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Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

Urn u rn Tüccarlar n ve rn .. t ah n rne g 

• 
omı Ek beri r 

Dahllı ticaret eı~ensindan beyan- ! Ancak Fransız piyasaları no · 

name usu_lü kaldırıldı l la~d ve mercimek fiatlarımızı 
Gümrük ve inhisarlar Veka- yaksek bulmaktadırlar. 

leti, dahili ticaret eşyasının be· ı lnhisarlBr Uzü; ve incir muba-
rnnnumeden istİsn Sl hakkında · 
Yeni b' k 'tt'b t • t' yaatın devem edıyor 

ır arar ı ı az e mış ır. . 
Vekaletin bu husustaki kararı: inhisarlar üzüm ve incir mu· 

1 - Orman tezkeresi, huğ· bayaatı devam etmektedir. Son 
day koruma vergisi makbuzu hafta zarfındaki mubayantla şim
Ycya inhisar tezkeresi gibi res- diye kadar 3.920.715 kilo kuru 
ınt bir dairenin vesikasiyle nak· üzüm ve 3.905 130 kilo kurda 
li lazım gelen dahili ticaret et· iııcir ıatm ahıımıştır. 

lzm i rde pamuk ihracat birliği 
kuruldu 

Ya&ı ve hayvanlarının türk li· 
ı:nanları arasında denizden na· 
kitlerinde rümrüklerce bu vesi· 
kalar görülerek beyaıınnmc ve İzwir pamuk ihratçılan birliti 
ınuhaf za pusulaın aranmıı z. te,eltkül ederek faaliyete geçmit· 

2 - Aynı bir gümrük mü· mittir. Zeytin yağı birliği de Sa
dürlüğü veya başmcmur ve e- lı günü umumi hey'et halinde 
rnurluğu mmtnkaaına giren iıke· toplanarak birlik idare heyetini 
leler arasmdaki ddbili ticaret seçecektir. 

•iyası nakilleri muhafaza pusu- Ü 
laaiyle yapılır. Ç v;pur ithal§t eşyası gıldi 

3 - Karadeniz iskeleleri ve- Bu kerre limanımıza üç ecae-
ya l:ıu iskelelerle Marm ra sahil- bi vapurla mühim miktarda itba· 
leri arasında nakledilecek aşağı· !at .e~yaaı a-elmiştir. Bunlardan 
~aki dahili ticaret eşyası serbes- ; l~i'ıh~ bandıralı lncemore vap•· 
br ve biç bir v sik.aya tibi de· ~ rıle lımaoımıza yeniden pamu· 

ildir. 1 klu ve 7tnli menıuut, pawak 

Taze ve kur• mnye n Hb· 1 ipliği, bot çuval, otomobil dıt 
zeler, ot, aaman, hububat, un, liditi, demir efyo, p muk jüt, 

•pek, yerli fabrikalarm kon· pamuk kıl menıucat, boya, ke· 
len- leri pekmez. zeytin taııeai ten menıucat, liıtik efya, ma· 

' ' ' t. ylin yağı, deniz hayvan ve .leni !at. katr~n, muşamba, ki-
llabıulleri mermer ber nevi myevı ecıı.a, kıreç kaymatı, tel
topr k 'amulAh, 'kireç, canlı graf klt~dı, makine ve .•kaa•u, 
C:llnııı. hayvanlarla bunların mah· r dyo lambaları, elcktrılr. eşya
ıulat ve maddel ri kum çakıl sı, inşaat ma~zemesi, yanmaz 
taı, toprak maden' fili:ı.l~ri v; kireçli kiiıt ; ltalyna bandıralı 
•rnaali aibi

1 

eşya ve m ddeler. Koporita vapurile boya, i•mir 
4 - armara iskeleleri ara· ef1a, elektrik malzemeai, kimye

ıınd yapılacak dnhill ticaret ve vl H_ı:a, cam lbha, Liton (be· 
Yolcu tyası nakliyatı için de yu b~y~)'. limoıı, mandalina, pa· 
ı:nubafaza puıulaaı aranmaz. muk ıplıtı ; Romanya bandıralı 

5 - Bir gümrük müdürlük, Beıarab7a vapurile ilaç, çadır, 
b•trnemur veya memurluğunun battaniye, çadır direği, yün ef· 
llııntakaıı dab"ıl" d · f yn, Hind biberi, ıencefıl, darçın rn c aıoynse er d 1 . t• en ıefain bu mıotaka a;eferleri re mllJ ır. 
içiu b r kel v s'k l Gümrükl rde bekliyen jape· 

ı aaı a mıya ve· 
Y• bu v aikaları eniden viu oya menşeli pa~uklu mensuca-
•ltir iye mecbur !dilmez. tın ithaline hükumetçe müaaa'de 

- Gayri muntuam sefer edilmiş olduğu da söylenmektedir. 

~at n .vapurl~r veaair gemileri !Tiftik lhr C Fiatları Teıbit adildi 
l dılccek ıbracı yasak yeya 

liıanaa tAbi nıillt mahsul ve a- Tiftik ve yopak ihracat bir· 
nıuller hakkındaki hükümleri ı liai tiftik ihrac kıymetlerini teı
•abfuı.ılur. bit ederek Vekalete bildirilmif· 

Ank ra bira f brikssı tevsi edıllyori tir~!aamafih bu fiatlar Vekaletin 
Ankaradaki b" f b . ._ 1 tasvibine kadar alakadarlara bil-

. . ır a llll'OSIDID 1 d" ·1 . k • 
ııtıbaal kudret' . l ırı mıyecc tir. 

k uıın arttırı maıı . . · · 
ararı ü:ıerine bu k f b ' k d I Aynı zam ndn Bırhk yerlı 
. b erre a n a a 'k 1 " d k b' ıca den inanat b l fabn a ara muracaat e ere ı-

'lf'4 a aş anmııtır. . I rikmıf olan yapak stok arının 

Dış piyasalardan zahir ve alınması teklifinde bulunmuıtur. 

hububat t lebl 

L:abir ihracat komit ıi ihra
c tcılardan nıcvcud ar 

b 
pn, ç v-

da~ ve uğday stoklarının mik. 
tanle bulundulı.l rı ihr ç isk l 
lcrinin yerlerini sormuştu. e e. 

Komite ııyni z.anııında "ıh raca-
tın serbeıt bır kıldığındanberi 
dış piyasa} ra yapılan satı,larıa 
miktarının bildirilmesini d · 

ll· 

t miştir. Muhtelif piyaaalardan 
fS kuruı 5 paradan dökme Hay
darpaşa teslimi artile külliyetli 
arpa istenmektedir. 

Franaadan d gıda maddeleri 
için yenide teklifler gelmiştir. 
Bu teklife göre 100 kilosu 500 
frank aral rmda Marıilya cif 
teslim tartilc fuulya da iıtenil· 
ıni9tir, 

Türk-Yunan Tlcar t Muahedesi 
Ankaradaıı bildirildiğine göre 

Yunan heyeti ile Türkiye bükü· 
meti murahhaaları orasında Türk· 
Yun n ticaret muahedeıinin ye· 
nile,tirilmesi müzakerelerine bat· 
lannıııtır. 

Yunanistanıa eski İktısad Na· 
:urlarından Ye Elen-Türk doat· 
luk cemiyeti idare heyeti reiıi 
bay M. A. Bakalbatı, ıebrimia· 
deki temaslarma on ıü• müd
deU devam edecektir. Bu te· 
nıular, Anlrarndaki Türk Yanan 
tioaret müz.akeresile alakadardır 
Tanınmış Yunan ithnlltcıların: 
d~n ~·. Fufas da dön Aakaraya 
gıtmıfhr. Yeni Türk-Yunan ti
caret anlatmaaının pek yakında 
neticeloneceai ıöylenmektir. 

lzmirde 20 milyon kilo tütün 1 tilmiıtir. Bu et~rl r_, kıyıları 
satıldı ' takip etmek ıuetıle lımanı ıu. 

Ticaret V ekilctinin aldıtı ted- ı ı-cdl~cıekd ve lbu ıuetle gekrek hB~· 
d 3 

l ~ ı ye po arın 111, J'cıre t• n· 
birler sayesin e 4 milyon kil • ~. d k" _ı·.ırr - ı 'n kö " .. . . . . . mı& e ı eı5er mueueıe erı • 
luk tutun rekoltesının yırmı mı- 'b • t · ..ı·ı kt" 
iyonu ıatılmıştır. Amerikalılar 

ınür ı tiyacı emm e•ı ece ır. 

Türk-lsveç Ticaret Anlaşması 

Temdld Edildi 

12 milyon satın almışlardır. Ge· 
rek Amerikalılar, ierek yerli 
firmalar mübayaa etlikleri tü· 
tünlcrin paraaını mista sile ö- ı İıveçle memlek timi:r. aruında: 
demi,lerdir. ki ticnret aolaımaııam müılıleh 

Almanlar namına bir rrup bitmiş olduğundan anlatma bu 
yakında İsmir piyasasından ou ayın 31 ine kadar temdii olun· 
milyon kilo tütün mübayaa e· ı.auıtur. Yeni müıı.akerelere der
decektir. Mtbıaker•ler A karada hal batlanacakhr. 
baflamıthr. Nornçle olan ticaret anlaf· 

maaı•ın müddeti de nihayet bul· 

7,5 milyon kilo mazot gıldi nıaktulır. Her iki lık ndinav 
Unn zamandanberi dün ilk clevletile yapılaeak yHi ticaret 

defa elarak memleketimize mi- 11nla1ması mibakereleri Oslo ile 
Stokbolmde cereyan edecektir. 

laim miktarda mazot relmittir. 
İtalyan baniıralı Aronya vapu
rile relen bu maı.otların mikta· 
n 7,5 milyon kiledu. 

Piyaaadaki mn:ıot balıara111mn 
tamamen öaleneceti tahmin e· 
clilmekte&ir. 

l{ok kiimürD fıkdını 
Zon•ulclaktan motörlerle 

kok ıeliyor 
Hayaların k11lama11 Üzeri•• 

Bırnk ve elma ihrıcıtının 

kontrolu 
laraak ve elma ihracatının 

kentrolu içi• mıntaka Tie ret 
müdirUltüoee birer konbel oi
aa111name projeıi baaırlaomak
tadır. 

TAKAS PRİMLERi 

ıehrimi•de kola klmürl menu· Takaaın neYi İtlaalıt 
d• pek aıı:.almıttlr. Belediyenin 
Beyol\olu Ye Üıküdar .Aepoların· 

İlır .. at 

Pesin Aliue 

a l.aterı••i• .. l 5-
da •Ömilr.ok lıı:almamıı ribi idi. 7005 .. ,.ı. ka-
DQn Zonruldalıtaa 250 ton ıö- rarnaaanin 4 • 

mikok ıelmit ve bu•lar Üık6· üncü matltleaı 

d B l d l t Jaııiltere 
ar ye eyoğ u epo arı•• ev- Bel ika 
· d'I · t• ~ al e l mıf ır. Hollar.da 

Havanın muhalefetinden d la- ı ineç 

yı vap•rla relemiyen koklar, Franııa 
Zooıuldaktan metürl,ere yükle· lniçre 

5ıi 

70 
70 
66 
3 

5' 
7 

4S 44 
40 30 

" 66 
6.S ,2 
50 "' 45 '44 
-40 39 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

100 
ıoo 

70 
15 

100 
94 

100 

Tlcarıt Vekaıetindın : 

2 8099 sayılı kararnamenin 
1 inci maddesinin sureti tat
bikine mütedair 5 inci mü

zeyyel Talimatn me 

Madde 2 - işbu 5 inci i 
:.ıeyye! tali atname nepi tari 
hinden muteberdir. 

Madde l - 2 8099 sayılı k -
rarnaınenin l inci maddesinin 
tatbikin mütedair talimolname· ı 
nin 18 inci maddesine aıat-ıda-
ki fıkra illvcı edilmiıtir : ı 

c Takas talepnameıi tcacil et
tirilmeden ithalatta bulunalupta 
bilihara malın her hanıi bir 111· 

beple tal<aaa tibi tutulması aa· 
rureti haııl olduğu takdirde key· 
fiyet Türkiye Ctlmlmriyei Mer
kez Bankasınca tetkik edildikten 
ıonra Takaa talepoameıi teıcil 
edilebilir., 

• • 

MUNAK 

Tunus limanın! vuedllen veba 
tebıbirinin kıldırıldığı hakkındı 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve

kftl ti tamimi 
No.: 7 
Sıhhat ve İçtimai Muav net 

Vekaletinin 22.11.1939 t ribli ve 
Hıfzısııhha 2416tn47 aayılı -
mirnameııi üz.erine teblit olunur. 

Tuoua limanında uzun z:aman
danberi veba h atalığı a-örülme· 
ditinden bu liman muvaredatı
na konulmuş olan veba tcd iri 
kaldırılmış!ır. 

SALAR 
İnş t -Tamirat- N fıı İflıri - ılzımı-H ritı 

Nafıa Vekaletinden : 
Eluiltmiye ko•alan it : Ankara Peliı - Jandarma EaıtiUlsl ar

kumiaki sabada yapılacak jHdar ua Geael Komutaalıtı için Ban
do Miıika pniyo•• intaah. 

Keşif bedeli 15865 lira 78 kuruttur. 
Ekıiltme 26.1.40 cuma a-inü ınat 15 ıle Nafıa Vekaleti Yapı 

ve iaar İ~leri Eluiltmo Ko iıyonu odaaında kapalı urf •••lile ya• 

pılacaktır. 
Ekıiltme ıartHmHi ve bu•• müteferri evrak 80 kurut ltedel 

aukabilinde Yapı v imar İtleri Reiılitiaden alınabilir. 
lkıiltmeye girebilmek itin lsteklileri• 1190 lira 5 kwruıluk 

muYa•kat teminat vermeleri lb:ımdır. 
lıteldiler tek.lif mektuplarını ihale fii•I olan 26.1.-40 tarıhinde 

ıaat 14 e kadar Yapı ve imar işleri Ekıiltme Komiıyon• Reiılitine 
makbua mukabilinde vermeleri lOıımdır. 

Poıtada olac:ak ııcikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekllletinden : 

Erıı r•m ile kilometre 18+500 civ rında bulunan Usun Ahmet· 
ler ~rası demiryol inşant ve rny ferşiyatı işi talib ç.ıkmadıA-ından 
y .. ıden kapalı zarf uıulile eksiltmeye l.Qnul uştur. 

Ek~ilt~e. 26.1.9~0 taribi~e tesadüf eden c ma Jriin ıaat on bef· 
te Vekalehmı:r. demıryollım ın'a t daireaiadeki rttırma ebilme ve 
ihale komiıyonu odasında yapılacaktır. ' 

• inıaat vo ameliyatın •hammen bedeli iki milyon üç ytb. 
elli bin liradır. 

1 

Mavalı:kat teminatı 84.2.50 liradır. 

Muka~ele projesi, elcs~ltme 9artoameıi, bayındırlık i4leri ıencl 
fartnamesı, takeometre plan ve profıli, fenni şartname, 91 B. nu· 
maralı malzeme tipi, telgraf hattı tartnamesi, ferıiyat talimatname· 
ıi, vahidi ıyad fiyat cedveli, çimento normundan m rekkeb bir 
takım m6nakua evrakı elli lirll bedelle Demiryollar İntaat dair sin
den tedarik olunabilir. 

Bu eksiltmeye girmek iateyenler r ferans v ditor vesikalarını 
bir iıliılaya batlıyarak eksiltme iÜnünden en az 8 gün evvel Ve 
kiletimiu nrmek ıuresile bu it için ehliyet vesikası istiyecekler 
Ye bu veıikayı miııakasa komiıyoauna verece lerdir. Ekıiltme ta
ribinica liakal 1 fÜn evvel yapılmamıt müracaatlar naz.arı dikkate 
alınmaıı.. 

!.kıiltmeye girecekler 24 O numaralı arttırma eksiltme ve ihale 
kan ou m eibioce ibraxına mecbur oldukları evrak ve vesikalarını 
n y•karıda yazılı hliyet veıikalaril muvakkat teminatlarını ve fi
yat teklifini h Yi kapalı ve müburlü sarfJarını yine mezkur 2490 
ıuımaralı ka unun ve ekıiltme şartnameıinin tarifah dairesinde ha
aırlıyarak l.6.1.40 tarihinde saat 14 e kadar num rah m kbuz. mu· 
kabilinde Demiryollar İnıaat Arttırma Eksiltme ve İhale Komisyonu 
Bafkaalı(ına tcalını ctmit olma} rı lbımdır. 

Eıkiıehir Kor Sa.tınalma Komisyonundan : 
lsltişchırde bir hamam inşaaı kapalı zarfla e1"iltmeıi 25.1.940 per 

ıembe rünü ıaat 16 da Eskişebır kor satınalma komisyonunda ynp•la· 
caldır. Keıif bedeli 81608 lira .. 3 kurui ilk teminatı 2370 lira 62 ku· 
ruştur. Şartnamoıi, keşif ve projeleri Ankara, İstanbul Lv. imirl ıkleri ve 
falc.işchir kor satınalma komisyonunda ~örülür. İsteklilerin kanunda ya· 
•ılı vcıikalar ve teminat makbuzunu havi teldıf mektublnnnı belli gun 
ve 1aatten bir sa t evveline kadar komisyona vermeleri. 

Ankar Belediy sinden : 

Sa iti ri için alınacak olan 16 bin lira uhammen kıymetli 100 
ton sulfat dalumine talip çıkmaıııauna binaen bir ny zarfında p . 
aarlıkla ahnaeaktır. 

Teminatı 2400 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyeolerin her gün Encüıncn kalemine 

ve isteklilerin de 16. 1.940 salı günü saat 10,30 dıı Belediye Eı:ıcüm . 
nine müracaatları· 

İstnnbul Gümriık Ba~müdürlüğü den : 
İskeod run Gücnrü · kimyahancıi için Jd6 kal aılik muhtelif 

cinsi kimyahane alil ve malı.e.....ıc inin 25. 1.940 per"embc ~nü at 
10 da açık eksil•mesi yapıl&c a..br. 

Tahmini tutarı 5615 lir 7a k..ıruw, i k teminat 421 r 19 uruş
tur. 

Şartnamesi Baimiidorlük Levar.ım servisinde herg n görul bilir. 
isteklilerin 2490 s yıh ka unun tayin e tiği vesı a larl bulikte 

Baımüdürlük binaıınd ki Komisyona gelmeler•· 

••• 
1750 k. etil alkol ile 12.500 k. asit sülfürü aha ca tar. B k 

inhisarlar U. M d. ilinlıınna. 

lıtanbul Komutanlığı Satınalmn Komisyonundan: 
Münakoaa i nü tAlihi çıkmıyan muhabere al yı birlikl ri ihtiya

cı. i!ia yü.z: elli kilometrelik, iki sekseıı milimetre kutrunda galvn· 
nazlı demır tel paxarlıkla s tın alıııacakhr. Münalı.asaaınn ı .1.940 
Perşembe pnü sıı~t oıı bir buçukta ba4lanacak ve ayni günde iha
leıi yapılaeaktır. latektilorin belli gün ve ıantte Fındıklıda Komu
tanlık ahnalma komiayonuoa relmeleri. 

S mıun Belediye Riyasetinden : 

Samıun elektrik aıantralı için mubayaa edecek 30a be · l'k 
lekomobil i.ti. kapalı ı. rf u ~li.le eksiltmiye konuldu u hald;g;:l;b 
zuhur etmedıtınden 4.1.940 tarıbındcn itibaren bir ay z.arfınd E " . • n ncu 
meoı~ topl~nd1ğı paurtesı, per4 mbe i'Ünleri paıarlıkla talibin iba 
le edilecektır. 

Muhammen bedeli 17209 lir dır. 
Munkkat teminat 1290 liradır. 
ihale 2490 sayılı kanuu hükümlerine tevfikan yapılacakt D h 

fada malumat alm~~ iıtiycnlcr Samsun Elektrik İtletm Mü~rürlOa Ü~ 
ıae milracaat etmelıdırleT. ğ 



• 
2 

B 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Mflra at yeri SOni S atı 

----------~-------------------------------------------·--------~---~---------------·~------~------
A) ~1ünakasala! 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, 
Büyükdere Orman Fakültesi binalarında aç. eks. 664 74 

yap. duşlar ile sair tamirat işl~ri 
Erzurum ile 18+500 kim. de Uzun Ahmet- kapalı z. 2350000 -

ler ı>rası deruiryoJ inşaatı ve rııy ferşi· 

yatı (şart. 50 L) (temd.) 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. - -
Sulfat dulumine: 100 t. (temd ) 
Metil alkol: 1750 k. 
Asit sülfürü: 12500 k. 

paz 

" 
" l&kenderun gümrük kimyabanesi için alat aç. eks. 

ve malzeme: 386 kalem 

16000 -

5615 75 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Galvanizli demir tel (temd ) 
Lokomobil 300 beygirlik Samsun elektrik 

santralı için (temd) 

paz. 
,, 

Çelik elektrod (iyi cins) 4 m 'm.: 1000 kg. aç. eks. 
• 

17200 -

2460 -

ensucat, _!.lbise, undura,~_Çam!_Ş.!!:_V~ 

Elbiselik kumaş: 375-400 m. 
Kanaviçe: 4(10 k. 
Elbise ve kasket: 146 tak. fotin: 145 çift. 

palto: 13 ad.-elbise ve kasket: 6 tak. 
kaput: 6 ad. ayakkabı: 6 çift elbise ve 
kasket: 5 tak.-fotin: 5 çift-elbise ve kas· 
ket: 34 tak -kaput: 17 ad.-fotin: 34 çift 

Elbise yap.: 160-17J tak. 
Palto: 35 ad. 

aç eks. 

paz. 

kapalı z. 
aç. ekı. 

m. 6 30 

5400 -
1225 -

50 -

8425Cl -

2400 -

421 19 

1290 -

184 50 

252 -

405 -
92 -

atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı ___ ____._ ........,_. _.._.._... - ---------
Dosya için bezli zarf: 200 deste kapalı z. 1000 - 75 -

Kereste,_!_ahta V!_s._a_i_r_e ___ _ 
Muhtelif eb' atta çıralı kalas ve tahta: 128 m3 paz. 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Benzin nakli: 103 t. (tcmd.) paz. 

Jıahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

İst. Nafıa Müd. 31-1-40 15 -

Nafıa Vek. Demiryollar İnşaat Dairesi 26·1-40 15 -

Ank. Beled. 
İnhisarlar U. Müd. 

. " 
lst. Gümrükleri Başmüd. 

İst Komut. SAK Fındıklı 
Samsun Beled. 

D.D.Y. Haydarpaşa 

Siyas~l Bilgiler Okulu SAK Ank. 
Ank. Elektrik T.A Ş. 
İnhiscırlar U. Müd. 

Ank. Hukuk Fak•ıltesi 
., 

O.O Y. Haydarpaşa 

inhisarlar U. Müd. 

ist. Komut. SAK Fındıklı 

16-1-40 10 30 
26-1-40 15 30 
26-1-40 16 -
25-1-40 10 -

18-1-40 il 3<) 
l ay zarfındn 

26·1 40 11 -

25-1-40 15 -

31-1-40 14-16 

25-1-40 11 30 
25-1-40 11 -

26· 1-40 10 30 

17-1-40 10 -

27-1-40 ıo 30 

Kışlık makine yağı: 20 t. yazlık makine ya· paz. 
tı: 15 t. valvalin 10 t. gaz yağı: 4 t. 

21000 - 3150 - M.M.V. SAK. 15·1-40 l 1 -

Uteferrik 

Yuvarlak başli civata: 38x200 mm. bo
yunda ve 3 8 X 120 m m boyunda: 24000 
ad. demir pul: 23000 ad. 

Toı: paket kolası: 52003 k. 
Beyaz çul: 1500Cl0 m. 
Kalibre çeliği: 434 t. ve 15 k. karbon çe· 

liği: 2333 t. krome spesiyal: 1024 t. 
Balast: 14000 m3 
Motopomp: 1 ad 
Karoseri yap.: 8 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

K. fasulye: 42.3 t. 
Yulaf: 350 t. 
Sadeyağ: 26 t. 
Pirinç: 63 t. 
Sıtır eti: 9 t. 

,, : 9 t. 
" :9t. 
n : 9 t. 

Sı~ır eti: 96 t. (temd.) 
K. soğan: 17 t. ,, 
Arpa tebriye: 96 t. (temd.) 
K. mercimek: 96 t. ,, 
Sabun: l05 t. (temd.) 
Arpa: 200 t 

,, : 2 o t. 
n : 160 t. 
" : 350 t. 

ıspanak: 16704 k. 
Lahana: 38556 k. 
Pırua: 41.852 k. 

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

paz. 

,, 
" ,, 

kap lı z. 

pu:. 

kapalı z. 
,, 
" 
n 

paz. 
,, 
,, 

" 
n 

" ,, 
n 

" 

• 

kapalı z. 

n 
,, 
" 
" 
" 
" 

Kanape, koltuk, bufe man örtüsü hah v.s. aç. art. 

m3 1 20 
800 -

5000 -

9729 -
27825 -
23800 -
23310 -

2430 -
3430 -
2430 -
2430 -

k. o 32 
707 20 

15900 -
15900 -
12480 -
25900 -

1671 -
1927 -
2930 -

1350 -

750 -

730-
2087 -
2535 -
1749 -
365 -
365 -
365 -
365 -

1584 -
53 04 

1193 -
1193 -
935 -

1943 -
126 -
145 -
220-

İnhisarlar U. Müd. 

,, 
,, 
n 

D. D. Y. 2 ci işletme Ank. 
Adıyaman Beled. 
M.M. V. Hava SAK 

Edirne Suloğlu Ask. SAK 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" S:.franbolu Ask. SAK 

Selimiye Ask. SAK 
İst. Komut. SAK Fındıklı 

,, 
" Edirne SuloA-lu Aık. SAK 
,., 

" 
n 

" 
" 
" 

17· 1·40 il -

1·2-40 14 -
1-2-40 15 -
J-2-40 16 -

25·1-40 15 -

15-1-40 il -

6-2-40 
6·2-40 
6·2·40 
6-2·40 

12-1-40 
12-1-40 
12-1-40 
12-1-40 
15·1-40 
16-1-40 
lS·l-40 
18-1-40 
18-1·40 

5-2-40 
5 240 
5.2 40 
5-2-40 
6·240 
6-2-40 
6·2-40 

11 30 
14 30 
15 30 
16 30 
9-
IO-
11 -
14 -
15 -
14 -
IO 30 
10 -
11 -
I0-
11 -
15 -
16 -
9 30 
9 30 
9 30 

İst. 2 ci İcra Beyoğlu I<amerhatun 15-18·1-40 16 -
mab. Kalyoncu Kulluğu No 103 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Müdürlüğündnn 1 perşembe günü saat 15 le lstnnbul Vakıflar Başmüdürlüğü binuında 
Muhammen bedeli 246J lira olan 1000 Kg. 4 m.m kutrunda E. loplnnnn Kom:syonda yapılacaktır. Şartname ve nümunesi hergü~ leva· 

34 h. cinsi iyi cins çelik elektrod 26.1.1940 cuma günü saat 11 on zım kaleminde ~örülebilir. • 
birde H ydarpnşada Gar binssı dahilindeki Komisyon tarafından 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 184 lira 50 kuruşluk muvaklr.at temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği ves ikle birlikte eksiltme güııü saatine 
kadar Komisyona müracaatleri lbımdır. 

Bu işe aid ıartnameler Komisyondan parl,ltız olarak dntıtılmak
tadır • 

ensucat- Elbise -Kundura- Çamaşır v. s. 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Müdüriyctimiz odacı ve müstahdemini için lüzumu olnn 33 tnkım 

elbise müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmiye konulmuştur. Muham· 
men bedeli 594 liradır. İlk teminat 44 lira 55 kuruştur. İhalesi 25.1.940 

Siyasal Bilgiler Okulu Mübayaat Komisyonu Reisliğinden : 
Okul talebesi için 375-400 metro elbiselik kumaş açık eksiltme· 

ye konul~uştur. Muhammen fiyatı kumaşın beher metrosu için 630 
kuruştur. ilk teminat 252 lıradır. Eksiltme 25.1.940 perşenbe fÜnÜ 
saat 15 de Mektepler Muhasebeciliği binasında yapılacaktır. Kumaı 
nümuneleri ve tıırtname her gün mektepte görülebilir, 

Ankara Elektrik T. A· Şirketinden: 
400 kilo kanavice alınacaktır. 12.15 aantim eninde ve asgari 15 

metre boyunda olması ıartlır Taliplerin teklif mektuplarını Şirket 
Direktörlüiüne göndermeleri ilin olunur. 

2 E aa 

} 1.lki .ıkla D 1940 
,,,,,,,; 

İNŞAAT MALZEMESi 

İST ANBUL PIY ASASI TOPTAN FIY ATLARI 

Alçı yerli 50 kg.lık torbası 

,, " 40 " 
,, alman 50 " 

Asfalt yerli kilosu 
,, ecnebi 

Çimento natürel " tonu 

" " 
Çini 

siiper 

(mozaikten) 
{çimentodan) 

tanesi 

" 
,, 

Fayans ecnebi " ,, ,, (aksamı) ,, 
Kireç (su) tonu 

,, (toz) ,, 
,, (taş) kilosu 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 
,, (Eski..:ehir) ,, 
,, (Kütı.hya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Künk (çimento\ santimi 
,, (topr.•lt) numarası 

,, (dökmt• boru) kilosu 
,, ( ecnebı) ,. 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,, (Feriköydeliksiz) ,, 
,, (Kağıthane delil.li) ,, 
u ( ,, deliksiz) ,, 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lambalı) ,, 
,, (tavanlık köknar kordonlu) ,, 
,, (kaplamalık çıralı ı ., 
,, (sıvadibi köknar) ,, 
,, (perva:z.lık köknar) ,, 

" 
" ,, 
,, 

" 

" 
" 

180 
80 

800 
650 

o 75 

3 

1400 

20 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

30D 
100 ---
ısoo 
1800 -

4 

--1000 
100 

1 
7 
8 -
3 
ıo 
20 
2~ 

soo 
3000 
1010 
1350 
1500 

13 
28 
22 

48()() 
5200 
5200 
520t1 
5500 
5200 

Hukuk Fakültesi leyli talebesi için 160-170 takım elbise f 
rılacakır. Tahmini fiyatı 5400 ve muvakkat teminat 405 liradıt• 

İsLklıleriıı nümune ve şartnamesini görmek üzere her gii~ 
külteye müracaatları ve kapalı zarf usulü ile münakasası 23' 
perşembe giınü saat' 11,30 da yapılacağmdan istirik edece~ 
münakasa uatmdan bir saat evveline kadar teklif zarflarını fJ 
te idaresine vermeleri ilan olunur. 

• * • Hukuk Fakültesi leyli talebesi için 35 aded palto yaf 
lacaktır. Tahmini fiyatı l.!25 ve muvakkat teminatı 92 liradır· 

İsteklilerin ııümune ve şartnamesini görmek üzere her g~ 
eksiltmeye iştirak için 25. l .40 perşembe gunü saat 11 de teıf 
makbuzları ile Fakülle iduesine müracaatları ilan olunur. 

___,, 
Matbaa işi~ kırtasiye ve yazıhane Lvz. ../ 

Belediye Sular İdaresinden : 

İdaremizin aboneman servisi için 9 kalem muhtelif evrak / 

olarak bastırılacaktır. Bunlar için 17.1.940 çartnmba iÜnÜ sıı' 
te yapılacak açık eksiltwiye girmek istiyenlerin şartuaUJel1 

nümeneleri almak Üzere faksimde Sıraservılerdeki. İdare MerJıe 
Leva.Lım Şefligıııe müracaat etmeleri. 

Eksıltmiye girecekler lbO liralık muvakkat teminat yatıtf 
lardır. 

Devlet Demiryolları ve İıletme Umum İdareıiodeıı 
Muhammen bedeli bın lirıı olnn beher destesi 25 adetten 

:ı!OO deste dusya ıçın bezli zarf 26.1.940 cumn günü saat ıo.~ 
Haydarpaşa gar bınru.ı Jahılindcki komısyon tarafından açık ckliıl 
ı>ulıle sntın alınacaktır. 

Bu işe gırmek ısteyenlerin 75 liralık muvakkat teminat ve 1'-' 
tayin ettı2"i veı>nıkle birlikte eksiltme günü saııtıne kadar komısyoıı 
racantları la:Lıwdır. 

tiu ışe aıd şartnameler komisyondan parasız olarak dnfıtıtinıJ: 

-ereste, 'I ahia ve saire 
Muhtelif eb'atta çır.ılı kalas ve tahta alıhacaktır. Bak : ı~ 

lar Umum Müd. ilanl rına. 
'-=' ________________ ,_,___ -· _ ___./ 

ükleme - Boşalt~ 
İstanbul Komutınlıaı Satınalma Ko iıyo und ıı: 

Münakasa günü talibi çıkmıyan Servi.burnunda bulunau ı 
benzinın Servıburnundan Çau k le i kelesine kadar pazarh~V 
kdtirılecektir. üııakasasına 27.1 940 cumartesi güııu saat 0~ 
çukta b lauacak ve uynı guııde iul.ıc edilecektir. İstoklileriıl 
iÜn ve sautte hndıklıda Komutanlık Sahnalma Komisyonuıı' 
racaatlcuı. 

mhrukat, tlenzin, v. s. 
M. M. Müdafa Vekaleti Satınalma Komiıyonund1ıt 
Hepsine tahmin edilen fiat 21,000 lira olan 20 ton kışlı1' 

ne yağı, 15 ton yazlık. makine ya~ı, 10 ton valvalin, 4 too f 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 15. l.5'4v Pazartesi günü saııt l 1 

6 Kati teminatı .31u0 liradır. Şarlııawesi her gün komisyondıı 1' 
Taliplerin muayyen vakitte Ankaradn M. M. V. satınalma 1'" 
nuııda bulunmalara. 
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- t ferrik 

lzmit Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Aşnğıda cins ve miktarı yazılı kaplar müteahhit nam ve hesabına 
12.1.940 günü saat 15 de tekrar pazarlı~a konmuştur. Şartnamesi her 
@n komisyonda görülür. Bakırın tahmin fiatı beher kilosu 145 kuruş 
tutarı 18986 lira ilk. teminatı 1526 liradır. lstoklilerin belli saatte bmitte 

ıçın evsaf H teraiti dahilinde alınacak olan J 7·000 kile kuru sotaa 
2 Kin1111u1ani 940 tarihinde yapılan açık eksiltmesinde talibi çıkmadıı 
ğından 16 Kılnun11sani 940 salı ıünü saat 1-4 de _pazarlıkla ihalesi 
yapılauktır, Tahmin bedeli 7(J1 lira 20 kuruıtur. ilk teminat 53 lira 
4 kuruıtur. İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat paraları ve 
kanuni .-esikalarile birlikte Seli•iyedeki Tümen sahnalma komisyo· 
na relmeleri. 

tümen satınnlı:ıa komisyonuna gelmeleri. ı 
Cinsi Mikdarı leheri Safranbolu Aıkert Satınalma K.omlıyonundan : 

Büyük kazan 
Küçük kazan 
Karavana 
Kevgir 
Kepçe 
Süzgeç 
~aplı tns 
Ya~ tava ı 

adet 
67 

104 
1000 
100. 
100 
100 
100 
150 

39 
30 

5 
5 
5 
s 
5 
5 

M. M. Vekaleti Hava Satınalma Komisyonundan: 

Dosyasında mevcut f&rtnaıne ve resmi mucibince 8 adet karo 
•er pazarlıkla yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 5 bin lira olup ka· 
ti teminat miktarı 750 liradır. Pazarlığı 15.1.40 pazartesi günü saat 
11 de hava satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname ve re
simler her gün öğleden sonra mezkur komisyonda görülebilir. İstek· 
lileriıı kanuni belgeleriyle muayyen gün ye aıaatte komiiyonda bu
lunmaları. 

Adıyaman Belediy sinden : 

800 lirasi peşin bakiyesi 1940 senesi bütçesinden verilmek şar
tile bir motopomp alınacaktır. Talplerin bu husustaki 'erait ve fi
atlarile model ve evsafmı belediyemize bıldirmeleri ilan olunur. 

1 
96,000 kilo ııtır etine pua ·hk güninde istekli çıkmadığından 

ikinci pazarlıtı 15.1.940 Paze:-tesi J'ÜnÜ aaat J5 de Safraaboluda 
aıkeri salınalma komiıyo.nunda yapılacaktır. Beher. l<ilosuna tahmin 
edilen fiatı 22 kuruştur. ilk teminatı 1584 liradır. isteklilerin Safran· 
boluda komi.ııyona müra.aatları. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma K.omiıyoDundan : 

Kapalı zarfla münakasa rünü talibi ~ıkmıyaa komutanlık bir 
tikleri ihtiyacı için 96 bin kilo arpa teLriyesi puarhkla utın alı
nacaktır. Müoakasaııoa 18.1.940 pertembe ıünil .ııaat 10,30 da ba•· 
lanacak ve ayni günde ihalesi yapılacaktır. isteklilerin ~elli rtn ve 
aatte Fındılıılıdn komutanlık satıaolma kemiıyenuna relmeleri. 

* * * Kapah zarfla münakasa günü talibi çıkmayan Kemutanlık 
birlikleri ihtiyacı için 96 bin kilo kırmızı mercimek puarlıkla sa
tın alınacaktır. Münakasaaıoa 18.1.940 perşembe rönü saat 10 da 
batlanacak ve ayni günde ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin belli ıin 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma kemisyo•••a ielmel ri. 

• * * Münalr.aaa günl talibi çıltmadıfıadan Ko•utanlık birlikleri 
ihtiyacı için 105 bin kilo sabun puarlıkla .aha alınacaktır. Mina 
kasasına 18.1.94) perıembe ıünü saat 11 de başlanacak ve ayni 
günde ihalesi yapılacaktır. İıteklilerin belli rün ve saatte Fındıklı
da komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

lstanbul Hayvan Borsası Dir.i 
- 8. 1. 940 -

Satıs Fiatları . 

Beyuı Koraman 
Kızıl Karamam 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Karayaka 

Kuıı::u 

Süt Kuzusu 

Sa71sı Atırlıiı 

10 399 
!951 135255 
1394 50044 
273 8026 
454 14628 

248 5318 
389 5304 

Parut 
ltn afatı En y karı Orta 
Kş. S. Kş. 5. Kı. S. 

14 24 
19 75 25 
21 25 50 
19 5" 24 5 
23 25 50 

19 50 21 
32 40 _ _......._ .. 

=ı;ı......,..._.....m -___ ... -----------~ 
Tiftik 
Keli 128 4549 10 12 10 83 
Otlak 

Şark Öküı.ü 170 59921 14 50 15 14 67 
Öküz 32 10492 g 15 12 71 
İnek il 3089 ı 1 13 11 43 
Dana 
Boğa -Manda 16 6586 7 10 8 73 
Malak 3 589 7 13 11 61 

Cin.ııi Miktara Eluiltme şekli saati 

Toz paket kolası 52.000 ki· paurlık 14 
Beyaz çul 150.000 metre ~ IJ 
Kalibre çelifıi 434. 15 kı. • ) 

D. D. Y . 2 nci İıletme Komiıyonundan: Karbon » 2335 - _. .» J 16 

Tefen istasyona civanada kilometre l47 deki ocaktan çıka- M• U • z AY EDELER Krom Spesiyal 1024 - > " ) 
ralacak idarenin göstereceği yerde teslim edilecek 14 bin M:ı balast l - Şartname, nümunc ve çelik ebat liatesi mueibince yukarı· 
kapalı :ı.nrf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Beher M~ ıu muhammen da cinı ve mikdarı ya:.ıılı (5) kalem mabewe pazarlıkla satın alıua· 
bedeli 1,ZO ve muvakkat teminatı 1350 liradır. cakbr. 
. 25. 1.40 tarihine rastlayan peqembe günü saat 15 de Ankara İstanbul İkinci İcra Dairesinden: 11 - Pu.arlık 1.2.940 perıembe ıüı:ıü Kabataıda l.eva•ım ve 

ıstaıyonunda ikinci ~şlet~e bin~aında toplanan komisyonda ihalesi Bir borçtan dolayı 39•2342 numaralı dosya ile talatı temiae alı· Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 7apılaca.ktır. 
yapılacagındnn bu ışe gırmek ıateyenlerin muvakkat teminat ve ka· t nan kanape koltuk büfe masa örtüsft halı ve sehpa 15.1 .940 ta ı lll - Şartname ve kola aümunesi her ıün söıü ieçeu •11becleı.a 
nun ve şarlnaweııin tayin ettiği vesaikle birlikte teklif mektupları- ribine müs~dif paz:rtesi ~ünü saat 16 'dırn 17 ye kadar Beyotlunda paruıa alınabilir, 
nı muayyen saatten bir saat evveline kadar komisyona makbuz Kamerbalun mahallesinde Kabyoneu kullu~u sokatında 103 numa- IV - İiteklilerin pa.ıarlık için tayin edilen aün ve saatlerde 
mukabilinde vermeleri lazımdır. - k d k /o. 7,5 oüveDm• paralarile birlikte mHkii.r Komisyona aelmeleri. 

ralı apartmanın us atın a satılaca tır. • 
Şartname ve mukavele projeleri ikinci işletme komisyonundan ~ - h k . 1 • r .. b 1 'k' . tt (284) 1 - 4 

Zonguldak ve Çankırı istasyonlarından parasız verilmektedir. O 08gul n94m0u a~h~en ilıymd~ftııı y z eb :> ~nı.,. u m~aaa tı ıncı arhırl- • • • 

• • • 

24000 adet yuvarlak baılı civata ile 23000 adet demir pul alı
nacaktır. Bak : İnhigarlar Uoıuuı Müd. ilanlarına, 

* * * 
. 52 t. toz paket kolası ile 150.000 m. beyaa çul ve 434 t. ka
lıbre çeliği, 2335 t. karbon çeliii ve 1024 t. krome spesiyal alına
caktır. Bak: İnbiiarlar Umum Müd. ilanlarına. 

-
Erzak, Zie, haEt, Sebze v. s. -

Edirne Suloilu Aıkeri Satınalma Komilyonundan : 

Aşağıda yazılı arpalar kapalı zarfla 5.2.940 pazarteıi ırünü hi· 
zalarında yazılı saatlerde Süloalunda Askeri Sabnalma Komisyonun· 
?a ıhalesi yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri komiıyonda görülür. 
lıteklilerin yazılı anatlerden en geç bir ıaat evveline kadar kanuni 
vesikalarile birlikte teklif wektublarını komisyona vermeleri. 
Teılim yeri Ton Tutarı Teminatı İhale saati 

Yaicılar 
Hacı Danişment 
Süloğlu 
Hasköy 

200 
200 
160 
350 

Lira Lira 
15,900 1193 
15,900 1193 
12,480 936 
25,900 194d 

10 
il 
15 
16 

• • • Aşağıda yazıla yiyecek ve yem maddeleri knpalı zarfla 
6 .2.910 salı günü Sülotlunda Askeri Satınalma Komiaıyonuna ihele-
1 ri yapıl caktır. Evaıaf ve sartları komisyonda ırörülür. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir 
18 t evveline kadar komiıyona vermeleri. 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 

İspanak 
LAhana 
Prasa 

Kuru fasulye 
Yulaf 
Sadeyaiı 
Pirinç 

Kilo Lira Lira 
16,704 ı,671 126 
38,556 1 ,927 145 
41,852 2,930 220 

--- ---
6,528 491 

42,300 9,729 730 
350,lı OO 27,825 2087 
26,000 33,800 2535 
63,000 23,310 1749 

fbale saati 

9,30 
9,30 
9,30 

11,3 
14,30 
15,ao 
16,30 

• • • Aşağıda !0zılı aı{[ır elleri 12. Ul40 cuma iÜnÜ hizalarında 
yazılı saatlerde Sulo.ır..ı d k t . 

& un n as er satınalına komııyonunda pazar• 
lakla satın almacaktır. Şartname f ı . • d x -1·· ı· . . ~ ve evıa ı "omııyon a guru ur. ı. 
teklılerın kaııunı vesaik ve temi ti ·ı L • l ı · T l" . T na arı e aemısyona ge me erı. 

es ım yerı on Tutarı Temiaatı İhale saati 

Hacı Danişm 
Lira Lira 

Dl 9 2430 365 • Yağcılnr 9 2430 i65 10 
Sülo" lu 9 2430 365 1 l 
Haıköy 9 2430 l85 14 

Selimiye Askeri Satınalma Kamiayonundan : 

Selinıiye Tümen birliklerlle Haydarpaıa ıüel ba1taaHi ihtlyao 

ması 1 •• -. tarı ıne m sa ı perşem • ıuau aynı saa Ye ma a • 
de icra olunacak en ıok arttırana ihale edileeektir. 

Taliplerin muhammen kıymetin yüı.de 7,5 niıbetinde bey ak· 
çesile satış gunu ve aatleriade mahallinde bul•naeak memura 
müracaatları ilin elua•r. 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

- ıo 1.940 -

FİATLAR -----
1 Afatı Yukarı C i N S 1 

Kr. Pa. Kr. Pa 
s 32 
s 20 

thıflday yumu,alt 
• ••rt 
• kı:ı;ı\ca 

Arpa Yamlık ÇU'H. 

Anadol .ıök. 
6 17.~ • ~o 
6 :ıı.s 6 s 

Y •p;lı: Anad•l 
Yulnf 5 -
Mııır aan s ıo 
Nohut L:ıı.lbur\iılii 11 -
Fındık ıç 39 
SuHm 16 20 
K•t•• toh~mu 14 -
Fındık kabuklu ı ivri 15 20 

s ıo 

40 

GELEN 
Tiftik l Too 
Badeıniçi 5 
Un 45 • 
P. yaıtı c 19 • 
Keten tohuıau 15 

Arpa 150 " 
S. 7ağ 2 • 
B. yaıtı 3 • 
Pamuk ~2 . 
Soum ~ • 

G 1 DEN 
Kepek 152 Ton 

DlŞ FİATLAR 
Bıağday Uverpul 3 61 
Mııır Londra 8 2ıi 

BORSA 
ÇEKLER 

10. l 19J9 
Londra 5.21 
Ncvyork 129.28 
Paris 2.95 
Miline 6.68 
Cenevre 29.105 
Amsterclan 69,0515 
Brlkıel 21 .7775 
Atina 0.965 
Solya 1.5925 
Maclrid 13.19 
Buda peşte U.5525 
Blllreı 0.965 
Belrrad 3.1575 
Yokobama Jl.1775 
Stokbolm 30.8275 

ESHAM VE T AHVıLAT 
İ, Bankaıı nama P. I, 10 
irıanl 19.80 

TEMAŞA ALEMi 

• 

ŞEHiR TIY A TR OSU 

Tepe başı Dram 

kısmı 

• Gece saat 20,30 da 

HAYAT BİR RÜYADIR 
lstiklil.O Caddesi Komedi 

kısmında 

Bu akşam saat_20,30 de 

SÖZÜN KISASI 

ı· 
HALK OPERETİ 

&aktnm saat 9 da 
Pazar matine 16 dı 
RAHMET EFEND 

Ayrıca: 
ZOZO Dalma 
tar kılar 

--- ;;;;.;;--..;....;ıw ..... ------

~ Muhlis "'Saanhaddin'in 

Bestelediği 

BAYAN MUALL..\'nın 

İLKBAHAR!REVÜSÜ 
Büyük muvaffallıyetle cluam 
ediyor. Mutlaka görüaüz. Bes 

tekir tamburi 

• SALAHADDİN PINAR'tn 

iıtirakil• Su Heyeti 
Viyana, Budape,te n 8ikre•· 
len relen bircok artistlerden 

mütetekkil 

BALE HEYITi 

Su, en, yaryete J8 artiıt 
sahnede 

Her pazar J ten 8 ya kadar 

ÇAYLI MATINi 

Tel: 43776 

Cinıi Miktarı Saati 

Muhtelif eb'atta çırah kalas YC tahta l~ M:ı li 
Yunrlak batlı cıvata 3, 8 X 200 m.m. boyunda 24000 adet) 
Yu.-arlak batlı cıvata l 8 X 120 m.m. boyunda ) 11 
Demir pul 23000 ' ) 

I - Yukarıda yazılı mabewe pazarlıkla salın alınacaktır. 
il - Pazarlık 17.l.940 çarşamba günü biularında rösterilen 

saatlerde Kabataıda Levazım ve Mubayyat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

ili - İstekliler in pazarlık için tayin edilen i'Ün ve saatlerde 
X 7 ,5 ırüvenme paralarile birlikte mexkur K.omiıyoua ıelmeleri. 

Cinsi 

Metil alkol 
Aıit ıülfürü 

"' * "' 
Miktarı 

1750 "i'· 
12500 ::D 

\~l) 1-4 

Saati 

15,30 
16 

l Şartnameleri mucibince yukarıdı ya:ı.ılı 2 knlew ecza pa 
aarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 26. l .940 cuma günü Kabataşd:ı Lev u-
bayaCAt Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaca tır. 

ili - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabi
leceği gibi A ııit Sülfürü tüpleri de idare tarafından verilecektir. 

iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 
o 

8 
7,5 güvenme paralnrile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

(2•.i) 1-4 

••• 

I - Müsavi taksitlerde Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 940 ayla· 
rında Kalküteden tahmil şıırtile 6x8 telli 14,5 onzluk kanaviçeden 
102:x.70 eb 'adında orijinal kal küte dikilmiş azami bir mılyon adet 
tuz çuvalı pazarlıkla satın alınacakhr. Talipler 250,000 den aşatı 
olmak üzere sif Portsaid fiat teklif edebilirler. 

il - isteklilerin pazarlık için il 0 7,5 güvenme paralarile birlikte 
11. t.940 tarihine rastlayan perfiembe günü saat 10 da Kabataıda Le 
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alim Komisyonuna ielmeleri ilan 
olunur. (226) 3 - 3 

••• 
Cinsi Miktarı Eksiltme şekli Saatı 

---- ---
Kalsyon Klorür 5,000 kır. pazarlık 14 
İyot 10 " _ ıs 
Yangın söndürme levaınmı 11 kalem ,, 16,30 
l - Şartname ve yangın söndürme levazımı müfredat liıtesi 

mficibince yukarıda cinı ve miktarı yazılı (3) kalem eıya pazarlıkla 
satın alınacaktır 

11 - Pa:r.arlık 24.1.940 çarşamba (inil hiularında rösterilea 
saatlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeaindeki Alım Ko· 
misyonanda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler her fÖn IÖ:tÖ feçen Ş•becleD paraaıa alıaa 
bilir· 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilea gla .-. saatlerde 

1 

X 7,5 fiİHnm• parasile birlikte · meı.kür K•miıyona ıelaıeleri. 

(HW) 2-4 
! 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Caution. -u;u~d'";dj'ii°'dication et du 
provisoire Cabier deı Chargcs HeureG 

Mode Prix 
d'adjudicat. eıtimatif Objet de t' adjudication Jours 

Adjudications au Rabai~ 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construc.!!_on-Cartographie 

Const. douches et autres repar. a la Fııculte 
forestiere de Büyükdere 

Constr. voie ferree et pose rnils cntre Erzu
rum et Uzun Ahmetler ııu kim. 18+500 
'(cab eh 50 L) (aj) 

Publique 664 74 

Pli cach 2350000 -

50 -

84250 -

Dir. Trav. Pub. lst. 31-1-40 15 -

Minis. Trav. Pul:ı. Oep. Constr. 26·1-40 15 -
Voies Fcrrees 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 
----------------.:..--------------------- ~- ~ 
Sulfate d'alumine: 100 t. (aj) 
Alcool methyle: 1750 k. 

Gre il gre 16000 - 2400 - Munıcip. Ank. 16-1-40 10 30 
15 30 
16 -
10 -

" 
Acide sulfurique: 12500 k. " 
Instrumcnts et ıırticles de chimie pr. Je labo- Publique 

ratoire de chimie de la Douane d'lsken
derun: 386 lots 

Com Ach. Econ. Monop. Kabatache 26-1-40 
'» n 26-1-40 

5615 75 421 19 Dir. Pr. Douanes lst. 25-1-40 

E lectricite-Gaz-Chauffa~ Central (lnsttallaUon_e_t _~_a_te_r_i_el 

Fil de fer galvanise (aj) Gre a gre 
Locomobile de 300 C.V. pr. centrale electr. .1 172!00 -

de Samsun (aj) 
Acier electrolıte (bonne quıılite) de 4 m m: Publique 2460 -

1000 le. 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Etoffe pr. babits: 375-400 m. 
Canevas: 4UO k. 

Publique le m. 6 30 

Habitı et casquettes: 146 compl.-bottines: 145 Gre a ıre 
paircs-paletots: 13 p.-habits et casquettes: 
6 cumpl.-capotes: 6 p.-chnussures: 6 pni-
rcs-habıls et casquetteı: 5 compl.-bottines: 
5 paiıes bnbits et CD.squettes: 34 compl.-
capotcs: 17 p.·bottincs: 34 paires 

Confeclion babits: 160-170 compl. Pli cach 
Paletotıı: 35 p. Publıque 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

5400 -
1225 -

.Enveloppe entoilee pr. dossier: 200 pnquets Pli cach 1000 -

Bois de Construction, Panches, Charpente --
Madriers et planches en boiı resineux de dif.. Gre a grc 

dim.: 128 m3 

!ransport-Chargement - Dechargment - Fourniture 

Transport benzine: 103 t. Gre 8 gre 

Combustible - Carburant-Huiles 

.Huile d'hiver pr. macbine: 20 t.-huile d'ete Gre iı gre 21000 -
pr. machine: 15 t.-valvaline: 10 t.-pet-
role: 4 t. 

Divers 

Boulons rı tates rondes et longı de 3, 8 x 200 Grc a gre 
mm et de 3,8x120 mım: 24000 p.-ron-
delles en fer: 23000 p. 

Colle en poudre de paquets: 52 t. 
Jute blanche: 150000 m. 
Acier pr. calibre: 434 t. 15 k.-id. de carbon: 

2335 t. chrôme special: 1024 t. 
Ballaat: 14000 m3 
Motopompe: 1 p. 
Fabric. carrosserie: 8 p. 

Provisi ons 

Oignonı: 2,3 t. 
Lentilles: 4 t. 

> 
> 

Pli cach 

Gre a gre 

Pub/ique 
,, 

le m3 1 20 
800 -

5000 -

le k. O 05 
:ıı o 13 

Viande de bocuf: 96 t. (aj) Gre a gre le k. O 22 

Oignonı: 17 t. (ııj) " 
707 20 

Orge mondc: 96 t. (aj) " 
Lentılles rouges: 96 t. (aj) " 
Savon: 105 t. (aj) ,, 

Pli cach 15900 -Orge: 200 t. 
15900 -200 ,, " " 12480 -

160 " > ,, 
350 " 

:ıı 25900 -

" 1671 -Epinards: 16704 k. " 1927 -Cboux: 38556 k. ,. 
2930 -Poirreaux: 41852 k. " 9729 -Haricotı ıecs: 42,3 t. :ıı 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 18· 1-40 11 30 
1290 - Municip · Sam~un Dans 1 mois 

184 50 ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 26-1-40 11 -

252 -

405 -
92 -

75 -

Com. Ach. Ec. Sciences Polit. Ank. 
S.A. f. d'Electr. Ank. 
Com. Ach. Econ · Mon. Kabatache 

• 

Faculte Droit Ank. 

" " 

1 er Expl. Ch. de ier Etnt H. paşa 

25-1-40 15 -

31-1-40 14-16 

25-1-40 11 30 
25-1-40 11 -

26-1-40 10 o 
..J 

Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 1 7-1·40 10 -

de Bureaux 

C. A. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 27-1-40 10 3) 

3150 - C· A. Min. Def. Nat. Ank • 15·1-40 11 -

C. A. Ecoıı. Monop. Kabntacbe 17-1·40 11 -

> " 
1-2-40 14 -

" 
,, 1-2-40 15 -

" " 
1-2-40 16 -

1350 - 2me Expl. Ch. de fer Etat Anlt. 25-1-40 15 -
Municip. Adıyııman 

750 - C· A. Dep. Aviat. Min. Def. Nat. 15-1 40 11 -

9 38 Com. Acb. Milit. Isparta 25-1·40 10 30 

39 - " " 
25-1·40 10 so 

1584 - > Milit. Safranbolu 15-1-40 15 -

53 04 Com. Ach. Mil. Selimiye 16-1-40 14 -
C. A. Comm. Mil. M. Fındıklı 18·1-40 10 30 

> .. 18-1-40 10 -

" " 
18-1-40 11 -

1193 - Com. Ach. Milit. Edirne a SuloA"lu 5-2-40 10 -

1193 - > > 5-2-40 11 -
936 - > > 5.2.40 15 -

1943 - > " 
5-2-40 16 -

126 - 6-2-40 9 30 
" " 145 - :ıı 6-2-40 9 30 

" 220 - 6·2-40 9 30 
" " 730 - 6-2-40 11 30 
" " 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 
----~~~-----------_. ________________ ....,. ______ __.,,,;_ 

Cuma 12 1.940 

Acid asetil salisilik (M. M. V.) No 1252 
Sigara makine kolası (İnhisarlar U. Müd) No 1258 
Buğday tahmil ve tabliyesi (Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri AY 

No 1278 
Elektrik tesisatı (Elazığ Nafıa Müd.) No 1278 
Kumaş elbise ve palto diktirilmesi ve iskarpin (Sivas Erkek Öf 

mem Okulu) No 1279 
Saman (Çanak. Jandr. lci Alayı) No 1281 
Ağaç ve fidan (Ank. Beled.) No 1282 
Su işleri için malzeme (Ank. Belcd.) No 1282 
Su tesisatı (Ank P. T. T. Müd.) No 1282 
Glor gazı (Ank. Beled.) No 1282 
Ot ( n ,, ) No 1282 
Neft (D.D.Y.) No 1282 
Kahve rengi muşamba ve linoleum (D.D.Y.) No 128'\ 
Radyo mÜLik kablosu tamiri (Ank. Radyo Müd.) No 1284 
Motörin (Afyon Belediyesi) No 1287 
Kanalizasyon yap. (İzmir Beled.) Mo 12 6 
Pirinç ve k. ot (İsparta Tümeni) No 1288 
• Deri ve barsak (Hava Kurumu Konya Şubesi) No 1289 
• Deri ve barsak (T. H. K. İzmir Şubesi) No 1290 
Düğme, kapsül, toka v.s. (Tophane Lvz.) No 1291 
Tevhıt semeri iskeleti ( " " ) No 1291 
Mutabiye malzemesi ( ,, " ) No 1292 
Döteme inş. (Teknik Okulu SAK) No 1292 
• Muhtelif motör (İzmir E!'lrefpaşa Hast.) No 1293 
Arka çantası (M. M. Hava SAK) No 1293 
iç ve dış lastiği (Ank. Beled.) No 1295 
Kömür nakli ~T. Şeker Fabr. A. Ş.) No 1295 
Sıju eti tİsparta Ask. SAK) No 1295 
Tülbent (Tophane Lvz.) No 1293 
Köprü hatlarına levha tesisi (Kütahya Nafıa Müd.) No 1295 
Kereste ve çimento (Kütahya Nafıa Müd) No 1295 
Ekmek torbası (M. M. V. Hava SAKı No 1295 
Zemberek (D. D. Y. Sirkeci) No 1294 
Ekmek (İst. Ask. Fabr.) No 1294 
• Köhne çizme ve kundura (Selimiye Ask.) No 1~96 
Kaz.ao, yağ tavası v.s. (İzmit Tümeni) No 1296 

Memento des Fournisseurs 

Vendredi 12.1.940 

Acidc acetyl salicylique (Min. Def. Nat.) No 1252 
Collc pr. machine a Cİiarettes (Dir. Gen. Monop.) No 1268 
Cbargement et dechargement ble (Officcs Cerealeı Kayacri) No 
lııstall. electrique (Dır. Trav. Pub. Elaı.igı No 1278 
Etoffe, coufection habits, escarpios (Ecole Normale Sivas) No 
Paille (Premier Regiment Gendarmerie Çanak.) No 1281 
Plants d'arbres (Municip. Ank.) No 128f 
Matcriel pr. trav. bydraulıquc (Munip. Ank) No 1282 
lnstallation enu (Dir · PTT. Ank.) No 1282 
Gaa cblôre (1 unicip. Ank.) No 1282 
Foin > > No 1282 
Huıle naphte (Ch. Fer Etat) No 1282 
Toile ciree couleur kafe et linoleum (Ch. Fer Etat) No 1283 
Repar. cible musique Radio (Dir. Radio Ank.) No 1284 
Motorine (Municip · Afyon) No 1287 
Conslr. canalisation (Municip. lzmir) No 128 
Riz et foin (Div. Isparta) No 1288 
• Peaux et boy ux (Liiue Aviation T. Konya) No 1289 
• .1 > » ::o » > lzmir) No 1290 
Boutonı, capsuleı, boucle ete. (lnt. Top.hane) No 1291 
Squelette de selle J> :ıı No 1291 
Articleı de sellerie ll J> No 1292 
Conıtr. plancher (Com. Ach. Ecole Technique) No 1292 
• Divers moteurs (Hop. Eşrefpaşa lzmir) No 1293 
Havresac coul. azure (Deµ. Aviation in. Def. Nat.) No 1293 
Chambre a air et pneux (Municip. Ank) No 1295 
Transport cbarbon (S. A. T. des Fab. des Sucre) No 1295 
Vinnde de bccuf (Com. Ach. Mil. Isparta) No 1!95 
Toile fine (lut. Tophane) No 1295 
Poae plaqucs ıur ponts (Dir. Trav. Pub. Kütahya) No 1295 
Bois de constr. el cimeot > > » > No 1215 
Sacı pr. pain (Min. Det. Nat. Dep. Aviation) No 1295 
Gichette (Cb. Fer Etat Sirkeci) No 1294 
Pain (Fabr. Mil. lat) No 1294 
Cbaudron, poele a frire ete. (Div. lzmit) No 1296 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü: lımail Giril 
Basıldıa·ı yer: Akın Baıımevi, lıtanbul 
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