, Ani ta, Yolanda, Tria 
Suzi komik Akrobat Due Ağla
dım. Her pazar bütün program· 

la içkiıiz matine 
Tel: 43776 

Borsas 

- 29.12.939 -

Fİ ATLAR 

c_ 1 :.~ 1 At•i• Yukarı 
--

Kr. Pa. Kr. Pa , 
Hu~day yumuf•k 5 28 5 S2 

• 

Balda 

••rt 
lcı:r.ılco 

mahlüt 

Keçı kııı 
Ketea tobıı•u 
Yulaf 
Kuuami çuvallı 
Fasulya tombul 

çalı 

Susam 
bulgur 
Tıftık oğlak 

• mal 
iç fındık 
Keçi kılı 
Arpa Anadol 
Tiftik otlak 
z. yağı Ekstra 

• 1. yemelı:lilc 
Çavdar 
Ketenyat 
Pamuk Adana 

s 10 

4 38 

18 -
18 25 
17 35 
9-

37 -
70 -
4 30 

137 20 

GELEN 
Buğday 

Su1&m 
Kuuemi 
FHulye 
Keten 
Marcimek 
Arpa 

' Yapalı: 

Ceviz. içi 
Tiftik 
Çavdar 
iç badem 

G İ O EN 
Fuul.)a 
ipek 
iç ceviz 
Tıftık 

5 20 

10 -

72 -
5 -

.._ -

298 Ton 
77 
- • 

295 • 
52 

• 
88 • 
44 • 
16 • 

50 • 
5 • 

120 Toa 
1,5 • 
24 

" 18 • 
otş FIATLAR 

Bniday Uverpul 
n Ş lcago .. Vinipelc 

Arpa Anverıı 
Mı11r Londra 
Keten T. 
Fındılı: G. : Hambıırg 

• L. : • 

1 - Şartnameleri mucibince azami 9800 kg. Göz taşı ile IO 
adet vermoral ve 50 adet Süperba marka pülverizatör paurlıkla 
satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 3. 1 .940 çarşamba günü saat 11 de Kabataftla 
Levazım ve Muba'y~at Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler her gün söıi geçen Şubeden parasız alıaa
bilir. 

lV - İsteklilerin paz.arlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri. 

(10855) 1-4 

* * * 
1 - Şartnameleri mucibince 26-27.XIl.939 tarihinde 1750 kile 

metil alkol ile cı::4• adet kolonya kaltma talip zuhu etmeditiadea 
eksiltmeleri şeraiti sabıka dairesiude « I O:ı> ıün temdid edilmiıtir. 

11 - Eksiltmenin 5. l.94U tarihinde ıaat c 10• ve c l 1 • de Ka
batatta Levazım ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Koıaiıyonunda ya-
pılacatı ilan olunur. (10824) 

••• 

l - Şartnamesi mucibince 12.XII.i.39 tarihinde kapalı zarfla i
hale edileceği ilan edilmiş olan 1 adet çuval yıkama makioeıiae 

talip zuhur etmediğinden yeniden pazarlıkla eksiltmeye koomuıtur. 
ll - Muhammen bedeli sif 5200 lira muvakkat teminata al() 

iradır. 

111 - Pazarlık 8.1.940 pazartesi ıünü ıaat 16 da Kabatafd.a Leva
zım ve Mübayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her ıün ıö.ı.ü ıeçe11 Şubecen para.sız. alıaa· 

bilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler fiatıız fe11ni tekliflerini i· 

hale gününden bir haftn evveline kadar tetkik edilmek iz.ere İ11hi
aarlar Umum Müdürlüfıü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri 
ve teklitlerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VJ - Münakasaya ıirecekler ~ 1 7,5 ıüvenme paralarile birlikte 
pa:ı;arlık için tayin elunan 2ün ve saatte wez.kür kemisyena ıelme-
erı ilin olunur. (10774) 3-4 

• • • 
l - Mevcut numuneıi mucibince 5 ton adı cins amyant tezu 

pazarlıkla aatın ahnacaktır. 

il - Pazarlık 3.1.940 çarşamba günü saat 10 da Kabataşda Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Numune her gün sözu ıreçen Şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerın pazarlık için tayin edilen ifin ve saatte o, 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ielmeleri. 

..... (l074Y) -4-4 

1 - Şartname, keşifname ve plan mucibince İdaremizin Bafrada 
yaptıraca~ı idare binası inşaatı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Keşif bedeli ~8117,91 lira muvakkat teminatı 2JO ,84 li· 
radır. 

111 - Eksiltme 11.1.940 Perşembe günü saat 15 de İstanbuldıa 
Kabataşdn Levazım ve Mubaynot Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - .Şartnameler her gün Levazım Şubesi veznesinden ve İz
mir Ankara Baş Müdürlüi"\iııden, Bafra Müdürlüpnden 140 kuruı 
mukabilinde alınabilir. 

V - ısteklilerin Yüksek Mühendis veya Mimar olmaları, ol
madıklara takdirde aym evsafı haiz bir Mütehassısı inşaatın ıonuua 
kadar İf boşmda bulunduracaklarını Noterlikten muaaddak bir teab. 
but kaadı ile leıııin etmelerı ve 20 bin liralık bu iibi inşaatı mu
vaffakiyetle yapmış olduklarına aid vesika vermeleri liı:ımdır. Mü· 
nakasaya iİrecekler yukarda yaz.ılı vesaiki ihale a-üoündeu 8 gün 
evveline kadar bulundukları mahalli İnhisarlar İdaresine veya İnıaat 
Şubesine vermeleri, ayrıca bir fenni ehliyet vesikası almaları li· 
zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektupları ve V inci maddede yaz.ılı ka-
. nuai ve&aikle u 0 7,5 güvenme paralil makbuzu veya banka teminat 

mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ekıiltme ifinü ihale sa· 
atindeo bir saat evveline kadar mezkur komisyon baıkanlıima mak-
buz mukabilinde vermeleri ilin olunur. (10666) 2-4 

• • • 
- Şartuamesi mucibince ( 1) aiet mantarlama malzemeıi pa. 

zarlıkla satın alınacaktır. 

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

111 - Pazarlık 19.1.940 cuma ıünü Hat 14 de Kabatatta Leva
zım ve Mubnyaat Şubesindeki Alım Komiıyonunia yapılacaktır. 

iV - Şart:ıameler her pn sözü reçen Şube4'en para11z alına

bilir· 
V - Pazarlığa Marmonier, Philippı. Hl. Keaper Seitz ve Se 

haffler fırmalarıııdan mada firmalar ittirak etmek istene İnlliaarlar 
Umum MüdörluğÜ müskirat fabrikalar tubesi Midürlitündeo vHika 
almaları lazımdır. 

VI - Münakasaya ittirak edecekler % 7,5 ıüvea•• paralarile 
birlikte pazarlık için tayin edilen ıüıı ve aaatte aezkur Keaiıyena 
ıelmeleri. (10054) 3-4 

........... l!mı ......................... .. 

Şirketi Hayriyeden : 
Yılbaşı miinasebetile Pazar akşamı fevkalade elarak 

Rumeli ve Anadolu İikclelerine utramak IHre Kiprldea 
rece yarııından so11ra saat 3 te bir vapur ta .. sis edileeektir • 

Gene Pazar akşamı fevkalade olarak Kabataıta• Üıkt
dara gece yarısından sonra 2,30 Ye 3,30 da Üıkidardaa 
Kabataıa 3 Ye 4 te araba vap:ıurları ıefer yapacaktır. 

.. ..... ıımıı .............................. . 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İoleri Direktörü : İsmail Ofrlt 

Baııldıfı ye: : Akm Ba11mevl, lıtanbul 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Prix Caution. ---Li~i-d';djidication e td.-u---------------

Objet de ı'adjudication 
Mode 

d'adjudicat. ch Jourı Heures 
eıtimatif proviaoire Cabier deı arreı 

A) Adjudications au Rab~ 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographia 

lnıtal. d'eau pour extinction d'incendie 
Constr. pave et trottoir en beton arme sur 

route T oknt·T ur hal 

Gre a g-re 
Puhlique 

103 60 
2264, 13 

7 77 
1698 98 

Com. Perm. Mun. Ist. 
Vil. Tokat 

2-1-40 14 -
jusqu'au 20-1-40 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrumants Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Sulfate de cuivre: 10 t. Publique 
Objets metalliques pr. l'hôp. d' Antakya: 21 lots Pli cach 
Alcool methyl: 1750 le. (aj) 
Sulfcte de cuivre: 9800 k. (aj) Gre a rre 

2000 -
9989 - 749 18 

Medicaments et articles sanit. Publique 1233 10 92 50 

lectricite-Gaz-Chautfage Central (in t llation et Materlel 

Ampoulcı electr. de diff. watt et volt: 1200 p. Publique 
Rep. electr. ecole d'infanteriede tir de Maltepe Gre a ırre 
Genenıteur Diesel de 30 c.v : 6 p.-id. de 45 > 

c.v.: 2 p. (cah eh 187 P) 
Mııchine pr. nettoyage de fourrage fonction

nant a l'electr.: 1 p. 

,, 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Coıtumeı pour subalternes: 6 complets 
Toile americaine grosse: 20000 m. 

Gre a rre 
Pli cach 

590 -

31360 -

100 -
5600 -

de Construction, Panches, Charpante 
-~..,..--

ois de constr.: 50 m3 Publique 

ombustible - Carburant-Huiles 

Gazoil: 100 t. Pli cııcb 

Diver 

Bicyclettes: 120 p. 
Mııteriel pour auto de. COUrl sanitaire: 13 lots Gre a ırrc 
Recipient pr. oau de colorn•: 4 p. (aj) 
V ermoral: 60 p.-pulvcrisateur marque Super- Gre a ıre 

ba: 50 p. 
Taquet n fonte pr. frein: 6800 p. 
Autobuı avec acoeu.: l6 p. 

ascule: 1 p. 

,, 
Pli cach 

Mııteriel pr. rep. auto •apeur·pompier: 26 lots Gre a rre 
Brouelte en boiı: 100 p • > 

Materiel pr. rep. moyens de transport: 18 lots ,, 
Moteurs avec access. pr. perforateur Pli cach 

Acier: 16 lob (cab eh 275 P} 
Bidona de 300-500 le..: 46 p.-b ıcule pe&ant 

150 k.: 4 p.-id. peıant 300-500 k.: 2 p. 

Gre a rri 
,, 

Marteaux de perforateur avec acceu. petib: 3 Pli cada 
p.·id. moyens: 3 p.- pompe pr. compreı· 
ıion d'air: 1 p. - macbine a aiiuiıer les 
bouts dcı burinı, Rip-Bita: 1 p. 

Pierres parquets: 90000 P· ,, 
Enlevement decombres bateau (Mari Valyano) Gre a gre 

ecboue devant Abırkapı (aj} 
Enlevement decombres bateau (Mar arita) 

echoue au large de H . paıa (aj) 

Adjudications a la urench · re 

,, 

Tronc d'aunc: 85 p. (22.330 m3) Publique 
Moteur a mnzout presse et autreı macbinea se Gre a gre 

trouvant a la fabr. de faience de Kütahya 
Minerai de cbrôme: 6000 t. 
Mııcbine İl coudrc pr. tcilleur 
Groupe clectr. Dicıel: 1 p. 
Grue fonctionnant a la main 
Chaussureı: 415 paires 

Pli cach 
Publique 

,, 
Gre a gre 

Bidons de maz:out: 6000 p. ,, 
Lita, garde·robc, tabl , armoires frigorifique ete. Publique 

Machineı a coudre, fauteuil, CMnpe ete. > 

2650 -

13820 -

191 15 

600 -
350000 -

1400 -
73 60 

450 -
100 15 

10000 -

55000 -

3800 -

6300 -

18000 -
300 -

2500 -
83 -

Appareils tclephoniqucı 
Peaux et boyaux 

Gre • grc 
Publique 

aoo -

44 25 

2802 -

7 50 
420 -

999 -

14 34 

17750 -
105 -

5 52 
33 75 
7 52 

750 -

4000 -

285 -

1125 -

375 -

25 12 

1350 -

50 -

12 45 

so -

Dir. Agricole lst. 
Dir. Hyı:-. Assist Soc. lst. iı. Cagaloflu 
C. A. Econom. Monop. J(abatache 

> ,, :ıı 

Vil. Kocaeli 

Dir. PTT lst· 
C. A. Comm. Mil. lst. P'ındıklı 

" 
Int. Mıırit. au Min . Def. Nat. 

Com. Acb. lnt. Tophane 

Com. Perm. Mun. lıt. 

1 re Expl. Cb. de fer Etat H. pa,wa 

4-1-40 14 
15-1·40 15 
5-1-40 10 
3-1-40 11 
8 1-40 15 -

17-1-40 15 -
4-1 ·40 11 -
4-1-40 H-

5·1-40 14 -

2-1-40 14 
15-1-40 ıs 

Min. Trav. Pub. Dir. Adm. lrrigation lS-1-40 lS -
Plaine Konya 

Dir. Gen. PTT Anlc. et lst. 

Oir. Gen. PTT Anlc. 
Com. Perm. Mun. lst. 
Com. Ach. B.con . Monep. Kabatache 

,, ,, 

Dir. G. [xpl. ilectr. Tr. et T. lıt. 

,, " ,, 
C. A. Ecole Inıcn. Gt•lfl"Y\I 
Com. Perm. Mun. lst. 

" ,, 
,, 

Ad.. Gen. Cb. de fer Etat Ank. 
Bur. Exped. H. p~a 

C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 
Com. Ach. Milit. Vi•e 

1 re Eıı:pl. Ch. de fer Etat W. paıa 

> > 

Prefeeture Port Ist. 

,, ,, 

14-2-40 16 -

Jusqu'au 15-1-40 
2-1-40 14 
5·1-40 11 
3-1-40 11 

15-1-40 15 -
4-3-40 ıs -

lS-1-40 14 45 
2-1-40 14 -
2-1-40 14 -
2-1-40 14 -

14-2-40 15 30 

10-1-40 14 
5-1-40 15 

!-2-40 15 

8-1-40 11 
29-1-40 15 

29-1-40 16 -

Chef F or~b Haliç 
Dir. Gen . .5ümor Bank 

8-1-40 15 -
Juıqu'au 15-1-40 11 -

Oeherdarat Buraa 8-1·40 15 -
4me Bur. l!'.xec. d'Iıt. Anlan Fresco han 4·1-40 
Dir. Gen. Expl. Elec. Tr. et T. Iıt. 6-1-40 
Municip. Mersin 9-1·40 
Com. Ach lnt. Tophane 4-1-40 
Municip. Çankırı 8-1·40 
4mc Bur. Exec. lst. Tepebaıı Aımalı- 2, 4-1-40 

mescit KamJıi Aprt. 

11 -
10 -
15 -
15 -
15 -
H-

2me B:ır. Exec. Id. Osmanbey rue 4, 9-1-40 16 -
Kır, Hulki Bey Aprt· 

Coaı. Aoh. Eeon. Monop. Kabatache 
Ligue Aviat. Turque ~uc. Ank. 

Chnrbon melange: 703 quint. 
Bois d'orme: 57,632 m3 

,, 
,, 

14 - Dir. f ortb )çel 

9-1-40 
6-1-40 
8·1·40 
5-1-40 

16 30 
14 3o 
13 -
15 -,, V akoufs Kırklareli 

M ü t e a h h i t 1 er i n Tal<vimi 

PanrtHİ 1. 1 .940 

Posta nakli (Edirne PTT. Mld.) No 1273 
Lihana, pırasa ve ıspanak (İt.mir Lvv.) No 1274 
Ekmek (Balıkesir C. Müddeim.) No 1279 
Hamam tamiri (Konya Vakıflar Mftd ·) No 1279 

Memento des Fournisseurs -------______ .., ____ _,,_,, ___ ~----
Lundi l. l .S>40 

Tranıpert poıtaux (Dir. PTT· Edirne) No 1273 
Leıumeı (lnt. ILmir) No 1274 
Pain (Precureur Geıı. Balıkesir) No 1279 
Rep. ltain (Dir. Vakoufs Konya) No 1279 

-------~---~---

(3 üncü sayfadan devam) 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğ'undan : 
il39 4013 No lu dosyada mahcuz: olup paraya çevrilmesine k• 

rar verilen Aia Baltık markalı altı li111bah radyo makiueıi açık • 
tırma suretile d.1.940 çarıamba a-\inü saat 14 ile 16 ara11ada .Sand 
Bedesteninde ıahşa çıkarılacatı ve o a-in teklif olaoak bedel Pl 

bawmin kiymetinin yüı.de 75 ini bulmaclıi& takdircle 5. l.940 e•IJl 
rünü ikinci arttırma uretile ayn& 1aatt• ve aya& yerce 1ablaeaj1 
laa olunus. 

Dursunbey Devlet Orman İıletmeıi Revir Amirlijintlea : 
Dunua:ı.bey Devlet Orman itletmesi ilt&1yoo dapoıunda mıı 

telif istiflerde meveuci 2W64 adetle muadil 6~1 metre miklb 081 • 
ıimetrc wikib çam tomru;u açık arttırma ile aatıhta çıkarılmıttı 

Tomrukların ayrıca 5 keıme paylara mevcut ve kaltuklar& s 
yulmuı olup hacim kabukıuz erta kutur ü:ıerinden heHplaaııuıt• 

Tomruklara aid ıabf şartnamHİ Ankara, htanbul, Bahke 
Orman Çevira-e Müdürlükleriyle Dursunbey Rnir Amirlitiacle ıö 
le bilir. 

Tomrukların lteber metre mikibınm muhammen be.leli 10 li 
50 kururuft r. 

Tomruklarm muhammen bedeli üzeriaclen % 7,5 ,m"vakkat 
teminata 544 lira 2J kuruttur. 

lstakliler muvakka t teminatlarmı lıimilen 10.1.40 çarı•• 
ıüni aaat 15 de Dununltey revir imirlij'ine müracaatları ilin 
nur. 

ık ri Fabrikalar Umum Miiclürlüiü Merkez Satmalma 
Komisyonundan : 

Seherine 3 kut Uf lteclel tahmin edilen 500 aded muhtelif 
yat te~ıekeıi a1keri fabrikalar Ymum müclürlüj'ü merku aba:ı.al 

komiıyonunca 8.1.40 pazarteıi ıünü Hat 14 de a~ık arttır•& ıu 
tiyle aatılacaktır. Şartname para•ız olarak komiıyondaa .-.rilir. 
liplerin muvakkat teminat olan 1 lira 13 kurut H 2410 numa 
kanunun 2 ve ;ı maddelerindeki naaikle mealıdir ıin ve aaatte 
miıyoaa müracaatları. 

Samıun Orman MüdiirUliünden : 
11.12.93~ tarihinde ihale edil•ek iıere mü:zayedaıi 11 

temdit edilmit olan Terma kuasuun tutluk bej zı OeYlat erma 
daıı 9576 kental karıtık oduoa alıcı çıkmaılıtıııdan mukur tarih 
itibaren 11.1.940 tarinc raıtlayan perıcıabe riloil aaat 14 de ila 
edilmek üz.ere ve paxarlık uıulile artırmaıı bir ay uzatılmııtır. 

Pazarlıkla ilk ihalesi 11.1.Y.0 tarihine müsadif perıemil r 
uat 14 ıl Samsunda orman çevirı• m dfirlfi ndeki orman ı 
kemiıyoou marifetiyle yapılacaktır. 

Odunun beher kentalinin mulaammen be.leli on kuruftur. 
Muvakkat teminatı 0, {, 7,5 besabile 71 lira 82 kuruftur. 
Alıcılarımn belli iÜn ve ıaata kadar orman çevir e mldilrlftt 

mtlracaatları lüı.ümu ilan olu.ur. 

Açık Artırma İle Fevkalfıda S tıı: 
1939 ilkluinunun 31 inci pazar günü sabah saat IO da Firu 

Hamidiye çeşmesi karşısında Karadut caddesinin ut tarafında 
tar aokaiıa:ı.ın nihayetinde Firuze Palas aparhnfanrnın itti1alinde 
tariye sokak No. 15 hanede mevcud gayet satlam v iş yarar 
yalar çık arttırma ile satılacaktır. 

Som ıhlamurdan mamul Hj'lam, giiz'.el ve ufak aut bir b 
üstö kristalli gayet güzel yemek masa ı, yem k oda vcı yatak 
için laayli sandalyeler, boy boy yazıhaneler, iki ve yah d a k 
rayet aatlam yapılmıt elbise dolabları, huıuıi itina ile yapılmıı i 
zarif dinn yataklar, hayli elektrik bajur ve limbalar, me 
GODİN markah ve diğer sobalar, perdeler, mutfak takımları, 
portmanto, kütübhane, radyo muası ve 1air ev euaları. Tanı 
bir markayı havi gayet gilzel ve yepyeni bir radyo, ıra ofon. 
dolu ve lran halıları. 


