
o 

ı 

Dardünc6 Sene No· 1298 

22 :::ı 

il 
1 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuru' 

3 Aylığı 450 
6 ~ 850 

12 " 1500 
Ecnebı memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 Ku ruş 

Günü geçen nushalar 

,, - 20 kuruştur. _J 

CUMA 

HERGÜN ~KAR İKTİ ADI. MALI, TiC?.A.RI VE ZİRAi 

GAZETESİ 

12 lktnetklnun 1940 

iDAREHANE 

Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

iL Posta kutusu rfo. 12~.J 

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır -
Ekonomik Haberler _ __,~·--·--

Dünya arpa rekoltesi seneler ve 
memleketler itibarile mukayeseli 
olarak aşağıda gösterilmektedir : 

(1000 kental) 
1939 40 1938 39 

- -- - ---
Almaya 
~ulgaristan 
ispanya 
Fransa 
Macaristan 
Polanya 
Romanya 
lngiltere 
Yugoslavya 

42.438 48.000 
3.338 3.458 

13.999 7.380 

7723 
14.800 
9.0 o 
7.539 
4.336 

12.908 
7.240 

13713 
832.? 
8.159 
4.213 

Avrupa yekftnu 104.030 110.990 
U. R. S. S. - 74. 192 
Kanada 21.600 22.260 
Aınerika B.O. 58.684 54.896 

Ş Amerika ye· 8 •.284 
künu 

Kore 13.297 
Japonya 16.207 
Suriye ve Lübnan 3.700 
Turkiye 

77.156 

11.125 
13.974 
3.834 

24.085 

Avrapa yekunu 33.204 28.933 

YEK ON 255.689 237.130 

Çııvdıır rekoltesi geçen sene ve 
memleketler itibarile mukayeseli 

olarak aşağıda gösterilmiştir 
(IOCO kental) 

1939 40 1938 39 

Alınnnya 
~ulıaristan 
lıpanya 
Franıa 
Macaristan 
Letonya 
Litvanya 
Hollanda 
Polonya 
Roınanya 
lıveç 

93.807 
2.457 
4.372 

9.2i)8 
4.495 
6.534 
5540 

76300 
4.842 
3.877 

97.600 
1.879 
3.470 
8.111 
8.046 
3.763 
6237 
5.5 11 

72.531 
5.172 
4 047 

cvrupa yekunu 217.496 2l5.730 
· R. S. S. - 200.000 

Kanada 
[Kış 3.356 2.124 

[Yaz 8~8 667 
Anıerika li. D. 10.372 13.980 

- -
Şimali Amerika 14 576 
Arjantin 
Türkiye 

16.771 
2.750 
4.485 

' 
Mısır rekoltesi seneler ve mem
leketler itibarile mukayeseli ola

rak aşağıda gösterilmektedir 
(1000 Kental) 

1939 40 1938 39 

Almanya 

! 
Bulgaristan 
Macar istan 
İtalya 
Romanya 

3.736 
5.323 

.22.493 26.620 
29.243 

62 394 51. ı 73 
36.942 47.559 Yugoslavya 

Avrupa yekunu 
Kanada 
Amerika B. D. 

Ş. Amerika ye· 
kunu 
Maııcuko 

Türkiye 

Avrupa yekunu 
Mısır 

Faı (Fr.) 

Afoka yekunu 
Arjantin 
Uruguay 
C· 'Afrıka 

178.477 
1.953 

645.754 

647.754 

25.IOO 
6.035 

32.476 
15.626 
2.174 

18.835 
51.500 

1.645 
22.994 

U. YEKÜN 9&3.612 

l$veç ve Norveçle Yeni Ticaret 
Muahedeleri yapılıyor 

Geçen sene nihayetinde müd
deti bitmiş olan 1 ürk - İsveç ta· 
kas ve tediye anlaşmasınm müd
deti bir ay daha uzatılmış ve 
keyfiyet alakadarlara bildirilmiş· 
tir. 

İsveç memleketimizden fıadık, 
incir ve fazla miktarda tütün 
almakta ve bu memlekete yapı· 
lan ihracatımız, 2 milyon lirayı 
bulunmaktadır. 

İsveçten yapılan ithalatımız dıı
ha fazla olup bu memleketin 
sene nihayetinde kliring hesab
ları bakiyesinden üç milyon li· 
raya yakın bir matlubu buluu
malr tadır. 

YEK ÜN 232.083 232.510 

İsveç memleketimize demir ve 
çelik, mühim miktarda makine, 
yün mensucat, kiii'ıd, mamul 
deri; fenni alat, lastik ve kau· 
çuk mamulatı; cam, boya ve ale· 
Jumum mamul maddeler satmak
tadır. 

Yulaf rekoltesi geçen sene ile 
mukayeseli olarak aşağıda gös

terilmektedir : 

Almanya 
Belçika 
İspanya 
Finlandiya 
Macaristan 
irlanda 
İtalya 
Polonya 
Romanya 
ingiltere 
laveç 
Yuğ ılavya 

(1000 Kental) 
1939 40 rn38 '39 
----

68.269 72. IOO 

4.719 
7.840 
3.523 

6.211 
3.190 
8.357 
3 .l04 
5.680 
6.291 5.868 

28.800 
5 50:> 

10.750 
12.791 

26.565 
4.631 

10.862 
13 808 

3.462 3.265 ---
Avrupa yekunu 161.004 İtw.970 
U. R. S. S. - 158.377 
Kanada 57.544 57.275 
Amerika B. D. 136.620 152.965 

Ş. Amerika y•· ı92.İ64 2 tO~o 
kunu 

Ce:ı.air 2 200 1.581 
Fuı 760 475 
Tunuı 300 300 

Ş. Amerika ye· J 260 
kunu • 

2.365 

U. YEKÜN 358.482 377.660 

Bugünkü şartlara göre İsveç 
memleketimize daha fazla eşya 
ithal edecek bir vaziyette oldu
~undan; yeni anlafmada ihrac 
imkanları da ı:-enışletilecektir. 
Norveçle de ınüddeti bitmek üze· 
re olan taku itilafı müzekereleri 
Norveçte yapılacak; yeui bir an
laıma akdedilecektir. 

Norveçle mütekabil ticareti
miz 600· 700 bin lira miktarında 
olup bu memlekete tütün; buğ· 
dny iııci r ve maden ihracata 
mukabilinde bilhassa kağıd it· 
hal edilmektedir. 

---=----,·--~~_..,-=-----
TAKAS PRİMLERİ 

Takasın nev'i İthalli t ihracat % 

Eııterı;anjabl 5-
7005 uyıl ı ka. 
rarnıııner.ın 4 • 
Üncü maddu ı 
İngiltere 
Ba.çilı:a 

Hollanda 
1.veç 
Fransa 
İn içre 

Peşın Alivre 

56 45 
40 
61 

6 6S 
3 50 

58 45 
70 40 

44 100 
s 100 

66 70 

62 ' 
48 100 
44 84 
39 100 

:sı 

Kanun.lar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Toton Vı Tütün inhisarı Niza,..nımısi hakkındı 

Kararname No : 2 12537 
3437 sayılı Tütün ve Tütün çinde yaptırır. Gerek fİflçi tara

İnhisarı hakkındaki kanunun tat- fından yapılan ve ıerek çiftçi 
bik suretini göstermek üzere İn- namına İnhiHr memuru lara
hisarlar Vekaletince teklif ve De· fından yaptırılan lııu it hakkında 
vlet Şurasınca görülerek 12.12. tutulacak zabıt varak•~• lahiaar-
939 tarih ve 286.288 20106 sa- lar İdareaine verilir. lnlııiaarlar 
yılı tezkere ıle te vdi olunan ili- 1 İdaresinin ?u J:~lda !~ı;>t 1tı maı· 
şik Nizamnamenin mer'iyete ko· raflar çiftçıy odethrılır. 

l i V k"ll · H · ' Madde 4 - Tahmia itina .. nu ması ; cra e ı erı eyetın- k . • t-t- 1 • t" 
ce 18 kanunuevvel 1939 tarihin- önce e tıtı u un erı }'~ ı~-

tirmekteıı ,,·az j'•Ç n vo yoır. •-
de kabul olunmuıtur. 18.12 939 . . "ft · k ..ı· ı· . . . . I . dilmeainı ııteyen s:ı çı .,.ıye ı 

Tütün ve Tütün ıı hı suı İnbis rlar İdnreıin 1a:ııı. ile hil-
Nizamnam si d.irec ktir. inbiaarlar ldareıini 

KISIM: 1 ekiciuin elindeki kentrol dzda· 
(1 ) fidelikler nını geri alarak keyfi7eti tah· 

Madde - 1 T ütün fid si ye· kik ve tOtünl ri yok et ek :ı.e
tiştirenler yetişt i rd.lderi f idelerin re bir memur ilnderir n ütiin
yerlerini ve hnnsri tohumdan ol- cü maddede i hükümler e!aıresin
dutunu, tahumlan fideliklere ek- de muamele yapılır. 
tikleri günden itibaren en çok Madde 3 - Kanu01rnaa 18 n•ı 
yedi gün ıçindc köylerde mub- maddesi hükmüne ıöre t.v:ıi o· 
tarlara, şehir ve kasabalarda be- lunacak tobaamların ten:iine •
lediyelcre haber verecekler ve ıas olmak üıer• İahiaarlar İda
bunlar da itbu beyanda bulu- resi mahalli teşkilatı, eki•i iıim
nanlaro. birer veıika vermekle terini ve ihtiyaç miktarını fÖI· 
boraber keyf_i.yeti on !ün için~e ı• terir cedvelleri buırlıyarak U
(1) numaralı orneğe gore tan~ı oı aaum Mfülürlüte ıöncerir. U
edecekleri liste ile lııhiaarlar lda- mum Müdürlük bu colnllerdeki 
resııı bildireceklerdir. 

~2) Tütün yetiıtiricileri ve 
tahmin ve tartı muameleleri 

Madde 2 - Tütün ekimi ya· 
pao ber çiftçi kanunda yazılı 
tartları gö:ı önünde bulundur&• 
rak İnhiııarlar İ d a r.• ı i n i n 

belediyelerde ve köy muhtar
lıklarında bulunduracağı (ı)numa· 

ralı örnekdeki beyannamc7i del
durup, İnhi1arlar İdare.ine ıön
dcrilmek üzere, makbuzla bun· 
lara vermekle mükelleftir, 

ihüyaeın han:ıi nıÜ•lltH tarAfıa
dan kartılaaacatıaı ta,.ia •• li
aım elan tehı.ımua •••kur Ht· 
Yeller mueibİQCe ekicilere para
aız tev:ı:i edilaıeıiai temi• eder. 

Madde 6 - Kanua•n 18 iaci 
•adieai mucibine• tltüa ekim 
yerlerini .lolapcak elan fen me
murları iittikleri kö1lerde fide. 
leri11 ve tltün fidanlarını• en 
ıon uıu.llere •öre oa11l yetitliri
leeeti, hastalıklardan nasıl kp-
ru.nacaA'ııy•prakların 111a11l kırı
lıp dizilece(i, kurutulacatı, paa
tal ve denkleme itiaio naııl 1•
pıl cağı hakkında ekicilere ll-
zım gelen malumatı vermek •• 
bunları icabında filea röıtermek 
ıuretile Öi'retmek ve pi7aaa ta· 
lehlerindeki vaaıflar hakkıaaa 
çiftçiye malumat veraela vaaife· 
ıile mikelleftirler. 

Bunlar da işi tahkik et
tikten ve örnekdeki yere tah
kikat neticc11iııi yazıp tasdik et
tikten sonra on ıün içinde bir 
liste ile, makbuz mukabilinde, 
İnhisarlar idaresine verirler. Bu 
beyannameler üı:erinc İnhisarlar 
İdaresi kontrol cüzdanını (3) nu
maralı örneğe göre hazırlayarak 
ekicıilere verilmek üzere beledi- Fea metııurları bu itlerin ifa· 
yelere ve köy muhtarlıklarına ve· ıında (4) n•aarah örn•t• rlre 
recektir. Aynı köy veya belde- ıtlnlük iç defterleri t•taeaklar
de bir kaç tarlada titün eken dır. •• 4efterlere kiyler .. • yap· 
kimıenin bir beyanname verme· tıkları Öfretimler •• ltltl•r ıı
ıi kafidir. ruile kayaedilecek n laiHları 

Madde 3 - Kanunun 11 inci ihtiyar mecliılerine H ötllcll 
m ad de a i ile 12 inci mad- verdikleri çifttir• imH ettirile
deainin birinci fıkra11 ve cektir. Bu defterler me:ıkClr ••· 
13, 19, 2o ve 24 üncü maddele- mmrların lmirleri taraf ın .. an laer 
ri hükümlerine iare tütün to· ie&i aenunda kentıol n tudik 
bumu, fide, 7aprak ve kökleri· edilir. Amirler 7apılau ötltler 
nia çiftçi namına ıöktürtilmeıi Ye ötreti•ler laakkmda Umum 
ve yok ettirilmesi Ye fidan te- Müıillrlüğe bir raper i'ÖDaere-

k d 1 l ceklerdir. pelerinin ır ırı muı azım ge· M .ıd 7 Tltl 1ıı 1-• . 1 &• e - • •a •• u· 
len hallerde lnbiıarlar idaresi Ü h • l · ı· lala r 
b · 1 • t k · · h l n n ta mıa •uame eıı a a • u ıf erı yap ırma ıçın ma a - I ·L 

1• d h ] b' .ır d . lar dueainin lııer HD• mla&111111 
ıne er a ır memur gun erır. l 

M .1 b 1 d' vaııtalarla ( crauteler veya te · eornrun yazı ı e ve e e ıye • . 0 • dd t · 
veya ihtiyar meclisi vaaıta.ile lallarla) ılh edecetı • • ı-
yapacagı tebligata ratmen ıa- çinde tarlada ikeu 7apılır. He· 
bipleri tebliğ tarihinden itibaren yetler tah ine batlamudan bir 
kırk ıekiz ıaat zarfında yok et- gün Ö•C al Akalı t iftçiy• t.at&min 
me ve kırma itini yapmağa baf· gününde hazır l:u~l•ama~ıaı t~
lamnzla rsa ve yapmıığa başla· blit ed r. Bu teblıt zerıne bıl· 
dıldan sonra inkılna uğratırlarsa dirilen gli.nde çift~i veya adamı 
ve müm l ün olduğu kadar kısa gclmediti takdirde gıya ıada tah 
bir müddet içinde ikmal etmez.· miıı muamelcıi y pılır ; n tah· 
lerse memur bu iti şehir ve ka. min olauaa mikdar aonra çiftçi· 
sahalarda belediyelerden ve köy• nin cı' ı.danına 7uılmak üaere 
lerde ihtiyar meclisinden bir ki· (5ı numaralı örn t• göre tatıı· 
i ile diğer birinin huzurunda, lacak olan tahmin defteria re-

b l ko .. d ririlir . ve tahmin rüui'lade .... vana o ma a veya o y en, Y ' • 

yoksa hariçten bulacağı ıünde· zır hulunmadıtı i~aret ·~~lerek 
likli amelelere, en az bir mas• he1et tarafından ım:sa edılır. 
rafla ve en kısa bir müddet İ· (Devamı nr) 

• • 

MUNAKASALAR 

Menemen Bel diyeıindcn : 
Menemen kaaabaıı civarında belediyemizce in§aııı mu

karrer ıpor ıahaıı ve müştemilatına ait mufassal planı ke· 
tifname fenni ıartnnme, mukavelename projesinin tanzimi 
Taziyet planı ile m a ketinin y pılması İfİ kap h za r f u sulile 
ekıiltmeye konulmuıtur. 

Bu itin muhammen bedeli 300 muvakkat t m n tı 22 
lira 50 kuruıtur. 

Bu ite ait şartname belediye muhasebesind n p r .. ı~ 
•erilir. 

Bu ite talip olanların 2 490 ıayılı lmnunu n tarif 
resinde ihale günü 19°1·40 cuma gün ü saat 11 d 
dııimt encümenine mürac atları n ~ n olunur. 

İzmir Belediy sind n : 

tı dai
beJiye 

Alnancakta bavaıazı istihsal fabriltaıı önünde ki sahanın , bele· 
diy ee verilecek kesme taşlarla doşettirilım.ıi işi Fen işleri Müdür· 
lüjündeki keşif vo şartnamesi veçh ile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ketif bedeli 4tl0 lira olup ihalesi 15.1.940 pazartesi g ünü saat 16 
dadır. i .. tirak edeceklor ..iO liralık teminatı İş Bnnkasına yatırarak 
makbuzile Encüm ne gelirler. 

Balıkesir Ask e ri Satınalma K o misyonundan : 
Merkez askeri baatahanc pavyonunun tamiri iç n kapalı zarfla 

ihaleye çıkarılan intaat 21.12.939 günü bit bir talip zuhur etmediğin
den bir ay aarfınd pa:ıarlı~a konulmuştur. Taliplerin her gün iş 
saatlerinde Ker Satınalma Komiıyoauna gelmeleri ilin elunur. 

Muila Beden T erbiyesl Böl•e Baıkanlıfından : 

Yapılaeak İf: Mutia ıpor sahasının imll de derenaj ameliyatı. 
Ba iwin kefil bedeli 11445 lira 56 kurı.ıttur. 
Bu iaaaata aia evrak ıunlardır : 
A - Proje. 
B - Kapalı aarf uaııılile ekıiltme ıartnam ıi, 
C - Metraj Hheli, 
D - Tekib eetveli, 
& - H1ı11uıl ve fen•l tartn me, 
~ - Bayıacırlık itleri genel tartnamea;i, 
laiekliler bu iıe aid evrakı Mutia Beden Terbiyesi bölıe baş· 

kanlıtına müra .. at ederek ıörebilirler. 
Ekıiltme 17. l.~40 HmartHİ günü Mutia Halk.evinde saat 11 de 

Beden Terbiyeıi lt6lıe batkanlıfıı makamında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat f:.58 lira 42 karuştur. 
iıteklilerin ekıiltmey• rirebilmeleri için ihal den , kir. rfin ev. 

vel r••••n mlracaatle Vilayet makamından alacağı ehliyet vesik -
ıile ba ıeae içi• Ticaret Odaeıaa ka7ıdlı bulunduklarına dair veai
kayı ibrH edeeelderdir. 

Teklif mektuitları yu.karıda ya:ıılı saatten bir saat evveline ka· 
dar Matla Beden Terbiyesi bölge baıkanlı2ına makbuz mukabilinde 
••rilec:ektir. P .. ta ile i'Önderilecıok mektubların yukarıda yazıh 
11atte kaaar i•l•İf buluoma5ı ve dıı zarfm mühür m•mile knpatıl
mıf ol•H• lbuadır. Poıtada viki ıecikmeler kabul edilmez. 

lıtanbul Belediyesinden : 
Kaaımpaıa n Balat Halk Hamamlarının noluan k lan bir lus· 

mı tcaiıatımn ikmali iti açık ekıiltmey koaalmuıtur. Keıif 
bedeli 2985 lira ve ilk teminatı 2U lira 87 kuraıtur. Kefif ve fart· 
aamcıi zabıt ve mu.•melat müdürlütünde görülebilir. İhale 28.1.40 
euma rlnl ıaat 14 de daimi encümende yapılacaktır. T liplerin i· 
haleden 8 rüa nvel fen ifleri m Ddfirliltüae wü.raenatla alacakları 
fenni ehliyet veaikaıı ve 940 yılına ait ticaret oduı vesikası ve ilk 
teminat makbuz YCJ'& mektupları ile ihale günü muayyen saatte dai
mi eacüm nde bulunmaları. 

n Lvz. 
Kocaeli Vilayetinden : 

. 8.1 :40 pnzarleıi ~nü saat 15 de ibaleıi yapılıpak üzere açı . 
ekııltmıye kouulan vılayet Memleket bast ııe,iue aid 1233 lira 10 
kuru muha~~•n. kıymetli ilaç v~ levazımı hbbiye için i tekli çık
madıtfıııdaı. ıkıncı kluıunun 17 ncı çarş mba ırünü ıı at 15 de ihalesi 
yapılmak üzere eksiltme müddeti 10 g ün uzatılmıştır. İıteklilerin 
~o 7,5 niıbetinde muvakkat teminatla o g n zikredilen saate kad 

._ . . ar 
viliy t maıı. mına, 4artnamesını görmek isteyenlerin de Vilayet 
Encüm n kalemine müracaatları, 

. _____ o_zı, l{alorifer (Tesi alz.) 
Selimiye Aııkeri Satına.ima Komiayon und n : 

Haydarpaşa ıliel hastan si ihtiyacı için fea ni 'artnamed ne göre 
ıoğukbava teaiııab açık e6sıltme ile yapılacaktır. ihalesi 26.1.940 
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Bugün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinai Şek.it Muhm· bed. Teminat 

A) A1Unakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafta itleri, Malzeme, Hartta 

Spor sabası plan ve projesinin tanzimi işi kapalı z . 300 -
Ask. hastane pavyonu tamiri (temd.) paz. 

22 50 

Alsancakta bavagazı fabrikası önündeki aç. elu. 400 - 30-
sııhnnın kesme tatlarla döşenmesi işi 

Muğla spor sahasının imla ve derenaj ame- kapala z. 11445 56 158 42 
liyatı 

Kasımpata ve Balat halk hamamlannıo aç. ekı. 2985 -
noksan kalan bir kısmın tesisatı 

223 87 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alftt, Hastahane Lvz. 
---.:.----~~,-- .... -----------------
haç ve levazımı tıbbiye (temd.) 1233 10 
Difenilamin: 5 t . paz. 4000 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Komutanlık ambarının elektrik tesisatı 
Haydarpaşa süel hast. ıoğukhava tesisab 
Ağır sabra kablo dolabı: 1000 ad.-kablo 

askı tertibatı: 300 ad. direk mahmuzu: 
37 ad. Emniyet kemeri: 10 ad. porta· 
tif merdiven: 23 tak. 

paz. 
aç ekı. 

paz. 

Projektör komple İtfaiye Müd. için: 1 ad. ,, 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır 
----------~~~ ~ 

Tulum elbise: 300 ad. aç. eks. 
Çamatır dıkişi: 5000 kat paz. 

3300 
1561l -

1080 ·-

v.s. -
1035 -
387 50 

Mobilya,,bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 
Muhtelif evrak rafları yaptırılması paz. 35() -
Afyon belediye binası mefruşatı kapalı z. 17175 -

300-

247 50 
2342 -

81 -

77 63 
58 -

26 25 
1258 -

Matbaa işleri - Kırtas~e-Yazıhane Leva_z_ım_ı -----
Zımba makinesi: 600 ad. 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Tiltün nakliyatı: 250 t. 
Kömür nakli: 1000 t. 
Kamyon kiralanması:. 2 ad . 

, 

pa~. 

" 
Mahrukat, Benzin, r •. <ııkine yağlan v. s. 

Karabük koku: 80 t. 
Bc:nzin: 10 15 t. 
Odun: 1030 t. 

" : 250 t. 
Benzin 
Mete odunu: 330 t .·gürgen odunu: 50 t. 
Karabük kok kömürü: 500 t . 

f1 Utef errik 

aç. ekı . 
pn. 

" 
" aç. ekı. 

kapalı :&. 

Uç bobin gelincik rengi ipek taklidi: 2500 ad. paz. 
Bilyah yatak ve teferruatı: 30 ad. komik 

kovanı, ara rondeluı, dip rondelesı, 

buat agres gövdeıi ve kapatı ve keçe 
rondela: 28 parça 

Kamyon için dış laati§"i: 8 ad. iç llatik: 
16 ad. ' 

Bakır kazan: 20 ad. 
,, : 20 ad. 

Nal: 4266 giyim 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

aç. ekı. 

" 
kapalı z, 
paz. 

• 

Portokal 64 lük: 10000 ad. 80 lik: 22000 aç, ekı. 
ad. ve 100 lük: 8000 ad.-mandalina: 
5000 ad. 

Sabun: 9 t.·zeytinyatı: 4 t. kapalı z. 
Kaşar peyniri: 639 k. beyaz peynir: 1981) k, paz. 
Sıtu eti: 300 t. kapalı z. 
Arpa: 150 t. 

" : 150 t. 
• : 100 t. 
" ı 150 t. 

Nohut: 84 t. 
Pirinç: 86 t. 
Bulgur: 13!) t. 
Yulaf: 1470 t. 
Yulaf: 200 t. 
Pirinç: 8 t. 
Zeytinyağı: 3 t. 
Arpa: 500 t. (temd.) 
Pirinç: 14,4 t. (temd.) 
25.1.40 da alınacağı ilan edilen: 305 t. unun 

alınmasından ıarfı nazar edildi 
Pancar: 20 t. 
K. ot: 45 t.·nman: 32 t.- patates: 16 5 t, 

pırasa: 11 t. ıspanak: 16.5 t. (temd.) 
Zeytinyağlı yaprak dolma konıervesi: 

40000 kutu 
K. üzüm: 4.5 t, (temd.) 

B. M ü 7 a y e d e 1 e r 
Barsak 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" paz. 

" 
" 
" aç. ekı. 

aç. eks. 
paz. 

2340 -
2550 -

18900 -
4500 -

14000 -
5713 -

12900 -

2082 -

1360 -

580-
640 -

3412 80 

5620 -
1332 -

ooono -
9750 -

10500 -
6750 -

10500 -
14070 -
29885 -
20800 -

115395 -
15000 -
3040 -
1800 -

23750 -
3888 -

1200 -

8596 -

945 -

325-

176 -
191 25 

2835 - ' 
675 -

2100 -
428 47 
967 50 

156 15 

102 -

84-
96 -

512 -

118 50 

421 50 
99 -

5750 -
732 -
788 -
507 -
788 -

1056 -
2242 -
1560 -
7020 -
2250 -
228 -
270 -

3562 50 
291 80 

90-

1290 -

71 -

Mar....t ywi 

Menemen Beled. 
Balıkesir Ask. SAK 
fzmir Beled. 

Cib16 !aatı 

19.1.40 11 -
21-12-39 dan itib. l ay 

15-1-40 16 -

Mu§'la Beden TerbiyHi BlSla-e Baıkan. 27-1·40 11 -

fst. Beleıl. 

Kocaeli Villyeti 
Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

iıt. Komut. SAK Fındıklı 
Selimiye Aık. SAK 
İzmir Lvz, SAK 

lst. Beled. 

lst. Beled. 
Edirne Ask. SAK 

26-1-40 14 -

17-1-40 15 -
19-1-40 15 -

lS..1-40 14 -
26-1-40 14 -
18-1-40 10 -

24-1-40 il -

25-1-40 14 -
7-2-40 11 -

İst. Elek. Tamvay Tünel lşlıı!t. U. Müd. 3-2-40 10 -
Afyon Beled. 16·1-40 14 -

Milli Piyango idaresi Ank. ve lst. 25-1-40 a kadar 
Taş Han 

Balıkesir İnhisarlar Batmüd. 28-12·39 dan itib, 1 ay 
Devlet Limanları işlet. U. Müd. 15-1-40 15 -
Tekirdağ Tümen SAK 12·1·40 10 -

Orman Fakültesi SAK Büyükdere 
İst. Emniyet Müd. 
Edirne Aık. SAK 

" 
" Selimiye Aık. SAK 

Ank. Lvz. SAK 

lnhiıarlar U. MGd, 
D.D.Y. Haydarpafa 

İzmir Beled. 

Edirne Aık. SAK 
,, 
• 

Galataaaray Liıeai SAK 

lst. Beled. 
İst. Beled. 
Kırklareli Ask. SAK 
Edirne Aık. SAK 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
n 

" ,, 
lzmir Lvz. SAK 
Bolu Alay SAK 
Amasya Aık. SAK 

Ank. Lva. SAK 
Amasya Ask. SAK 

Edirne Aık. SAK 

Bolu AlAJ SAK 

26·1-40 14 -
17-1-40 15 -
26·1·4Cl 11 -
30-1 40 16 -
2-2-40 11 -

26-1-40 1 l -
26-1·40 15 -

16-1-40 16 30 
29-1 -40 10 30 

19·1·40 16 -

30-1-40 10 -
26-1-40 16 -
26-1-40 9 30 

30-1-40 - -

29. 1·40 15 -
!4-1-40 11 -
31-1·40 15 -
2-2·40 14 30 
2-2·40 15 -
2-2·40 15 30 
2 ·2-40 16 
5 2·40 14 30 
5-2-40 15 30 
5·2-40 15 -
5 2-40 16 -

26-1-40 10 -
16-1-40 10 -
16-1·40 11 -
15-1-40 15 -
15·1-40 15 -

15-1-40 15 -
13-1-40 ıo -

30-1-40 15 30 

15-1-40 15 30 

Balıkeıir T.H.K. Şub. 15-1-40 15 -
Bina ankazları 
Deri ve barıak 
Mete kereıtesi 

aç. art. 1310 - 98 25 İıt. Beled. 26-1-40 14 -

Sepetli motosiklet: 3 ad, 
Sioıer makineıi ve ev efyaaı 

Un fabrikuı alat ve edevab (temd.) 

" 
" .. 
" 
,, 

150 -

36250 -

T.H.K. Mudanya Şubesi 18-1-40 15 -
Belgrat Devlet Ormaıı İılet. Revir Amir.26-1-40 11 -

11 25 İst. P.T.T. Müd. 24-1-40 16 -
lst. 2 ci icra Şişli İnet Bey Sok. 16. 19· l -40 16 -

Hulkibey Aprt. 
Aıık. Defterdarlıtı 29-1-40 15 -

-== 
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cuma gilnü saat 14 de yapılacaktır. Tahmin bedeli 3300 liradır· 

teminat 247 lira 50 kuru9tur. Feaııi şartnamesi her iÜn Seliaıif" 
ki Tümen Satınalma Komisyonunda görülebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat paraları ve k•0 

veıikalarile birlikte Selimiyedeki Tümen Salınalma komisyoıı 

gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Komutanlık ambarının elektrik tesisatı şartnamesi ve ~ 

cetveli mucibince tamiri pazarlıkla ynptırılacakhr. Münakasa*' 
18. 1 940 Perşembe günü saat on dörtte başlanacak ve ayni f 
intaç edilecektir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda }(,_
tanlık satınalma komisyonuna srelmeleri. 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
1000 adet ağır sahra kablo dolabı 
aco :» kablo askı tertibatı 
37 > direk mahmuzu 
10 > emniyet kemeri 
23 :» takım portatif .merdiven. 

Yukarıda yazılı malzemeler pazarlıkla alınacaktır. İhale-' 
ikinci kanunu 940 perşembe günü saat 10 da İzmir Levazanı jl 
lıği Satınalma komiıyonunda yapılacaktır. Hepsine tahmin ~ 
tutarı 1561 l liradır. Teminatı muvnkk te akçesi 2342 liradır. 

Şartname ve nümuneleri komisyonda görülür. istekliler tici 
odasında kayıtlı olduklanoıı dair ve5ika göstermek mecburiyeti 
dirler. Puarlığa iştirak edecekler 24~0 ıayılı kanunun 2 vo 3 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve tewinat 1 

buzlarile birlikte ihale saatinden evvel komiıyona gelmeleri. 

ensucat -Elbise - undura - Çamaşır v. s. 
İstanbul Beledlyesınden : 

Temizlik işleri amelesi için lü.ıumu olaıı 300 adet tulum el 
nin yaptırılması nçık eksiltmeye konulmuştur. Tabmin bedeli 
lira ilk eminat wikturı 77,öJ liradır. ihale 25. 1.40 perıeoıbe 
niı sut 14 de daiwi encümende yapılacaktır. Şartnameler :ıab1 

muamelat müdürluiü knlemiude görulebilir. Taliplerin ilk te~ 
wakbuz veya mektublarile İhale guniı muayyen saatte O' 
Encuwende bulunmaları. 

• •• 
5000 kat cllıiae dikt. Bak : müteferrik sütünunda Edirne } 

SAK ilanına. 

'obılya, üüro va av eşyası, uşamba, ttah v.s. 
Afyon Belediyesinden : 

17175 Lira bedeli keşitli yenı belediye binası mefruıatı 27.l~ 
tarihinden lt>. L!ı;qJ tarınme kadar :w gün müddetle ve kapalı 
uıulile eksiltmeye konmu1h.ır. J:.ı:retı teminat I~~ liradır. 

lbaleııi lti. l.U4v sah ıuııü s at 14 de encümeni belediyece 
edilecektir. 

liu ite ait şarlnRa.ıcler isteklilere bedelsiz olarak resıl.1l11 , 
lO lira mukabilinde Afyon beledıyı;ioce verilir. 

'ı'uliple .. iu ı4~U sayılı kanunda yazılı şartları haiz olma1' 
teklif melıtluplarını meı:k.ur kanunun .il ve bunu müteakıp ııı' 
!eri çerçevesı dahilinde ihale saatinden bir aaat önce belediye ' 
menine makbu.L wakabili vermeleri la.Lamdır. 

laleklılerin mefru,at işile ugraşaıış olanları ve bu i'ibi İf 
utraştıkiarma daır mahallı Ticaret Odasından taBdikıi vesık• 

etmeleri ve yaptıkları iıjlere mukabil bonservislerini tt:ldıf ıne• 
larılo birlikte vermeleri tartlar. 

Taliplerin belli gün ve ~aatte dairei belediyede hazır bulıl 

ları veya tekhf me · tuplarmı vaktinde vermeleri ilin olunur. 

* * * 
Mubtelıf evrak rafları yaptırılacaktır, Bak: İıt. Elektrik, 1 

vay ve l üuel ltlet. U. Müd. ilanJarıun. 

atbaa işleri, kırtasıye ve yazıhane Lvz . 
Milli Piyana-o ldareıinden : 

Biletlerin iptalinde kullanılmak ü~ere muhtelif büyüklüiı11 

adet Zımba Makinası alınacl:lktır. 
Şerait ve evsafı hakkında tafsilat almak ve teklıf yapaıll~ 

yenlerin en geç 25. 1 .Y40 taribiııe kadar Ankarada Milli J'İf 
idaresine, İstaııbulda Taşbauıuda Milli Piyanıo Büro11uoa 111~ 
etmeleri, 

Nakliy~ - Yüklem~- Boşaltma 
Balıkesir inhisarlar Baımüdürlnğünden : . 

Kabili tezyit ve tenkis olmak şartıle ve kamyonlarla SJll 
inbisıırları bakımevlerine taşıııacak Ağonyadan 200 bin ve 1/f 
ceden 50 bin kilo idare malı yaprak tütünlerin nakli iti ' 
şartnamesı mucibince ~8. l2.39 tarihinden itibaren bir ay l.1l~ 
ekıiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 325 liradır. 

Taliplerin 26.1.40 tarıbine müsadif cuma i'Ününe kadar ' 
kale inhıaarlaruıa müracaatları. 

Devlet Limanları İıletme Umum MüdürlüğündeJ1 ı 
İşLtmemiz için havza nöbet talimatnamesine tevfikan ı 

daktan alınacak bin ton maden kömürünüıı İıtanbula nakli b' 
pazarlıkla talibine ilıaıe edılecektir. 

İsleklıleriıı ı5. 1.940. tarihine ~a~.tla!an pa:r.arteıi günü ~ 
beşte Galata rıl.tımındnkı umum mudurtuk binasında toplıın•'' 
satıııalma komisyonuna müracaat etınelerı ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, ~ ~akina yağları v. s. - ...... ~ ---
Emniyet Müdürlüğünden : 

Müdiriyet hizmet otomobili ile molos,kletlerde kullanılıı>'~ 
re almmasına ihfiyaç görülen azı 10 bin çotu 15 bin Jjtre 
açık e!uiltme surctıle alınacaktır. 

Ekıiltme l 7. t.940 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktı'• 
Benzinin muhammen kıymeti 2553 liradır. / 
Muvakkat teminat 191 lira 2:> kuruıtur. Taliplerin ayoi 

1 
saatte müdüriyetiwi:ı binasında kurulu komisyona ıartnal.1lef 
mek için de Ş. 3. Mudürlüğiine müracaatları. 
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Selimiye A&keri Satınalma Komisyonundan : 
Karadeniz bota:ıı birlikleri ihtiyacı için evsaf Ye şeraiti dahilin. 

de 330 ton me,e ve 50 ton gergen odunu açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. İhalesi 26 2.Kanun 940 cuma gün~ saat 11 ele yapı.lacak
tır.Her ikisinin tahmin bedeli 5713 liradır. ilk teminat 428 lıra 47 
kuruştur. 

olu Alay Satınalma Komisyonundan : 
14,400 kilo pirince istekli Ç!kmadığından a~ık ekıiltmHi 10 filn 

temdit edildi. Muhammen bedeli 3888 lira ilk teminatı 291 lira 80 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda l'Örülür. İhalesi 
15.1.940 Pazartesi günü saat 15 de Boluda alay satınalnıa komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin mezkur günde temiaat makbuz Ye 

kanuni vesikalarile komisyona gelmeleri. 
1 - Şartname ve nömuneıi mucibince 2500 adet gelincik rengi 

ipek taklidi uç bobin pa:uırlıkla satın alınacaktır. İateklilerin belli gün ve saatte ilk teminat paral~rı ve kanuni 
vcsikalarile birlikte Selimiyedeki Tümen sahnalma komısyonuna gel
oıeleri. • • • 4500 kilo üzüme istekli çıkmadıj'ından tekrar ilıaleıi 15.1. 

940 Pazartesi günü Hat 15,30 da Boluda alay ıatınalma komiıyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 945 lira olup ilk teminatı 1 l lira· 
dır. Şartname ve evsafı komisyonda görülür. istekJilerin teminatlari
le ve kanuni vesikalarile kooıiıyooa relmeleri. 

il - Pazarlık 16. l.940 salı günü saat 16,30 da Kabataşda Lc
vazıın ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
lV - İlteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 

iÜVenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 

• • • 
Od B k müteferrik sütumrnda Edirne un ve benzin alınacaktır. a : 
Ask. SAK ilanına. 

-Utef errik 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Aşağıda yazılı maddelerin pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında 
yazılı gün ve saatlerde Edir'!ede .Mü~iriyet ~aires~ndeki. satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. lsteklılerın kanunı vesıkalarıle ve temi
natlarile komisyona gelmeleri. 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminat İhale G. ve S. 

Bakır kazan 
Odun 
Yulaf 
Odun 
Bonain 
Nal 
Çamaşır dikiti 

20 adet 
1050 ton 
200 n 

250 n 

4266 giyim 
5000 kat 

lira lira 
640 96 

18900 2835 
15000 2250 
4500 675 

14000 21()0 
3412,80 512 

387,50 58 

İzmir Belediyesinden : 

26.1.40 

" 
" 

30.1,40 
2.240 

26.1.40 
7.2.40 

16 
11 
lO 
16 
1 1 
9,30 
ti 

Mezbaha kamyonları için 32 ;< 6 ebadında 8 ndet dış ve 
16 adet iç lastik satın alınması, Yazı İşleri Müdürlüğündeki 
ıarlnamesi mucibince acık eksHımeye konulmuştur· Muham
men bede~i 1360 lira olup ihalesi 19.J.940 cuma.günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 102 liralık teminatı it Bankası
na yatırarak makbuzile Encümene gelirler 

• • • 
30 adet bilyaJı yatak ile konik kovanı, ara rondelası, dip ron· 

delası, buat agres gövdesi ve kapağı ve keçe rondela alınacaktır• 
Bak : D. D. Y. ilanlarına. 

••• 

Amasya Askeri Satınalma Komisyonundaa: 
Amasya garnizonu ihtiyacı için ıenelik eksiltmeye ko

nulmu§ olan 45.000 kilo kuru ot, 32.000 kilo ıaman, 11.500 
kilo patateı, ıı.ooo kilo pırasa. 16.500 kilo ııpanak ıçın 
3.1.1940 çarfamba günü açılan ihaleye talip iftirak etmedi
ğinden maddeler eski tartlar dahilinde ekıiltmelerinin ka
nunun 40 ve 43 üncü maddelerine tevfikan 1 O ıün mGddet-
le yani 13.1.940 cumartesi günü saat IO a uzatıldıiı ilin 
olunur. 

•• * 
Yulaf alınacaktır. Bak : müteferrik sütununda Edirne Aık 

SAK. ilanına 

Muhammen bedeli 2%2 lira olan kömür \•agonlsrı ıçın 3J 
adet bilyalı yatak ile konik kovanı, ara rondelası, dip rondelası B~
at ağreı gövdesi ve kapakı ve keçe rondela iibi 28 parçadan mu
rekkep, işbu yatakların teferrüatı 29. 1. J 940 pazartesi iÜııÜ saat 
( 10,30) on buçukta Haydarpaıada Gar binası dahilindeki Kewiayon 
tarafından açık eksiltme usuJile aahn alınacaktır, 

Bu işe girmek isteyenlerin 156 lira 15 kııırutluk muvakkat te
minat ve kanuı.uıı tayin ettiti vesaikle \,irlikte eksiltme rüuü szıa. 
tine kadar Komisyona müracaatları Jizıa:ıclır. 

(328) l _,. 

• •• 
Cinıi 

Miktarı Saati ----
Muhtelif eb'atta çırala kalas ve tahta 128 M 10 
Yuvarlak başlı cıvata 3 8x200 m.m. boyunda 24000 adet) 
Yuvarlak batlı cıvata 38X120 m.m. boyunda ) 11 
Demir pul 23000 ) 

1 - Yukarıda yazılı mal2eme pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 17.1.940 çarşamba günü hizalarında gösterilen 

1aatlerde Kabataıda Levazım ve Mubayyat Şubesindeki Alım Ko
miıyoaunda yapılacaktır. 

ili - İıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 
Y. 7,5 güvenme paralarile birlikte me:ıkur Komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktım 

• • • 
Muham. be. 

lira kr. 

(281) 2-4 

0 
0 7,5 te ın . 

l ira kr. 
E.ksiltce 

e Ji ıat i 
--- -- -- -

Nişasta kola 2U,001.) kg. 3330 249 7a ~ıçık eı , ·o 
Auidrit süHürü 1,0( O " 382 50 28 6d pazcrlık IJ 

1 - Şartnamesi mucibince 1,00~ kg asit sülfürü müteahhit na
mına ve yine şartnamesi mucibince miktarı yukarıd yazılı nişasta 
kola hizalarıuda jÖlterilen usullerle satın lınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa
atleri hizalarında yazılıdır . 

111 - Ekıiltme 16. 1.940 cuma günü Kabataşta Leva1.1m ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe.1..ait farlnameler Komisyondan paraııı. olarak datıtılmak-2500 adet gelincik rengi ipek taklidi uç bobin alınacaktır. Bak: ı tadır. (~27) 1-4 
inhisarlar U. Müd. ilanlarına . 

iV - Şartnameler her ~ün sözü ıreçen Şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin pazarlık içi o tayin edilen gün ve natte 
0 

7 ,5 
fÜYeam paralarile birlikte me:ıkur Komisyona gelmeleri. (64) 3-4 • * * • • • 

~ Muhammen b deli 5600 lira olan 20000 •etre kalıa amerikaa 
20 adet bakır kazan alınacaktır· Bak : erzak sütununda Edirne beı.i 15.1. 1940 Pazartesi günü saat ( 15) on bette Haydarpafacla ıar 

Ask. SAK iliinma. binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı :ıarf usulile 1atıo alına 
Erzak, Zahine, Et, Sebze v. s. _____ ;..... _________________ ____ 

caktır. 

Bu ite girmek istiyen~erin 420 liralık munkkat teminat, ~an_u
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi aarflarını aynı ıun 
ıaat ( 14) on dörde i<adar Komiıyon Reisliiine vermeleri lbımdır. 

• * * 
1 - Şartoameıi muci~ioct' (1) adet mantarlam malzemesi pa

sarlıkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen b deli aif 700 lira, muvnkk t teminatı (52, O) 
liradır. 

Edirne Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Miktarı Tutarı İlk tem. İhale Cinsi Bu işe ait 'artnameler Komisyondan paraaııı; olarak da{lıtılmak • , 

tadır. \10857) 4-4 

ili - Puarlık IQ.1.940 cuma ırunü aaat 14 de Kabata4ta Leva
:ıım n Mabayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacalıetır. 

iV - Ş rt:ıameler her ıün sözü geçen Şubeden parnsız alına
itilir. kilo lira lira uati 

Pirinç 8000 3040 228 10 
Zeytin yağı 3000 1800 270 11 
Yukarıda yazılı erzak pazarlıkla 16.1.940 salı günü bi1:alarında 

Yazılı saatlerde alınacaktır. Taliplerin belli ımatlernde Edirnede sa
nayi kışlasıııdaki Sahnalmn komisyonuna gelmeleri. 

., • .. Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddeler hizalarında yaulı 
fÜn ve saatlerde eksiltmeleri yapılacaktır. Kapalı zarf teklif mek
tubları ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Edirne Mütı· 
riyet daireıindeki Satınalma komisyona verilm~lidir ·• 

Cinai 
Bakır kazan adet 
Arpa ton 
Arpa .:a 

Arpa > 

Arpa > 
Nohut 
Pirinç 
Bulgur 
Yulaf 

.D 

Miktarı 

20 
150 
150 
100 
150 
84 
86 

130 
1470 

Tutarı Teminatı ihalenin 
lira lira tarih fekli uati 
560 84 30. l .940 pazarlık lO 

9750 732 2.2.940 k. zarf 14,30 
10500 788 :a 15 
6750 507 .. , 15,30 

10500 788 .D » 16 
14070 1056 5.2.940 > 14.30 
29885 2242 » > ı 5.30 
2U800 1560 > » 15 
115395 7020 > .D 16 

• • • Müteahhit nam ve he1abına şerait ve evsafı dahilinde 40 
bin kutu zeytinyağlı yaprak dolma konservesi satın alınacaktır. İ
h~lesi 30. l.40 salı ıünü saat 15,Uü yapılacaktır. Muhammen tutarı 
8596 lira ilk teminatı 1290 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülür.İsteklilerin teminat makbuz veya mektuplarile kanunda yazılı 
vesikalarile belli aaatte Edirnede Müşiriyet dairesindeki aatınalma 
koaıiıyonuna gelmeleri. 

iztnir Levazım Amirliği Saimalma Komisyonundan : 
Paa:.nrlıkla alınacak 500 ton arpaya talip çıkmadığından tekrar 

P~utrlı~ı 15.1.40 pazartesi ıünü saat 15 de İz.mirde Leva:ıım amirli
~1~ ıah~aloıa komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 23,750 lira 
ıl~ ~e~ın!ltı 3562 lira 50 kuruıtur. Şartnamesi her gün komisyonda 
ı~rulur. lsteklıler ticaret odailnda kayıdlı olduklarına dair vesika 
gostermek ı:necburiyetindedirler. Pazarlığa iştirak edecekler 2490 
1ayılı kanunun 2 3 - dd . · d zıh v . . ve cu ma elerınde ve ıartnaıocsm e ya e-llkaları ve teınınatı katiyeleriJe birlikte ihale saatinden evvel ko
misyona müracaatları. 

Kırklareli Askeri Satınalmo. Komisyonundan : 

300,0UO kilo sığır eti kapalı :ıarfla münakasaya çıkarılmıştı. Mu· 
hammen bedeli 90,00() lira olup ilk teminatı 5750 liradır. İhale 
31.1.9:t0 çarşamba günü ıaat 15 de Kırklareli Askeri Satınalma ko• 
~isyoo~nda. yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebi· 
lır. Talıplerm kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesaik ve teminat 
ve teklif mektuplarını havi 2arflarını belli ·gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kırklareli As, Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Amasya Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 
Amasya garnizonu için alınacak olan 305 ton unun mü· 

bayaaaından sarfınazar edilmit ve 25.1 940 eksiltmesinin de 
Yapılanuyacağı alakadarm malumu olmak üzere ilan olunur· 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

- 11.1.940 -

Fİ ATLAR 
-

C l N S l 1 Aşa{lı Yukarı 
Kr. Pa. Kr. Pa· 

Butday yumu,ak 
• ••rt 

Arpa Aoadol dükın• 6 10 
tiakla 4 ı8 
Tıftık mal 12~ -
F .. uıya tombul 17 20 
Yulat !> -
Faeulya barbunya 15 20 
Nohut ufalc 9 -
.Fındık iÇ l7 -
.Su .. m 17 20 
Keıea ıobq u 14 -
bad•m ıç tatlı !IO -

l'ıhik 
Jiu{lday 
Uo 
Çavdar 

GELEN 

ket••! tohumu 
Arpa 
Z. yat 
Y11valc 
M111r 
.Su Hm 

G l O EN 
Börülu 

6 17 

132 -

41 -

1,5 Toa 
75 • 

89 l/4ı 
30 • 

60 • 
11!1 • 

2 • 
75 • 

• 
10 Tun 

DİŞ FİATLAR 
Bu{rday 
Mı•ır 

K•ten 1'. 

Liverpul S 58 
Lone1ra 2 75 

8 20 

BOR SA 
ÇEKLER 

11 - 1 1939 
Lorıdra 5.21 
Nevyork 129.4330 
Pariı 2.95 
Milin o 6.70 
Cenevre 29.105 
Amaterdan 69.4590 
Brükael 2l.7775 
Ati na 0.96J 
Sofya 1.5925 
Madrid 13.5525 
Buda peşte 23.5525 
Bükreş 0.965 
Belgrad 3. 1575 
Yokohama 30.915 
Stokbolm 30.8275 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Türk Borcu 1. Peşin 19.275 

Sıvas ·Er:turum 111 19.20 
Ergani 19.80 

1 

TEMAŞA ALEMi 

ŞEHiR TiYATROSU 

Tepebaıı Dra• 
k11mı 

Gece saat 20,30 .ta 

HAYAT BİR RÜYADIR 
lıtiklil8 Caddeli Kemedi 

kıımıoda 

Bu akşamlıaafl20,30 411e 

SÖZÜN KISASI 

ı· 
HALK OPIR!Tİ 

Bu akıam saat 9 da 
Puar matine 16 dı 

ŞiRiN TEYZE 

ZOZO Dalmaala 
Yakında: senenin •n ıtbel 

operetin 
(Kediye Peynir?) 

MublisBSabahaddin 'in 

Bestelediği ,.-; 
~--

'BAY AN MUALLA'nın 

İLKBAHAR~REV0S0 
Büyük muvaffakıyetle devam 
ediyor. Mutlaka ı-örünüı.. Be1 

tekar tamburi 

SALAHADDİN PINAR'ın 

iştirakile Saı. Heyeti 
Viyana, Budapeşte ve Bükreş
ten gelen bircok artistlerden 

müteşekkil 

BALE HEYETİ 

Sax, cas, varyete 36 artill 
sahnede 

Her pazar 3 ten 6 ' ya kadar 

ÇAYLI MATİNE 
Tel: 43776 l 

V - P .. arhta Marmonier, Pbilippı. Hl. Keaper Sei~ ve Se 
ı.affler fırmalarından moda firmalar iştirak etmek isterse inhisarlar 
Umum Müdürlütü müakirat fabrikalar ubesi Müdiirlüğiinden vcıika 
almaları lisımdır. 

Vf - Münakasaya İftirak edecekler % 7,5 güvenme paralarile 
birlikte puarJık için tayin edilen ıün ve saatte mC2kür Komiıyoııa 
ıelmeleri. (10054) 4-4 

Orman Fakültesi Alim Salim Komisyonu Başkanlığından: 
Cinsi Miktarı Muh. fi. M. tutarı --- --- .._ _____ - --
ilbiıe 91 takım 27 Li. 2457 Li. 

Munkkat teminatı : 185 liradır. 

Tatbikat ayakkabı 
lıkarpio 

59 çift 

91 " 
850 Ku. 
625 n 

501 Li. 50 Ku. 
568 ,, 75 n ----- ----

Munkkat teminatı : 81 liradır. 
1070 " 25 " 

--~------·~~------~-----~--~~----------------
- Büyükdere Bahçeköyde bulunan Ormau Fakültesi talebesi 

için 7ukanda mikdarları yazılı elbise ve ayakkabıları (2) şartname 
ile ekıiltme7e çıkarılmışlardır. 

2 - Eluiltme Maliye Vekaleti Beyoğlu Liıeler Muhasebeciliği 
daireıindı 26. 1.1940 Cuma a-ünü ıaat (13) de toplanacak olan Fa
külte Alım Satım Komiıyonu huzurunda yapılacaktır, 

l-Ekıiltmeye ırirbilruek için yukarıda her iki kısmın altlarında yazılı 
muvakkat teminat karşılıklarının mezkür muhasipiık veznesine ya
tırıldıklarına "dair makbu.z ibra:ı etmek ve yeni yıl Ticaret Oda.ı 
kayd veıikuı ile %490 aayılı kanunda yazılı evsaflara haiz olmak 
elumdır. 

4 - Şartnımeleri ve kumaı nümunelerini görmek ve yapıla
eak elbiH ve ayakkabılarının tarzı imal ve ev aflarını Öğren
mek isteyenler tat.il günleri hariç her gün Büyühdere Bahçeköy 
Orma11 Fakültesi idare Müdürlüğüne müracaatları . (252) 1- 4 

lstanbul Elektmk T~amvay ve Tünel işletmeler! 
• Umnm Müdür.lüğünden 

1 - Muhammıa bedeli 350 ,,.e muvakkct tc ..aim, 
olan muhtelif evrak rafları pazarlıkla yaptırılac l(tır . 

2 - Paurlık 3.2.940 iÜnü 1a t lO da Metroban biaasınıa 5 nci 
katında toplanacak Kornisyonda yapılacaktır , 

3 - Şartname ve krokiler parasız olarak levaı.ım müdürlüğin
den tedarik edilebilir. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve saatte kanuni bela-el rile birlikte 
Komis7onda hazır bulunmaları. (306) 

Yültsek Mühendis Mektebi Satmalma Komi yonund n: 
Mektebimiz için alınacak olan Diz 1 mot örü il d inamonun 

mnlıammen bedeli (1600) ve ilk teminatı ( 120) liradır. Eksiltmesi 
• 15. 1 .9-&0 tarihinde aat ( 14 30) da mektept yapılacağı il 

11 
olunur 

(10772) 4- 4 

lmtivaz Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: İsmail Cirit 
Basıldıtı yer: Akın Basımevi, İstGnbul 
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Quotldlan de• dJudlcatıons 
.. 

ADMINISTRATION ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mola Ptrs 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Etranger: 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 
UNAKASA GAZET 

Ga lata, F ermeneciler Cad. 

1' enber l J ... n, 2me Etng~ 

No. tı·~ 11-12 

Telephoııe: 49442 

Pour la Publicite ı'adresser 
a 1 'Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poltale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d'adjudicat. eıtimatif Objet de ı'adjudication 

Adjudications au Rabai~ 

Caution. 
proviloire 

Lieux d'adjudication et du 
Cahier deı Chargeı Jourı Heurell 

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

Dressement plan et projet place sport Pli cach 
Rep. pavillon hôp. milit. (aj) Gre a gre 
Pavage avec pierres de taille de la place sise Publique 

devant l'usine de gaz a air a Alsancak 

300 -

400 -

22 50 

30 -

Municip. Menemen 19-1-40 11 -
Com. Ach. Milit. Balıkesir 1 moiı a partir du 21-12-3 J 

Municip l.zmır 15-1-40 16 -

Achev. install. bains Kasımpaşa et Balat 1t 2985 - 223 87 Com. Peruı. Mun. Ist. 26·1-40 14 -
Trav. remplissage et drainnge places sport Mutia Pli cach 11445 55 858 42 Pıesid. I.igue E° portive Mutia 27-1-40 11 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrume~s Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicnments et articles sanit. (aj) 1233 10 Vil. Kocaeli 17-1-40 15 -
Difenilamine: 5 t. Gre a gre 4000 - 300 - C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 19-1-40 15 -

Electricite-Gaz-Chauffage C!_ntral (lnstallaUon et Materieı 

Install. electr. entrepôts du Command. 
lnstall. depôt frigorif. lıôp. Mil. H. paşa 
Armoire de cab le lourd de camp&gne: ı 000 

p.-dıspositif de suspension de cable: 300 
p.•eperon pr. poleaux: 37 p.-ceinture de 
sürete: 10 p.-echelle portative: 23 p. 

Projecteur complet pr. Dir. sapcurs-pompiers: 
l P· 

Gre a gre 
Publique 
Gre a gre 

> 

3300 -
15611 -

1080 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

247 50 
2342 -

81 -

Habits touloum: 300 p. Publique 1035 - 77 63 
Couture linge: 5000 compl. Gre a gre 387 50 58 -

Ameublement pour Habitc: tion et Bureaux-Tapisserle ete. 

Constr. diff. etageres pr. archives Gre a gre 350 - 26 25 
Ameublcment bit. municip. Afyon Pli cacb 17175 - 1258 -

Travaux d'lmprimerie • Papeterie 

C. A. Comm. Mil. lst. P'ındıklı 

Com. Arh Mil. Selimiye 

" 
Int. l.zmir 

Com. Perm. Mun. lst. 

Com. Perm. Mun. Iıt. 

Com. Ach. Milit. Edirne 

Dir. G. E:ıı:pl. Elec. Tr. et T. lıt. 
Municip. Af yon 

18·1-40 14 -
26-1-40 14 -
18-1-40 10 -

24-1·40 11 -

25-1-40 14 -
7-2-40 11 -

3-2-40 10 -
16-1-40 14 -

Compostcur: 600 p. Adm. Loterie Nat. Ank. et lıt. Taşhan Ju~qu'au 25-1-40 

Tra nsport-Chargement - Dechargment - Fourniture de Bureaux 

Tranıports tabaca: 250 t. 
,. charbon: 1000 t. 

Location camion: 2 p. 

Combustible - Carburant-Huilea 

Coke de Karabük: 80 t. 
Benzine: 10-15 t. 
Boiı: 1050 t. 

250 > " 
Benzine 
Boiı de cUne: 83 t .-id. d'orme: 
Coke de Karabük: 500 t. 

Divers 

50 t. 

Gre a rre 
it 

Publique 
Gre a a-re 

" 
" Publique 

Pli cach 

Bouta pr. cigarettes en soie artifıcielle couleur Gre a a-re 
coquelicot: 2500 bohines 

Couuinets a billeı et access.: 30 p. - douilles Publique 
côniqueı, rondelles, boites a graisse a-
vec couvercles et rondelles en feutre: 28p. 

Pneux pr. camion: 8 p.·chambre a nir: 16 p. 
Chaudron en cuivre: 20 p. 
Fer a cheval: 4266 compl. 
Chaudron en cuivre: 20 p. 

Provisl ons 

L'adjudication qui devait avoir lieu le 25-1-40 
pr. l'achat de 305 t. de farine a ele an
nulee 

" Gre a gre 
> 

Pli cach 

Betteraveı: 20 t. Publique 
Foin: 45 t.-paille: 32 t.-pomme de terre: 16,5 Gre a gre 

t .-poirreaux: 11 t.-epinards: 16,5 t. (aj) 
Orange de 64: 1000 p.·id, de 80: 22000 p.- Publique 

id. de 100: 8000 p.-mandnrine: 5000 p. 
Viande de boeuf: 300 t. 
Orge: 150 t. 

Pli cach 
> ' 

2340 -
2550 -

18900 -
4500 -

14000 -
5713 -

12900 -

2082 -

1360 -
640 -

3412 80 
560 -

1200 -

325 - Dir. Pr. Monop. Balıkesir 1 moiı a partir du 28-12-39 

176 -
191 25 

2835 -
675 -

2100 -
428 47 
967 50 

156 15 

102 -
96 -

512 -
84 -

90 -

118 50 

Dir. G~n. Expl. Ports [tat 15-1-40 15 -
Com. Ac:h. Div. Tekirdat 12-1-40 10 -

C. A. Fac. Forest. a Büyükdere 
Dir. Sarete lst. 
Com. Acb. Mil. Edirne 

> > 

" " Com. Ach. Milit. Selimiye 
,, lnt. Anlt. 

26-1-40 14 -
17-1·40 15 -
26-1·40 l 1 -
30-1-40 16 -

2-2-40 11 -
26-1-40 11 --
26-1-40 15 -

Com. Acb. Econ. Monop. Kabatache 16-1-40 16 30 

ter Expl. Ch. de fer Etat H. pa~a 

Municip. Izmir 
Com. Acb. Milit. Edirne 

> > 

> > 

Com. Ach. Mil. Amasya 

" 
" 
> 

" 
" 

lnt . Ank. 
Mil. Amatya 

L ycce Galatasaray 

Mil. Kırklareli 
,, Edirne 

29-1-40 10 30 

19-1-40 
26-1-40 
26-1-40 
30·1-40 

10 -
18 -
9 30 

10 -

15-1-40 15 -
13-1-40 10 -

30-1-40 

• • 

MUZA YEDELER 
Balıkesir Türk Hava Kurumu Şubesinden: 

Kurban bayramında Balıkesir de toplanacak olan baraaklar 1 
940 pazarteıi pnü saat 15 te kuruw binasında ihale olu•acat• 
elunur. 

lıtanbul Belediyesinden: 
Beşi ktaşta Berberoı Heyrettin paşa türbesi etrafının açılı.n••1 

islimlik cdilmiı olau 9, 3, 5, 7, 52. 2, 4; 6, 8, lO 12, 14, 16, 
' 20, 22, 24. 26, ve 8 numaralı binarların enkazı yıkılıp kaldırıl 
ü.ıere açılc arttırmaya kooulmuıtur. Mecmunuouo tahmin b• 
1310 lira ve ilk temınatı 98 lira ia kuruştur. İhalesi 26.1.940 • 
iÜuÜ saat 14 de daiwi encümende yapılacaktır. Şartname ııuıbı1 

muamelat müdürlüğu kalemine görülebılir. Taliplerin ilk teııı' 

makbu:ı:ları ile ihale iÜı:Ü muayyen saatte daimi encümende b 
maları. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüiünden: 
İdaremİ• nakil vasılalarmdan olup bu kere hurda7a tefrik 1 

lerck aatılmaları kararloıtırılıın 3 aded Triyomf marka ıepetli 1 

ıikletio ıatı~ı puıırlıfıa ~onulwuıtur. Paz.arlık 24 1.940 çarşamb• 
nü saat lö dil B. Poı;taue binnıı birinci katta müdürlük odasınd• 
lanaeak alam uum kowi.ı.yonuııdn yapılacaktır. 

~uhamwen te~.li 15U l ı ra, muvakkat teminat 11 lira 25 kcı' 
tu. lateklileriıı i;ÖZÜ ieçen motosikletleri iÖrmek için Sirkeci 
idare illrajıııa, ıartname.ııini iÖrmek ve muvakkat teminatını J" 
mak ü.ıer• çalıpıa iÜulerinJe mezkur müdürlük idari kal ın ıı 
•ım kısmına, puzarlık iÜıı ve saatıoe de muvakkat teminat wa1'b 
l• komiıyona mür .. o .. "tları. 

~elırad Devlet Orman İsletmesi Revir Amirlifinderı · 
lstanbul, Bda-rad devlet ormanının Kurtkemeri deposunda 

edilwit 218 iki yu;& on sekiz aded meşe traverai ve 68 altmıf il 
metre mikib 989 desimetre mikab mamul meşe kereıt si açık ,.ıf 
ma ile srı.tılacaktır. 

Travers ve kereı;tcleri görmek için ormanın Kurtkemeri dl 
~una şartnameyi görmek için de tatil günlerinden maada her f 
btaDbul Orman müdürlüğüne ve Belirad revir imirlitine mür• 
edilmesi. 

Me~e traveralerinin beher adedinin faitı 170 kuruş, mamul 
ıe kerHle.ıı;İnin beher metre mikibı 17 on yedi lira tahmin edil' 
tir. 

lıteklilerio % 7.5 muvakkat pey akçelerile 26.1 .940 günU 
11 de Büyükdere Bahçeköy Ormnn fakültcsı binuıodaki revir P 
kez.ine müracaatleri ilan olunur. 
~----~~~~~~-----------------------..,,/ M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 

Cumartesi 13.1.940 

!tya nakli (Erzurum Kor) No 1280 
Kangren ıeromu (M. M. V.) No 1280 
Tıbbi alat :ıı > > No 1280 
Mercimek, nohut (Çanak. Jandarma Alayı) No 1281 
Kaaket imaliyesi (D. D. Y. Sirkeci) No 128.3 
• Kanape, koltuk vs. (Eyüp İcra Mem.) No 1284 
Odacl elbiıesi ve paltosu (Ask. Fabr.) No 1286 

...,,/ 

• Ahşap hane ve dükkan aokazları (Ank. Beled.) 12 6 
Portatif çadır bezi (M.M.V·) No 1289 
Kaaan, karavana ve bakraç kalaylattmlması (lst. Komut.) Na 1 
Bez ıu kovası ve tahta fıçısı > :. • No 1 
Metris topçu atıı okulu tamiri , :. No 1 
Makarna » > No 1 
•Deri ve banak (T. H. K. Ödemiş Şuh.) No 1294 
Planya teza-ihı (İnhi1arlar U. Müd.) No 1293 

Memento des Fournisseurs 

Samedi 13. 1.9.W --
Tranıport effets (Corpı Armee Erzurum) No 1280 
lostrumeuts medicaux (Min. Def. Nat.) No 12BO 
Serum de cangrene > » > No 128 
Lenlilles, poiı chiche (Regim. Gendr. Çanak.) No 1281 
Ceofection casquettes (Cb. Fer Etat Sirkeci) No 1283 
• Canapeı, fauleuils ete. (Bur. Executif Eyüp) No 1284 

t 

,, 150 " 
> 100 n 
> 150 > 

90000 -
9750 -

10500 -
6750 -

10500 -
14070 -
29885 -
21!800 -

5750 -
732 -
788 -
507 -
788 -

.. 
31-1-40 15 -

2-2·40 14 30 
2-2-40 15 -
2-2-40 15 30 
2-2-40 16 -
S-2-40 14 30 
5-2-40 15 30 
5·2-40 15 -
5-2-40 16 -

Habits et palelolı pr· gnrçons de bur. (Fab. Mil.) No 1286 1 l 
• Decombrcı bitiıose et boutique en bois (Municip. Ank.) No 
Toile pr. tenteı portatinı (Min. Def. Nat.) No 1289 

Poiı·chiche: S4 t. 
Ri.z: 86 t. 
Ble concasıe: 130 t. 
Avoine: 1470 t. 
Conserve de dolma a l'huile: 40000 boiteı 
Raisin ıec: 4,5 t. (aj) 

,, 
" 
" ,, 
" > 115395 -

8596 -
945 -

1056 -
2<!42 -
1560 -
7020 -
1290 -

71 -

" » 

" 
" > 

" 
it ,, 

" 
" 
it 

" .. 
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3C-1-40 15 30 
15-1-40 15 30 

Etamage1 cbaudroııs, iamelles ~Command. Mil. lst.) No 1292 1 

Seau il eau en toile.et baril a eau en bois (Command. Milit. 1• 
No 1293 ' 1 

Repar. ecole artıllerie de tir de Metriı (Commnnd. Mil. lst.) filo 1 
Macaronis • > • filo 
•Peaux et boyaux (Lİiu Aviation Ödemiş) No 1294 
Macbine·outil plaııe (Dir. Gen. Monop.) No 1293 


