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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

3 Aylığı 450 
6 ~ 850 

12 1~00 
" Ecnebi memleketler için 

2 aylığı I• 

Sayısı 5 Kuru 

Günü geçen nushalar 

1 
20 kuru§tur. 

-~~~ 

Unı rn Tüccarları 
= 

eri r 
Burgeze götürülen ticaret eşyuı ( ton kalay ıelecektir. Bu kal~yın 

Delaa isimli Alman vapuru· \ müıtemlekelcrden detil, doA"rt•· 
nun istnnbul yerine Burgaza dan doğruya Londra piyaauı11· 
gcltürüp bıraktığı mallar mese· d~n .te min_ ed.ilm.iş olması faya· 
lesi gittikçe büyümektedir. De- Dl dıkkaltır. lngıltcre harb ha
las vapurunun acentası olan Do _ linde bulunduğu için bu nevi 
çe Levant Linye bu hadis ~i maddelerin ihracın.•. menetmit 
bir forsmajör telakki etmektedir. bulunmaktadır. Bu ıtıbarla mem· 
Halbuki Türk tacirleri Alman· leketimiz için verilmiş olan bu 
ya ile Türkiye bali harbde ol- müsaade hususi bir kıymeti baiz· ' 

aıad:ğma ve bilhassa Delas va· dir. 

P~ru bu hadi~edeıı sonra mütead- 1 
clıt defalar lımammıza gelip git
tiğine göre böyle bir vaziyetin 
varıd olamıyacağını haklı olarak 
6ne sürmektedirler. 

Döyçe Levant Linyc, tüccar 
kontimentolara acenteye vere· 

1 
rek mal bedelini, antrepo ücre · 

, ti . 
nı ve yol parasmı kabul ettik-

Yapak satışları canlandı 

Yapak piyaıaaı son giiıılerde 

canlanmata bailamıthr. Son 3 
srün içinde 200.000 kilo yapak 
yerli fabrika ve alıcılara aatıl
mıtlır. Fiatlarda yükselit buıule 
l'elmemitse de piyaııı ıatlam
laşmııtır. Satılan mallardan Tra· 
kya cinıleri 75 78, Anadolu mal
ları 60-66, yıkanmış ınz yünleri 
78-90 l<uru nrası:ıda muamele 

leri takdirde malları İstaobula 
getirmeği vadetmektedir. Hal
buki çok yüksek olan Bulgar 
•ntr•po ücretleri, Burgazda mal· ıörmüştür. 
ların kaldığı müddetçe birkaç Tiftik ;tı şiarı arttı 
llıisli artmıştır. Tacirler bu va-

1• 1.iyet karşısında bu mallarden 
b' tauıamen nzıeçmekten batka 

Tiftik ıatışları aon günlerde 
artmıthr. Franıa, Macaristan, 
İngiltere Ye Risradan taleblerin Çare görememektedirler. Maa· 

tnafih b" t ft D L inz.imam etmesi piyaaayı bara-n ara an oyçe e· · 
•ant L· 1 h" hk retlendirmiştir. iki gün :ıarfmda myc a ey ıne ma eme· · 
Ye tnüra t• b l" i lngiltereye 4500 balye tiftik 111· cna ı ve u uz.umauz ' . 
ihtiyatt d ,., . tılmıthr. Karahısar malları 140, an o5 an zarar ve zıya 

1 nı iıta h" " "b L ) kt oğlak malları 155 160 kurufa 
f' ... me5ı munası ~u ma a· .. " " 

dırlar muamele ıormutlur. 

;, Diter taraftan ithalatçıların Söylendiğiııe röre tiftik ihraç 

' 

taıalla k . . . fiatları teabit eclılwi~tir. B• fiat· 
rıoı memle ehmıze gelırt· l · 

inek · · b ki' . ların ma ların cıns ve men ele· 
ıçın azı na ıyat şırketle· . .. O • 8o k 

rile a 1 t il b " rıne ıore 12 ıle 1 urut a· 
n aş ığı ve ma arın ugun · ı k d" 

lerde t• .1 • • d" d" • rasında elduğu aöy enme le ır. 
re ırı nıesı temın e ıl ığı 

f •öylenınektedir. ıtılya ile lngiltare anısında 
ı ticuet ınıaımuı 

( 1 Bankası lskenderunda da bir İniiltere ile İtalya arasında 
~ . Şube Açıyor bir !icaret anlatmaıı imza edil-

ı, Bank 11 İ11keoderunda da mift ı r. Anlatma, kaçak kontro · 
bir Şube açmnk karnrmı vermiş lüııün İtalyan vapurlarma sebep 
ve bu husuata hazırlıklara baş· ı olduiu zurlukların ekseri&ini 
lannııştır. izale etmektedir. 

~ TAKAS PRİMLERİ 
Mezot buhr11nı bitti 

b· Bir müddetten beri piyasndn Tukasao nev'i lthalit ihracat 

ısaedilmekte olnn mazot buh· Peşin Alıvrtı 

r•nı son - l d h· gun er e yapılan mÜ· 
ıın miktarda ithalat sayesinde 

teı:nnmen kalkmıştır. 
Geçen hafta İrersinde aelen 

70 b" -r b 
'".ton mazota i!5.vcteıı b~ 

kerre lngiliz bandıralı Dezon 
vapurile 200 bin kilo mazot do· 
hıı relmi§tir. 

Çu'tal ve dem· "th . . • ır ı alı ıçln akre-
detif açıldı 

Memleketimi .. e 1 . .. çuvo ithali i· 
çın açılmnıı kara l k 

1 

"f l r aşan a rede· 
tı açı mıs v bu ti H" . sure e ındıs· • 
tandan çuval ithııli ·1 kr 1 • . • . m an arı te· 
0110 edılmıştır. 

Ayni suretle Aıner·k d . İ h . ı a an ıt-
al edılecek olan ilk parti IOOO 

ton çubuk demir için de akre
dif açılmiıtır. 

Pamuk lhrıc Birliğinin Topıantısı 
Pamuk ihrıııc birliti l~mirde 

toplannrak idare heyeti eçiuıi 

Piyasada bir aralık pamuk fiat. 
Japacaktır. 1 
;arı~m düttüğÜ fayi olmuı5a da 
:ımırden alınan molümat pamuk 1 
fiatlarmın 59-62 kurut arasında 
\1 • 
~ pıyaauınıo 111tlam olduğunu 

aoıtermektedir. 

Kalay geliyor 
Oo fUoe kadar ıcbrlmize 20 

Enterıanjabl 5· 
7035 ••.)ılı ka· 
rarnaınun n 4 • 

100 u.ıciı mıı desı 56 45 44 
lngi tere 70 40 3 ıoo 

Be çik:a 6~ 60 ıO 

Hol.and:ı 66 b3 6'..! tı5 

laveı; 3 50 4::1 ıQQ 

Franııa 55 45 44 94 
l.vıçre 70 40 39 100 

BORSA 
ÇEKLER 

12 • ı 1939 

Lorıdra 

Nevyork 
Pariı 

Milano 
Cenevre 
Amsterdan 
Briiluel 
Ati na 
Sofya 
Madrid 
Buclapeşle 
Bük ret 
Belgrad 
Yokobama 

5.21 
129.28 

2.900:. 
6.68 

29.105 
69.235 
21.9010 
0.96J 
1.5925 

13.19 
23.5525 

0.965 
3.1575 

31.o.t5 
Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TAHViLAT 

Sıvaı Erzurum Vl 19. 17 
Eriaoi 19.81 

CUMARTESİ 

HERGON QIKAR iKTiSADi, MALI. Tie.A.RI VE ztRAI 

• 
Si 

13 lktnciklnun 1940 

İDAREHANE 
Galata, F ermeneciler Cad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

İLAN ŞARTI ARI 
ldareh· ne lirde gör .. şül-tr 

Telefon: 49442 

~ 
1 

IL.iQ,..,P"""o-s-ta_k..,u_t_u .. su_N_o~~ -~ _ 

müteahhitlerin mesleki Organıdı 
__ :=ıza 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Tütün Ve Tütün lnhiıarı Nizemnım11I hakkındı 

Kararname No : 2 12537 
Heyetler tayin olunan günlerde kasabalarda •iraat edalarıo.laa, 
ekilmiş tarlalara giderek ölçdük· bulunmıyan yerlerde beledi1e· 
ten sonra fidanları ve fidanlar· lerden u~ilmiş bir :ıat olduğu 

daki yaş yaprakların adedıni tes· halde toplanmasından Va:& feçi• 
bit ve maksulün kuru olarak kilo len tütünlerin mikdarı mü~tere· 
mikdarım tahmin ederek çiftçinin iten talamin ve tuhit edilerek 
cüzdanına ve aynı zamnnda tab· çiftçinin borcundan indirilir \•e 
min defterine yazarlar. Tahmin yok edilir. 
muamelesinden soıırn yağan yağ· Bu iti yapan iohitar mewurİ· 

l• diJ.er kimaolere ti inci mad· 
murların tesirile malısulün mik- • dede yazılı tekil .lahilinde yel 
darında artıt görüldüğü veya ve riolük maarafı inhiHrlar 
havaların kurak gitmesi ribi se- İdaresince ödenir. Çiftçi b .. mad
beblerle mahsul mikdarında ek· de hükmüne riayet ctmHH 
aiklik oldu~u takdirde İnhisarlar 5 kontrol cii•danında JHılı •ık-
İdarcıi aynile birinci defa oldu- .ı ld.!l darın tamamm•an meau ur. 
jiu ııibi tahmini kanunen sala- Madde l l - Cü•.lao ubibi
hiyelli heyetlere yaptırır ; ve nin ölmeıi halinde ibtiyar mec· 
bulunacak fark nisbetiııde deti· liai İnlıiıarlar İclarHi tarafınılan 
tiklik yapar. kabul elunacak medeni ehliyeti 

Madde 8 - Kanunun 25 inci hiliıt miraaçılarmı Ye ia•aların 
uıadclesi mucibince tahmin işiıı - adreslcrife :ı.iraat beyannameain· 
de inhiıar memurları refakatin- den dota t borç ve mHuliyeti 
de köylerde çalııacak iki azadan lıaaiileri11i• lr.abal etmelıt iıte· 
lıer birine çalıttıkları iÜnlere diklerini bildirmeie ve 9iftıiui11 
mahsus olmak üzere verilecek ölümünü idareye beaen baber 
rüıılük masraf 1 bir lirayı, t.ıehir urme{le meelturılu. Mıraaıı İa
YC kasabalarda çalıpcak iki au- biaarlar Kaa•mrn•• kea-'iıiae 
dan her birine ele verilecek yol yiklettiti bütüa YHifeler Ye 

ve günlük masrafları meeı:awu ~•amelclerclea •e•'•l t•t•l.r. 
en çok üç lirayı ıeçemc:ı.. Mıruçılar kltlk iH Yeli ye7a 

Bu heyetlerde bulunacak İD- vasileri meluldilr. cı.ılaa •ahİ· 
.lııiıar memurlarm yol ve j"Ünlük bi elaa 1iftçi11ia mirupları el
maarafı Harcırah K.araroaweaine maclıtı •eya ol•p tia ••sr11ata 
ıörc tahakkuk ettirilir. İnhisar aahip çıkmatiıkları nyabuıl kea· 
memurlarının refakatinde çalı- trol diıttiauile yikleoecekleri 
tacak heyet az.alarıaa verileı:ek va:ı.ife ve mea'a1liyeti kabal et
ticretıer uami ha.ileri a-eçwewek mcdikleri takdirde •ier mabaul 
ü:ıerc aahalleri vilayet veya ka- benu:ı. deuldeomewit ise inlliaar 
.:ıa iılare heyetleri tarafından ta- idarelli tarafıallau uaulü tiaire
yin ve takdir ve İnhisarlar büt- sınde yok eılilir. Mahaul tieak
çeainden tosvi7e olunur. lenmiş ise miraı hakkındaki Me-

Kanunun 27 nci madıieıi mu· ieı:ıi Kan•a•• bükfialerine tilııi 
cibioce itiraz b y tlerindc vazife tutulur. 

ı. • • • M.atlde 12 - U•un bir uıoan fÖrcee-. in ısar V z.ıraat WC- • • • 

murları Hareır h K rarnameııine ıçın uz ki şac k ve zıraat kon-
a-öre ve diter a:ıalımn yol ve ' trol cüı.danile üıcrine. al~ıiı i!i 
günlü mar.rafları bu maddede i başar~ ıya~al.t olan çıftçı lnh:· 
yazılı ı~kıl ve bo.dler d bilhıde ı sarlar ltiareiıae müracaatla mea • 
ödenır. ul bır vekil ıöstermeQ-e mM· 

M d " ç·r . b 1 bardur. 
Q e D - 1 tçı, cyetlerct. Çıftçi vekil r•ıteraelui•İ• 

te..bmia ~ikdarıntli\ teabiti ile 1 ayrılac: k eluraa bu ribilcri • 
kontrol cuzaanma ya:-.ıldığı \.'e mahallin ibtiy&r mccliıleri yeya 
iıy .. bı.uda m~~mele y.apılmı.J iıe belediyeleri lnhiıarlar İdareai110 
usulcu kendııııue teblıi yapıldı~ı . bildirmcie mccıburda1rlar. Bunua 
tarihten itibaren aekia; güıı için· üzerine lııbisarlar İdaresi abal
de kaı.uııun zöslerdiği tekiller li aulb laakimlitine müracaatla 
dahilinde ttt wio muamelcaia• kondiıine kar 1 meaul bir vekil 
itira:ı. edebilır. tayiaini ialer. Malakcme tütünle· 

İtiraz tedkik laeyetleri ilk iti· riu inhisarlar İılarcai ambarları· 
ra.:ıuı vuku buldutu tarihle11 iti- na teslimine katlar mulataı ol
baren bir hafta içinde tetekldll dutu tekmil ameliyeyi yapmak 
eder ve itirHlarıa tedkik edile· ye ambarlama müddeti itiaıle 
cej'i iiİ•leri yedin i matldede iahiıarlar amlııarına eksikıia ela
yu:ıılı fttk.il e tayin ve alikalıla- rak retirmek ye kanuni vecibe· 
ra tcblı eder. Kararlar, azanın lerdeıı meıul elmak tartile 'bu 
bepıi mevcucl oldıa halde ekse· vekili tayia eder. 
riyctle de verilebilir. Su heyet- Madde 13 - Kurutma mahal
lerin nreaekleri kararlar kat'I· linde nya tarlada mabıüHin kıa-
d. men veya te•amen telef Ye ıta• 

ır. 

İtiraz çiftçi tarafından vaki yi oldu4u yolundaki . iıldianıa 
olup cıı neticede çiftçi haksız tahkiki için lnhiıarlar ldarHi ta-
çıkaraa yapılan m araflar ~iftçi· rafından ıinderilen memur ihti

yar mecliainden iki kiti ile 'bir· 
ye t hmil elunur. 

Madde l O - Tahmin iti yapı· 
lıp kontrol • zdanana :ı:iaımet 
kaydedildikten •onra ekici muh
aulüııü lamame• veya kıamen 

tophımaktaa vaı: geçerH İnhi
ıarlar idaresine keyfiyeti yaaı 
ile bildir ete mecburdur. Bu
nun tl:ııerin İnhisarlar İdarHin
dea mab iline gonderilecek me
mur yanında köylerde ihtiyar 
mec:liti aı.aıından bir, tehir Ye 

likte keyfiyeti tahkik eder ve 
tahkikat neticHinde telef Ye si· 
yaa aalatılına mikdarı tHbit e
ıiilerek t•t•lacak Hbıt nralraaı 
mucibince bt1 mikdar ıiftçinin 
keotrol cibdanındalri bercundaa 
indirilir. BoHlaa veya kullaa· 
mata yaramıraa tütünler kaaa
nua ~ ncı maddHindeki hlkme 
göre bu heyet lau•urMnda yok 
ettirilir. 

(Denmı nr) 

• • 

MUN SALAR 

Eskişehir Kor Satınalma Komisyanundan : 
Eıki,ehir garnizonu.ndaki l:ataattan birinde bir pavyon inşası 

paurlıkla yapılacaktır. ihalesi 16. l .940 Salı günü saat 11 de Eski
şelair Kor. Sa Al. Komisyonunda yapılaca hr. Keşif bedeli 30,037 
lira 2 kurutlur . Muvakkat ~eminatı 22j2 lira 78 kuruştur. Şartname 
ve keşif projesi Ankara, latanbul 'J-.v. amirlikleri ve Eskişehir Kor 
aabnalma komiıyonlarında srörülür. isteklilerin kanunda ya:ulı vesa
ilde H teminat makbu•larile belli ıüu ve saatte Komisyonda bulun
maları. 

Toprak Mahıulleri Ofiıi Umum Müdürlüğünden: 
Karaman iıtaayonuada yapılacak kapalı hububat hangarı ve 

mi,temillb g6tlrl olarak kapalı zarfla usulile eksiltmiye konulmuı· 
tur. Ke4if laedeli 543(}6,S.3 elli dört bin üç yüz altı lira doksan tiç 
karuıtıar . 

Eluiltıne evrakı iç lira mukabilincle Ofis Umum Müdiirlütünden 
alınabilir. 

Eluiltme 18. l.940 tarihinde ıaat 15 te Ankarada Ofis Umum 
Mlcllrlüiü binuıncla yapılacaktır. 

Teklif mektublaruıı ha,·i :ı.arflur m.ıkbu:ı mukabilinde Ofisin 
Mtahaberat 5erviıine teslim edilecektir. 

Munakat teminat miktara 3965,35 üç bin dokuz yüz altm•f 
bet lira otH bet kurutl•r. 

İstekliler teklif evrakı meyanına eluiltmeye girebilmek için iha· 
le taribiDden aihayet iki ıün evvel Ofiaten alacakları ehliyet veaika· 
ııaı ko7aoaklarılır. 

\llflır, Kli ik vı lıpençiyarl allt, Hastan Lvz. 
Aıkeri Faltrtkalar Umum Müdürlüiü Merkez S hnalma 

Komtıyonundan 
Tahmia bedeli 4000 lira olan 5 ton difenilnmin Askeri fabrika· 

lar umum midürlütü merke• ıahnalma komisyonunca 19.1.1940 
cıama riııü aaat 15 te paıı;arlıkla ihale edilecektir. Şartname p rasız 

elarak lr.omiıyeDılan verilir. Talipleri• muvakkat teminat olan 300 
lira ve 24YU aumarıılı kanunun 2 ve 3 mad elerindeki vesaikle 
k.omi•1oneu elmadıklarına dair ve bu işle alakadar tüccardan olduk
larına tiearet oduı veaikasiyle me:ı.kfır gün ve saatte komisyona 
miiraeaatları. 

M. M. V ekileti Satınalma Komisyonundan : 
Beher kiluuoa tnh .in edilen fıatı 13 lira olan IOuO kilo Cnrbo. 

aate de biuuthe ile beher kilosuna 12 lira fiat tahmin edilen 100!) 
kue •ous nıtrate biswutne 't.7.'l. ıuv Salı güııü saat l l de kupalı 

znrfl sıuıu hnacaQından iileklileriu 1875 lir lık ilk temioatlarile bir· 
liktc teklif wektuplarm111 eksiltme ~aatiııdcu bir aant evveline kadar 
Ankaraıla M. M. V. satınalma Komisyonuna vermeleri. 

İıtanbul Gümrükleri llaıınüdürlüğün ~F : 

Knn G-mrük kimyabaııesi için 33 kalemlıl, mubtdı. s !Um-
ya aliit ve levazımının l 1.1.9~\) Perşembe günü ı;aat lo dnk. k~iıt

meıiue talip zuhur etmediainden 2t. ı.9.t0 Pazarteıi güuü. saat 10 da 
24~..ı sayılı kanunun bükümleri dairesinde tekrar açı eksiltmesi 
yapılacaktır. 

İhale bedeli 500 lıra olan bu işin ilk teminatı 37 lira 50 kuruş-
tur. 

Almacak malzemeain miktar ve evaafı~ı gösterir ıertnameler 
Leva_zım ı>erviıiode her jÜD rörülebilir. 

isteklilerin kanuni ve.sikalariyle birlikte Başmüdürlükteki komiı· 
yena aelmeleri. --t.lektrik, av gazı, l<alorif er (Tesisa ve .aız.) -- - - --- -
Nafıa Vekaleti Konya Ü•aıı Sulama idaresi Müdürlüğünden: 

Ekiiltmiye konulaa it: 
İdaremi:ıı telefon tebekesinin 11lah, tevsi ve tamir işlerile malze. 

me ve redek aksamı olup ketif bedeli 29520 lira 30 kuruştur. 
Eksiltme. 21U.940 tarihine raılıyan pazarleıi günü mat 15 te 

~•oyada Su lıleri 15 inci Şube mühendisliği binası içiııde toplanan 
idaremiz. Ekailtme Komis1onu marifetile ve kapalı zarfla usulile 
yapılacaktır. 

İstekliler ekıiltme tartnameıioi mukavele prajeıini ve merbuta 
tına Konyada S• Iıleri_ 15 ine~ Şube MüheDdiıliğinden ve Çumrada 
Kenya On11 Sulama idaresi ljletme Mödürlüiünden bir buçuk lira 
beclel mukabiliade alabilirler. 

lkıiltmey~ ıirebilm~k için i~teklilerin 22l4 lira 50 k-.ruşluk 
maYakkat temınat YermeaL Ye eksıltmenin yapılacağı ilinden en a:r. 
aeki:ı. srü• evv~l ellerinde bulunan vesaiklerle birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa Veklletıne nya Konya Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek 
bu İie mabıua olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri tarttır . Bu müddet içinde veıika talebinde bulunmayanlar 
ekıiltmiye ittirak edemeı:ler. 

1ıtıklilerla teklif Dltktublarını yukarıda yaaıla aaattea b. . ır 



t 

ln,aat, Tamirat, Nafta itleri, Malzeme. Harita 

Siirt Vil. hali hazır 80 hektar meskun kıı· aç. ek•. 
mile 120 hektar ıayrimeskfın kısmının 
takeometrik haritasile imar sahasını tef· 
kil eden imar planının tanzim itleri 

(temd.) 

5000 -

Eskişehirde pavyon İnf· pu. 
Karamanda hububat hangarı inf. (tart. 3 L.) kapalı ı:. 

30037 02 
54306 93 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

Carbonate de bisauthe: l t.-ıouı nitrate kapalı z. k. 13 vo 12 
bismuthe: 1 t. 

Kimya alat ve levazımı Kara gümrük kim- aç. elu. 
yahanesi için: 33 kalem (temd.) 

500-

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrikle itler zil ve saat aç. ekı. 1634 -
Muhtelif di1el aksam levazımı: 36 kalem paz. 
Telefon fWebekesinin islah tevsi ve tamir iş · kapalı z. 29520 30 

lerile malzeme ve yedek aksamı (şart. 
150 kr.) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. - -- ~ -· ---"'"--
Hava rengi yazlık elbiıelik kumat: 50()00 paz. 42.500 -

m. (şart. 213 kr.) 
Llcivert kumaş: 15000 m. şayak: 9000 m.- kapalı ıı:. 2.57350 -

ıiyah şıayak: 5000 m -gri şayak: 7SOO 
m.-ıiyah kastor: 7ü00 m.-caket ve palto 
aatarı: 340[ O m.-yelek ve kol astarı (Ka-
zalin:) 23000 m. 

E.lbiıe ve palto telası: 14000 m, 
KoilÜm diktir: 60-80 t:ık. 
Yatak kılıfı: 250 ad .-yastık kılıfı: 250 ad. 

(pamukları müteahhit tarafından dol· 
durulacak ve fitilli olarak dikilecektir) 

• 
paa. 

" 

7000 -
Beh. 6 -

W~bilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 

Ekmek dolabı cam ve çerçevelerile bera· paa. 
ber: 8 ad. 

996 -

J75 -

22.52 78 
3965 35 

1875 -

37 50 

122 55 

2214 50 

6375 -

14044 -

52.5 -
72 -

74 70 

Siird Beled. 

Eskitehir Kor SAK lf>.1·40 11 -
Toprak Mahsulleri Ofiıi U. Mtıd. Ank. 18 1-40 15 -

M.M.V. SAK. 27-2-40 11 -

fst. Gümrükleri Başmüd. 22-1-40 10 -

Teknik Okulu SAK 29-1-40 
inhisarlar U. Müd. 29-1-40 16 -
Nafıa Vek. Konya Ovaıı Sulama idareai 29·1-40 15 -

M.M.V. Hava SAK 19-1-40 10 -

O.O. Y. Ank. Haydarpaıa Sevk Şefliti 29- l 40 15 30 

" . 
Galatasaray Lisesi SAK 
Tophane Lv:a. SAK 

Topbane l.n. SAK 

29-1-40 15 30 
16-1-40 14 45 
17-1-40 15 -

17-1-40 14 -

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 
- -----~ ~---------------

Kaplık katıt renkli: 17000 tabaka aç. eke. 85U - 63 75 
Ozalit ı.a~ıdı l X 10 m. 60-80 ıramlık: 200 pH. 1034 45 77 59 

D.O Y. Haydar pata 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

19·1-40 l1 -
18-1-40 15 30 

top - Proıyat kaA-ıdı 1X10 m. 60-110 
ıramlık: 500 top 

Defter v.ı. tabeltirilmesi kl~ıdı daireden aç. ekı. 55 -
verilmek üzere 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Krom cevherile bakır tahmil ve tahliye 
itleri 

Maden kömürü nakli 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Ga:r.oil: 7 t. aç. ekı . 

,ş Uteferrik 

Muhtelif hırda.at levazımı: 114 kalem paa. 
Muhtelif pirine ve bakır levazımı: 14 kalem " 
Hırdavat malzemesi: 47 kalem ,, 
Demir levazımı: 18 kalem 
Dekovil levazımı: 27 kalem 
Boru levazımı: 9 kalem 
Bakraç: 790 ad.-kiiçük kazan: 227 ad - bG

yük kaxao: 150 ad.·aı kabı: 17733 ad.
çaydanlık: 1500 ad. 

Çift atlı uk. tip nakliye arabası yap. 
Hurç ve muveui çantası (temd.) 
Pamuk: 3750 k. 
Kamyon "Opeln marka: l ad. 
Hortum rekorlarile beraber 10 m.: 16 ad. 
Voltman ıu aaatı 80 mm: 5 ad.-100 m/m 

5 ad. 
Su işleri için malzeme: 20 kalem 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyat: 3-3.6 t. 
Sabun: 1.8 2 2 t. 
Bcyar. peynir: 3-J.3 t. 
K. faıulye: 7-7.8 t. 
K. nohut: 4 4.8 t. 
Mercimek: 4·4.8 
Pirinç: 5-5 8 t. 
Bulrur: 7-7 .s t. 
Patates: 8·10 t .• k. ıotan: 3-3.6 t. 
Makarna: 3.J.8 t. 
K. Clziim: 2 2.5 t.-toz ıeker: 2-2.5 t. 
Pirinç: 12 t. 
Nohut: 16 t. 
Sıfıır eti: 92 t. 
Mercimek: 12 t. 
K. ıotan: IO t. 
Bulgur: 52 t. 
K. foıulye: 40 t. 
Sıfıır eti: 18 t. 
SıQır eti: l.6 t. (tomd.) 
Ekmek: 18225 k. (temd.) 

IS. M U 'l' a y e d e 1 e r -- -Bot yafı tenekesi: 500 ad. 
Muhtelif ev cıyaıı 

Doıya dolabları, maaa, aaodal7a • .ı. 

Met• odunu: 505~ kental, karııılr. kömQr: 
2791 kental 

l)eri ve banak 

" 
" 
" 

" aç. ekı. 
pu. 

" 
" 
" 
,, 

aç. ekı. 
,, 
" 
" 
n 

" 
" • 
" 
" 
" ,, 
• 

kapah .a. 
aç. eka. 

,, 
kapalı ı. 

,, 
aç. ekı. 
pa&. 

• 

aç. art. 
,, 

,, 

" 
.. 

37547 -

24375 -
4402 -

1580 -

2915 50 

4320 -
660 -

1009 -
1560 -
576 -
840 -

1856 -
1014 -
726 -
8-16 -

1131 25 
4200 -
1360 -

20240 -
960 -
250-

520() -
7200 -
4850 -

Beb. O 03 

Ank. Beled. imar Mtld. 26-1 40 10 -

Etibank Ank. 29-1-40 13 -

T. Seker Fabr. A.Ş. Babçekapı Taı Haa 17-1-40 a kadar 

51 35 lıt. P.T. T. Mld. Jl-1-40 14 -

lnbiaarlar U • MCid. 

" 
" 
" 
" 
" 2816 - Af700 Kor SAK 

29-1·40 14 -
29 1-40 15 -
30-1 ·40 14 -
30-1-40 15 -
30-1-40 15 30 
30-1-40 16 -
15-1·40 15 -

1828 13 
330 19 

Eski,ehir Kor SAK 
\ıt. P.T.T. Müd. 
Tophane Ln. SAK 

" ,, 
237 - Ank. Beled. 

16-1-40 15 -
31-1-40 14 30 
17-1-40 14 30 
18·1·40 14 30 
ıs. 1-40 15 -
16-1-40 10 30 

337 33 

324-
49 50 
81 68 

117 -
43 20 
63-

139 20 
76 05 
54 45 
62 70 
84 85 

315 -
122 -

1518 -
75 -
18 TS 

390 -
540-
364 50 
53 -

150-

• 16-1-40 10 30 

fıt. Jandarma SAK Takıim A7a:1paıa 18-1-40 

" " 
" " 
" 

,, 
,, 

" 
" 

,, 
,, ,, 
" " ,, 

" ,, 
" 

" " Amaıya Ask. SAK 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

18-1 -40 
19-1-40 
19·1-40 
24-1-40 
24-1 40 
24-1-40 
24-1-40 
24-1-40 
24-1-40 
24-1-40 

1-2-40 
1-2-40 

. 1-2-40 
1-2-40 
1-2 40 
1-2-40 

• . 1·2-40 
Çorlu Kor SAK. 24-1 40 
lıt. Y eıilkö7 Han Aktarma ambara 19-1-40 

• " 
19-1-40 

1• -
15 -
14 -
15 -
9 30 

10 30 
il 30 
13 30 
14 30 
15 30 
16 30 
ıo -
10 -
11 -
14 -
14 -
14 30 
15 -
10 -
11 -
lO ao 

l 15 Ask. Fabr. U. lılGd. SAK Ank. 18-1-40 15 -
lat. 4 cü icra Mem. Beyoflu lıtik- 15. 17-1-40 9 -

lal Cad. Suriye Aprt, 
Milli Piyanro idareli Postane Cad, 1~1-40 10 -
eıki Piyanro Mtld. lat. 

87 15 lıt. Orman Mild. tT-1 ·40 10 -

T.H.K.. Bandırma Şubeıi 18-1-40 15 -

aaat ev.eline kadar E:kıiltme Komisyonu Reiılitiae makbuz aaıa., 
bilinde vermeleri l&zımdır. 

Postada olan recikmeler kabul edilmeıı:. 
• • * 

Elektrikle i'ler ıı:il ve saat tesisatı yap. Bak : Teknik Ok-1' 
SAK ilAnlarına· 

• "' * 
Muhtelif dizel akaam lova:aımı alınacaktır. Bak: İnhisarlar ~ 

Müd. ilanlarına 

ensucat -Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Elbise ve kasket, fotin, kaput, ayakkabı alınacaktır. Bak: İıı~ 

sarlar U. Müd. ilanlarına. 
• • • 

Serj, şayak astar ve tela alınacaktır. Bak : D. O. Y. illnlarına. 

Nakliyat - Vi!kleme - Boşalima 

Könıür naklettirilecektir. Bak : Türkiye Şeker Fabrikaları A" 
nim Şirketi il nlarıııa. 

~ahrukat, Benzin, Ma1tina yağları v. s. 
Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 
500 ton KaraLük kok kömürü kapalı zarfla eksiltmesi 26. t .9' 

ıaat 15 le Ank ra Lv. Amiri ği Sa. Al. Ko. da yapılac:ı.ktır. 
Muhammen '>cı:'eli 12900 lira ilk teminatı 967 lira 50 kurutttı' 

Şartnamesi kom .yonda görülür. Kanuııi ve ticaret odası vesilı-' 
bulunan teklif melrnıpları Hat 14 o kadar kabul olunur. 

M Uteferrik 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

İdare ihtiyacı için 50 adet çift hurç, yüzer adet bü~ 
ve orta boy. elli adet küçük boy müvezzi çantası alamı •~ 
eksiltmeye konulmuıtur· Eksiltme 31. l.~40 tarihine rastlaY'~ 
çarıamba saat 14.30 da B. Postane binası birinci katta P· ~ 
T. Müdürlüğü odasında toplanacak Satınalma KomisyonuO 
yapılacaktır. 

Muhammen bedelli 4402 lira 50 kuruı, muvakkat te~ 
nat 330 lira 19 kuruıtur. isteklilerin tipe esas nümuneleri 
alıma esas fenni vo eksiltme ıartnamelerinl görmek ve dt; 
vakkat teminatlarını yartırmak üzere çahıma günlerfll 
mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına, eksiltme ~ 
ve saatinde de 939 senesine ait ticaret od.ısı vesikası . ııJ 
vakkat teminat makbuzile birlikte Komisyonn müracaatl-" 

••• 
Hurdavat, pirine, bakır, demir, dekovil ve boru levazımı alııı' 

caktır. Bak: İuhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

-----~------------~------------------------_,/ Erzak, Zahine, Et, Sebze v~ 
Muhtelif erzak alınacaktır. Bak : İst. Jandarma SAK. illnl~ 

M ü t e a h h i t ı er i n Ta k v i m i 
/ 

Pazartesi 15. 1.940 

Makine yağı valvalin ve fa:& (M. M. V.) No 1297 
Etiket def teri ( ,, ,, ,, ) No 1280 
Buhar kazanı teıisi ( ,, ,, ,, ) No 1286 
Karoseri yap. ( > ,, ,, ) No 1297 
Silahtar fabrikasının kömür nakil tesisatı (İst. Elek. Tram. ve til-' 

İtlet.) No ı 255 
Dökwe fren takozu (lst. Elek. Tram. ve Tünel İtlet.) No 1285 
Pafta klavuz v. ı. (O.O. Y.) No 1257 
Kalın amerikan bez. i( ,, ,, ,, ) No 1285 
Dökme boru ve teferrüatı (O.O. Y.) No 1286 
Bobin ıiiara ki2ıdı (İnbinrlar U. Müd.) No 1262 
Elektrik tesisatı için malzeme (Ula Kasabası) No 1266 
• Deri ve Barsak (Eıı'iiişebir Hava Kurumu) No 1269 
Kamyon ve kamyonet l alatya Bez ve İplik Fabr.) No 1274 
Bugday uakli l opr1tk Mab.sulleri Ofüi Şarkı-ıla ajansı) No 1278 
Okul binası inş. tfömük köyü Muhtarlığı) No 1279 
Den levazımı ( :ıı .,, n ) No 1279 
Sıiır eti (İıparta Aıık. SAK.) No 12~2 
Sadeyaj' ( » ,, ,, ) No 1282 
Un ( ,, ,, » ) No 1282 
Pirinç ( ,, ,, ,, ) No 1288 
Po.ucar (Aıık. Lvz.) No 1287 
Komut. binası inş. (Yozgat Nafıa Müd.) No 1287 
Motorin ve yafr (Babaeskı Beled.) No 1286 
Harita taıızımi (Arapsun Belcd.) No 1288 
Camii tamiri ( "ı..lrklareli V ı:.kıflar Müd.) No 128S 
Numaratnj levhası :PolaUı Beled.) No 1288 
• Deri barsak ve boynuz (T. H. K. Bursa Şubesi) No 1289 
Parke inf. (İzuı ı r Beled.) No 1290 
• Muhlelıf ma ir.e \!:ı:ımerbank U. Müd.) Mo 1278 
• Deri ve barııcık \T• H. K. Çine Şubesi) No 1290 
• Deri ve bıırsak ( n ,, ,, Akhisar Şubesi) No 1290 
Gümüt kumu (Aık. Fabr.) No 1291 
Zeytinyağı ( " ,, ) N~ 1291 
Adanapamu~u ( > 1 ) No 1291 
Ferro mangan ( ,, » ) No 1294 
Arpa ve yulaf (Tekirdaj' Aık. SAK.) No 1291 

Türkiye 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
lst:anbul Bürosundan: 

Zonıuldaktan veya açık ağıır.lardan Derinceye maden k~lll~ 
rü naklettirilecetinden vapur sahihlerinin şeraiti öırenoıe 
üzere nihayet 17 ıon kinun 1940 çarşamba gününe kad-' 1 üahçekapıda Tat Handaki büromuza müracaatleri. 

~ , 
• • 
11 
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ıa lktnclklnun 1940 

Zeytin yatı (iıparta Aık. SAK) No 1282 
Nohut > No 1282 
K. faıuly " : No l 282 
S " " ıtır eti (Edirne Aık. SAK) No 1282 
Arpa ( .a ,. lt ) No 1284 
Sebze hali inş. (Adana Vakıflar Müd.) No 1283 
Yol inş (Ank. Valiliği) No 1284 
Sıra ( .ll ,, ) No 1286 
Dış ve iç laatiği (Ank. Valiliti) Ne 1284 
F otin ve iskarpin ( ,, ,, ) No 1286 . 
Dizel motörü ve diaamo (Yüksek Mühendiı Mcktebı) No 1284 
Bask l ( ,, ,, » ) No 1284 
• Kurban derileri ve barsak (T. H. K. Aydın Şubesi) No 1290 
Kereste (Nafıa Veknleti Konya ovuı SulAma Müd.) No 1285 
Madeni eşya (İst. Sıhhi l\fü1.:aseseler) No 1285 
Bisiklet (P. T. T. U. Müd.) No 1285 
• Toprak boyaları, lfüıtik levha mukavva v ııırgılık kAğıd ((İıt. 

Gümrükleri Snşmüd. ) No 1287 
• Bina onkazı (İst. Beled.) No 1287 
• Ev ankazı ( ,, > ) No 1291 . 
Un, makarna, sııhun, soda peynir peynir (lst. Beled.) No 1291 
Beyu sitil ipi (Tophane Lvz.) No 1292 
Vaketa ve köııole (Tophane Lvz.) No 1292 
Sirke ( ,, ,, ) No 1296 
~a ır kapaklı bakraq (Toph .. ';le Lvz.) No 1294 
idare binası tamiri (Gelibolu inhisarlar Müd.) No 1293 
Siit ve yo.Q'urt (Çanak. Jandr. 2 ci Taburu) No 1293 
• Deri ve barsak (T. H. K. Karacasu Şubesi) No 1294 
Buiday nakli (Toprak Mahsulleri Ulukışla Ajanın) No 1296 
Yatakhk ot (lst. Komut.) No 1296 
Elektrik tesisatı tamiri (lst. Komut.) No 12~6 
Pirinç (Çorum Ask. SAK) No 12 
Sömikok \Gümr. Mubaf. Gen. Komut ) No 1296 
Un (Siird Aak. SAK.) No 1296 
laş ibz:rırı (Balılr.e&ir Valiliğ"i) No 1296 
Sıtır eti (Safranbolu Ask SAK) No 1297 
Kömür nakli lDevlet Limanları İşlet. U. Müd.) No 1298 
Arpa (İ:amir Lvz.) No 12Q8 
K. üzüm ve pirinf (Bolu Alay SAK) No 1298 
• Bauaii (Balıkesir T. H. K.) No 129i 

des Fournisseurs 

Lundi 15.1.940 

Huile pr. machine, valvaline et petrole \L\.iaı. Def Ntıt.) No 120i 
t<.eıistre d' etiquettes 
lııitalla .ion chaudier t! a vnpeur 
f bricatiou carrosserie .11 v " I u ı -tl t • 

lnstall, pr. truusport chnrbon iı in f4b. de Sil ht ıı r (J ir. lie·l. L:.Xfıl · 
Electr. 1'. et f. lst.) l ·o 12>., 

'faquet en fonte de freiu (Uir. Gen. Exploit. El.;ctr. f. et T. lsl·J 
Ne 1285 

l'uy aux en font.: avec acccııaoire ( Ch. Fer Etat) No 1286 
Toile •mericaine groHe .» « .» No 1285 
Filiere, taraud eto. li :1> .:ıı No 1257 
Papier en bobine pr. cii'aretteı (Oir. Gen. Monop.) No 1262 
~ateriel pr. instal. electr. (Municipalite Ula de Mua-la) No 1266 

Peaux et boyaux (Lii'ue Aviation T. Eakitehirı No 1269 
(lıre la ıuite en 4 eme paıeJ 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu- Başkanlığından : 
Y ıldı:ıda bulunan okulumuz elektrikle iıler 1634 lira tahmin 

bedelli :ıil ve ıaat tesiaatı ıartnamesiııo ııörc ihaleai yapılmak ü:aere 
2 .1.940 tarihine raatlayan Pazartesi a-ünü Gümüısuyuoda Yükaek 
. iihendiı Mektebi Muhuebeşinde toplanacak olan Satınalma Komi_ 

11YOnuınuıda açık ekıiltmeye konulmuştur. fık teminat 122 lira 55 
kurutlur. İateklılerin 2490 sayılı kanunla şartnamede yazılı belgeleri 
Y~nlarında bulundurmak ıuretile ve teminatlarile birlikte eksiltaıe 
fllnil Gümütsuyuuda ve şartnameyi a-örmek \'e ilk teminatı yatır 
ltıak Üzere de eiuiltmeden bir a-ün evveline kadar Okulumuza gel· 
... tl ri. (a04) ı -4 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Antakya ltaatahanesioia 302 kalem ilaç ve ıılabf malz:emeıi afılr. 
eluiltmeye konulmutlur. 

Ekıiltme 24. 1.940 çarşamba fÜnÜ ıaat 15 de Cafcalotlunda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlü,iü biouıoda kur•lu Komiıyoada 
yapılacaktır. 

Muhammen fiyatı: 3029 lira 60 lr.uruıtur. 
Muvakkat te:ı:ıinat: 227 lira 22 kuruştur. 
İstekliler şartname ve listelerini berj'Ün Komiıyoadaa alabilir· 

ler. 
İsteklıierin 1940 yılı Ticaret 'daıı veıiknsile 2490 sayılı kuanda 

yazılı vesikalar ve bu işe yete uıuvakkat teminat makbuz veya 
banko mektubu ile b!rlikte belli güo ve saatte Komis) ona i'clm · 
leri. (287) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için muhtelif vat ve voltta ceman 1200 atlet elek

trik ampulüaün alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ekıiltme 17.1.940 çartamba saat 15 de B. poıtaitaae ltiHıı 

birinci .katta müdürlük oda11nda toplaua•ak Alım Satım Kemiı10· 
anada 7apılncaktır. 

ubammea bedeli 5H lira muvakkat temiaıat 44 lira 25 lın1Hıt•1r. 
İıteklilerin ıartnameaini i'Örmek .,.. muvakkat temiaatlarıaı J&• 

tırmak ib:ere çalııma iinlerinde me:ı.kür MiidQrliik idari Kalem Le 
va:ıım lr.ıımıaa ekııltme •Ü• •• aaatiacie de ili HDHi İfia m11telter 
Hret odaaı Yeıikuı mu•ak!:at temiaat •akbHil• bulilır.te .l(emiı-
iyena müracaatları. ( 10822) -4-4 

lstanbuı Sıhhi Müesseseler. Arttırma ve Ekşiltme 
Komişyonundan : 

İıkenderum hastaltaneıioia 302 kale1D iliç ıre ııbbi •abemeıi 
açık eksiltmeye kooulm•ıtmr. 

Eksiltme 24.1.940 çarıamba pai\ ıaat 1-4,30 tla Catalotlu.da 
aıbhat ve içtimai maavnet miidirlüti ltiaaııada k•ralu Kemiıy••· 
da yapılacaktır. 

M11hammen fiyat: 30~ bira 00 k11ruıtu. 
Muvakkat teminat :2'J.7 lira 22 k11ruıtar. 
İıtelr.lıler şartname v• listeıiDi her JÜ• K•miıyeada rlSreailirler. 

~isteklilerin l!Ut) yılı ticaret odası nıikaaile 2l*40 aayılı kaa•nda 
yazılı veıikalar ve • bu İ§e yeter muvakkat teminat makbu veya 
~ mektubu ile birlikte belli. ıiin n aaattejKomiıyoaa ıelme· 
leri. (2416) 

l\luhıımmen bedellerile muvakkat teminatları Aitfıda yaıulı 8 
kalem elbiae ve palto kumat Ye harçları :19.1.9-40 PuartHi ıtal 
Hat l~,30 da kapalı zarf ıuull ile A11kara'da idare l.iaaaıatla aatıa 
alınacaktır. 

Bu işe i'irmek iıteyenlerin hizalarında yaı:.ılı m•Yakkat teminal 
ile kanunun tayin eltili yeıikalara •• tekliflerini araı rl• aaat 
14.aO n kadar Komiıyon Reiıliğine vermeleri l&ıaımdır. 

Şartnameler parııat7. olarak Aokara'da Mabeme Daireıi11clea, 
Haydarpafa'da Teaell6m ve Snk Şeflij'iııdeo dafıtılaealdır. 

Metre 

15000 
tO'lO 
5000 
7600 
7000 

34000 
23000 
14000 

Llcivert ıerj 
• şayak 

Siyah ,, 

Gri " 
Siyah kaator 
Caket ve palto astar: 
Yelek ve hol astarı (KnTaliu) 
Elbise ve palto telası 

(118) ı-• 

) 

) 

J 

Muhammen 
bedeli 

L. K. 

) 257J50 00 
) 
) 
) 
) 7000 00 

Muvakkat 
teminat 
L K. 

140.(4 00 

525 00 

tSTANBUL 
'Ticaret ve Zahire 

Borsası 

Jan a tı ama 
Komisyonundan: 

- ll.1.940 _ --

- FlATLAR ----
C 1NS1 

Ratday YUınu~ak 
• ••rt 

Arpa )•ın!ik ÇUva, 

" ' ' dökme 
Butday lı:ı:ıılca 
Faaulya tonıbul 
Yulaf 
Kuşy•mi çuva\11 

lıakla 
Merc•mık Y•ıil 
Sıınl!l Urfa 
Mıeır aarı 

1 Aıağı Yukarı 
Kr. Pa. Kr. Pa 

5 32 s 37, 5 
s 20 
6 11.s - _ 
6 14 6 20 
s s2 

17 20 18 -
5 12,5 , _ 
4 20 
ıs -
16 -
4 25 

Tiftık 
Bu~day 

GELEN 

Uu 
Çıvclar 
1'.at•n tohumu 
Arpa 
Faıulya 
Nohut 
~erciın•k 
Mıeır 
lılııır QllU 

Kuty•ınl 
GİDEN 

C.viz kabuklu 
• iç 

ICeııdir tohumu 

- Toıı 
105 • 
90,5. 
15 • 

105 ; 
!!94 • 
ıs .. 
1,5. 

120 
s • 

15 Toıı 

5 • 
2.s. 

20 • 

Dlş Fİ ATLAR 
B•tday : Liverpul !S 61 

; Sikago 4 74 
• • Viııipık 4 09 

En:akın Miktarı 
asgari 

kilo 
azawl 
kilo 

Enakın 
cinsi 

- - - ---
3000:3600 
1800:2200 
3000:33')0 
7000:7800 
40C10:4800 
4000:4800 
5000:5800 
10W :1800 

8000:10000 
3000:36! o 

3 00:3808 

2000:2500 
2000:2500 

Sadeyatı 

Sabun 
Beyaz peynir 
Kuru f aaulyc 
Kuru nob11t 
Mercimek 
Pirinç 
Bulııur 

Patatea 
Kuru ıotan 

Makarna 

K•r• ü:a6m 
Toa teker 

Tahmin 
bedeli 
lira kr. 

İlk 
teminatı 

lira kr. 
Ekıiltmenio 

nevi 

-4320 00 324 uO a~k Eluiltme 

660 ' 0 
1089 00 
1560 00 
576 00 
840 00 

1856 00 
1014 ()() 

600 00 
126 00 

726 00 

836 00 

500 00 
831 25 

49 50 
81 68 

117 ()() 
43 20 
63 00 

139 20 
76 05 

45 00) 
9 45) 

5-4 -45 

12 70 

31 50) 
-47 35) 

1131 25 84 85 

> 

> 

.. 

.. 

> 

> 

lt .. 
» 
> 

> 

> 

, 

Ekıiltmeaia 

tarihi ıil.nl saati 

------- - -
18.1.940 perıembe 
18.1.940 pertembe 
19.1.940 cuma 
18. 1 ,940 cuma 
24.1.840 ıarpıaba 
24.1.140 ~arıamba 
2-4.1 . 140 çarf&m ba 
24.1.940 çarta•ba 

24.1.1-40 çarf8mlta 

24, ı.HO çarıamlta 

14 
15 
14 
15 
9,lO 

10,30 
11,30 
13,30 

14,lO 

11,JO 

18,30 

1 - Mulatelif ,.Uulerde Taksim - Ayazpaıada Jandarma Mıııtaka Kemutanlıtı lti?aaıada~i Ke
misyonumuzda yapılan açık ekıiltmelerine iıtekli ıelmİ)•n yukarıda cinı ve mik~arla~ı ıle tahmın be
delleri ve ilk teminatları yazılı erzakm a~ık ckıiltmeleri onar j'Ün uaatılmak 111retıle h11aları•.la yuılı 
j'Ün ve aaatlcre talik olunmuttur · 

2 - Şart kitıdı KomisyonumuzdaA her gin ıörülebHir. . • 
3 - lıteklilerin İstanbul Levnım Amirli~i Muhasebeciliği .er.nesine yatıracakları ılk temıııat 

mukbuı:u veya banka kefalet mektubu ile beraber mezkur iÜnlerin muayyen ıaatlerinde Koaıiıyon11• 
mHa ı•lmeleri. (358) 

Ciaai _ ___ !._ _____ _ 

Muhtelif l:nrduat lua:a1mı 
Muhtelif pirin~ ve bakar levazımı 
Muhtelif Di:ael akaam levazımı 

Miktara 

114 kalen 
14 > 

> 

Panrhk gia 

29.1.940 

" Hırdavat > 7 :o 30.1.940 
Demir levazımı 18 > > > 

DekoYil > 'n :ıı • ,. 
Boru > 9 > > > 

1 - Şartame reıim, evsaf ve müfredat l!s~si mL~i l..icar. 
da ctioa ve miktarı yazılı (7) 1<nlem malLeme · traılıkl" 
eaktar. 

Saatı 

14 
15 
16 
14 
15 
lfi,3~ 

16 
y ıkarı 

al .ı.:a-

il - Par.arlık bi:anlarında yazılı gfin ve saati rde Kabaiaı6a 
Lenzım Ye Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacakhr. 

fil - Şartname ve müfredat lbteleri bcr gün ıözft geçen Şu
beılen paraaı:a alınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edileo gün ve aaatlerde 
• 0 T,5 ıü•eame paraıile birlikte mezkur Komiıyona gelmeleri. 

(329) ·-· * * * 
Cinsi Miktarı Ekıiltme ekli aaati 

Elltise ve kaakd 146 takım ) 
Fotin 145 çift ) 
Palto 13 adet ) 
Elbiııc ve kasket 6 takım ) 
Kaput 6 adet ) Paır.arlık 14-16 
Ayakkabı 6 ~ift ) 
Elbise ve kasket 5 takım ) 
F o tin 1 çift ) 
ElbiH •• ku\r.et 34 takım ) 
Kaput 17 adet ) 
f otia 34 çift ) 

1 - ld.aremia miıtahdemiai için yukarıdı ~inı •• mikdarı ya· 
ulı melhuaat pa:urlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 31.1.940 çartamba ıünü ıaal 14 de batlamak ve 
16 .la bitirilmek suretiyle Kabntaıda Levazım \'C Mubayaat Şube
ıi•delr.i Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ııı - Şartnameler her rün sözü geçen Şubeden parasız alına· 

tı.il .. •ti ııbi nümuneler de rörillebilir. 
IV - İıteklilerin pa:aarlık için tayın olunan gün ve santle } 0 7,'i 

ıüveııwe pıualariylc bir liktc mc2k11t t\ omisyoııa gelmeleri 
(.2 2) 1-4 

* 
Muh. be 0

, 7 ,5 len. Ek:ı illwc 

Ciu ı.i Miktarı lira kr. lira kr şekli ııol\ati 

ıa •· m. ipek taklidi 
•t bebio 200 adet pa:ı.arlık 14 

ti •· •· maatar takli
tli •t bobia 200 " " " to.5 m. m. be7u. ııtara. 
Jılfuh 5000 ,, ") 

M X 78 bu1111i aıtara 
klfıdı lDgtop " ) 15 

llOx 700 ö tefrikli 
ııtara kltıdı 10500 ,, ":) 

Mulate1if enafa JANI 'Ye 

1 

y•nrlalı. kayıt 3550 metre :2691 83 201 88 .. 16 
1 - Şartname, nümuııe ve kayış müfredat listeai mucibince 

einı Ye miktarı yukarıda ya:aılı J kalem eıya paurlık us.lile aatın 
alınaeaktır. 

il - Kayıı muhammen bedeli, muvakkat teminatı pazarlık aa
atleri hiularında iÖsteril m i~ir · 

lll - P zarlık 17. l.940 çartamba gfinii Kabotaşdıı Levaum v 
Mu\,ayaat Şube&iodeki 'Alım Komiıyonunda y pılacakt:r. 

lV - Şartname ve nümuneler bcr iÜn ~zü geıeo Şul:.eacn pa· 
raaıt alınabilir. 

V - İıteklilerin pazarlık için 
0, , 7,5 fiinnme paralarile birlikte 
illa olunur. 

tayin edılen gur. ve 
me:ıkiir K~r .. ısyoL 

(10768) 

" dcrd 
O.. hul 

- 1 

••• 
Ketif bed. 

lira kr. 

0 
0 7 ,5 tem. Ekııiltme 
lir lu · ıekli sa ti 

Likör Fabrika11 dam tamiri 3737 50 
HaydarJ>ata bira imalithaııeai 2465 67 

iıkele tahkimi ve •• depoıu 
inıaatı iiİ. 

269 33 pazarlık 14 
184 25 açık elu. 15 

1 - Şartname ve ketifnameleri mucibince yukarıd mahiyeti 
lıaullseten yazılı her iki it bi:ııalarında ııösterilen uııoullerle yaptırıla· 
eaktır. 

il - Ketif be.lclleTi, ınunkkat teminatları, eksiltm sa tleri, 
ltizalarında ya:ı.ıhdır. 

ili - Elulltme 26. 1.940 c:uma rUnii Kabataıta Levuıa ve Mu
ltayaat Şubeaincleki Alım Komiıyonunda yapılocakbr. 

iV - Lik6r Fal>. dam tamirine aid ıartnamelcr <9> ve diter 
it• aii ,artnameler tle ,,611 karut mukabilinde Lavazım Ş•beıi •u
Hıia.lea alanabilir. 

V - lıteklilerin eluiltme n puarlık itin 
ıaatlerde 0/ , 7,5 slHaıae paralariyle l:ıirlikte 
ıel.eleri. 

• • • 

tayia etlilea rta •• 
meakur Ko•iıyeaa 

(188) 2-4 

1 - ŞartDame H aQmuneSİ mucibince 2500 adet gelincik renri 
ipek taklidi uı hobin paurlıkla aatın alınacaktır. 

il - Puarlık 16.1.940 ıala günü ıaat 16,30 da Kabataıda Lc
n:ıım n Mtıtbayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yopılacakt . ır. 

ili - Şartname her gün ıözü geçen Şubeden parasız alınab'l' 
i ı ır. 

iV - ateklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve saatte Y.7 5 
ıinnm• paralarile birlikte nıu:kur Komisyona ıelnıelcri. 0 

' 

(328) 2 -4 

lmttyaz Sahibi Te Yazı İtleri Direktörü: lımail Gtrit 
Ba11ldıtı 1ır: Akın Baıımıvt, İıtanbul 
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ADMINISTRA TION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

l' enber 'fon, 2me Etag~ 

No. 8-9 11·12 

Telepbone: 49442 

Pour la Publicite ı' adre11er 

a l'Adminbtration Journal Professionnel das F ournisseurs et des Entrıpreneurs de I' Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de ;.' adjudication 

Adjudications au Rabai~ 

~---p;ıx 

d'adjudicat. eıtimatif 

Caution. 
proviıoire 

Lieux d'~dj~di~tion'"';"tdu 
Cabier dea Charıes 

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

Dreasement carte tacheometrique de 80 hec
tares babites et de 120 hect. non habites 
de la ville de Siirt et plan restaur. (aj) 

Conıtr. pavillon a Eskişehir 
Conıtr. hangar pr. cereales a Karaman 

(cah eh 3 L) 

Publique 5000 -

Gr4 İı gr6 30037 02 
Pli cacb 54306 93 

375 -

225'2 78 
3965 35 

Municip Si;rt 

Com. Aclı. Cor ls Armee Eski~ehir 
Dir. Gen. Ollicc Cerealeı Ank. 

Joura Heures 

29-1-40 ıs -

16·1·40 11 
18-1-40 15 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Four niture pour Hopitaux 
- - ----------~----:.--~---

Carbonate de bisouthe: 1 t.•ıous nitrate biı- Pli cach le k. 13-ll 1875 - Com Ach Mi.J. Def. Nat. Ank. 27-2-40 11 -
muthe: 1 t. 

lnstruments et articleı de ehin ie pr. labora- Publiqoe 500 - 37 50 Dir Pr. D(Juanes Ist. 22-1 ·40 10 -
toire de ehimie Douanes Kanı: 33 lota (aj) 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUon et Materlal 

~onnerie et montre fonctionnant a l'electr. Publique 1634 - 122 55 C. A. l.cole Tecbnique Gümil~•uyu 29-1-40 
Oivers materiaux Diesel: 36 lots Gre iı ire C. A. Econ. Monop. Kabatache 29-1-40 16 -
Amelioration reseau tclepbonique et trav. agr. Pli cacb 29520 3[) 2214 50 fl1in. Trav. Pub. Adm. Irrigation Plain• 29-1-40 15 -

et repar. avec materiel el pi•ces rechan- Konya 
re (eab cb 150 P) 

Hablllement - Chaussures - Tlssus - Culrs 

Etofle coul. uure pr. hahih d'ete: 50000 m. Gre 1 ire 42500 -
(cab eh 213 P) 

Etoffe bleue: 15000 m.-ıerge: 9000 •· - id. Pli cach 257350 -
noir: 5000 m.-id. gris: 7600 m.·castor 
noir: 7000 m,-doublure pr. jaquetteı et 
paletots: 34000 m.-id. pr. gilets et man-
cheı (caaaline): 23000 m. 

Tela pr. habits et paletots: 14000 m. 
Confection costume: 60-80 compl. 
Houue pr. Jit; 250 p.-id. pr. oreiller: 250 p. 

(le coton ıera rempli par le fournisseur) 

Jl 7000 -
Gr' a rre le ooıt. 6 -

6375 -

14044 -

525 -
72 -

Am•ublement pour Habitation et Buraaux-Tapisserie tc. 

Armoire pr. pain avee cbissiı et vitreı: 8 p . Gre a rre 996 - 74 70 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 
-------------.:.--------------..-------------~----------------
Papier ozalit do 1x10 m. et de 60-80 gr. : Gre a rre 103'4 45 77 59 

200 rameı-id. prossiate do 1X10 m. et 
do 60-110 gr.: 500 rameı 

lmpresıion registreı ete le papier devant ~tre Publique 55 -
fourni par la Municip. 

Papier colore pr. couverture: 17000 feuilleı ,, 850 - 63 75 

Transport-Chargement - Dechargment 

Cbargem. et dechargem. de mincrai de cbrô· 
me et do cuivre 

Transport charbon de tcrro 

Combustible - Carburant-Huiles 

C· A. Cep. Aviat. Min. Def. Nat. 

Adm. Gen. Ch. de fer Etat Anlt . 
Bur. Exped. H. pqa 

• 
,, " > 

Com. Ach. Lycee Galatasaray 
Com. Acb. lnt. T ophano 

Com. Ach. lnt. Tophane 

C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlı:. 

Mun. Anlc . Oir. Reıtaur . 

ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Etibank Ank. 

S.A.T. Fab. Sucre Ist. Bahçekapı 
Taıhan 

Gazoil: 7 t. 

Dlvers 

Publique 684 60 51 35 Oir. P.T.T. 1.t. 

Oivers 11.rticles de quincaillerie: 114 lotı Gre a gre 
Diverı matcriaux en laiton et en cuivre: 14 lota > 

Articles de quincaillerie: 47 lots • 
Materiel en fer: 18 lota 
Accessoires pr. voie Deceuvilleı: 27 lots 

> de tuyaux: 9 lots 

Coton: 3750 k. 
Camıon marque Opel: 1 p. 
Trompe avec raccords de 10 m.: 16 p. 
Compteur d'eau Voltman de 80 m/m: 5 p.

id. do 100 m, m: 5 p. 
Matericl pr. trav. hydrııul.: 20 !eti 
Seau a anıe: 790 p.·cbaudron pelit: 227 p.

id. rrand: 150 p.-assiettes: 17733 p.-tbei· 
ere: 1500 p. 

" 
• ,, 

> 

• • 
• 

Voilure do transport 1 deu:ıı: cbevaux typo milit. :a 

Sacı pr. facteur Publiquo 

Provisi ons 

Avoino: ıoo t. 
Riz: 8 t. 
Huile d'oliveı: 3 t. 
Ora-e: 500 t. (aj) 
Ria: 14,4 t. (ai) 

• 
• 
• 

Publlquo 

1580 -

2915 50 
37547 -

24375 -
4402 50 

15000 -
3040 -
1800 -

23750 -
S888 -

237 -

337 33 
2816 -

1828 13 
330 19 

2250 -
228 -
270 -

3562 -
291 80 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 
,, 

" > 

" ,, 

" 
" 

" 
Com. Acb. lnt. Tophane 

,, 
Jl 

Municip. Ank. 

,, " 

" 
" 

C. A. Corpı Armee Af yon 

,, ,, . 
Oir. P.T.T. lıt. 

Com • Acb. Mil. Edirne 
, 

" • 
" 

lnt. lzmir 

" Rea-iment Bolu 

19-1 40 10 -

29.1.40 ıs 30 

29-l-40 15 30 
16-1-40 H 45 
17-1-40 15 -

17-1-40 H -

18-1-40 15 30 

26-1-40 10 -

29·1·40 11 -

29-1-40 1.3 -

Juıqu'au 17-1 40 

31-1 .. fO 14 _ 

29-1-40 14 -
29-1-40 15 -
S0-1-40 14 -
.30 -1-40 15 -
30-1-40 15 30 
30-1-40 16 -

17-1-40 14 30 
18-1-40 14 30 
18-1-40 15 -
16-1·40 10 30 

16-1-40 ıo 30 
15.1-40 15 -

ıa-1.40 ıs -
31-1-40 14 30 

26-1-40 10 -
16-1-'0 10 -
16-1-40 11 -
15-1-40 15 -
15·1-40 15 -

AV LS 
- ....... -

Du M·n· tere des 
ravaux blics 

Lo samedi, 17.2 940 İl 11 Jıeures, aura lieu, par devont la Colllll 
mhıion d' Adjudications de Materiaux siegeant dans la chambre d• 
la Oireclion dcı l\foHriaux au !ocal du Ministere des Travaux Publit 
l Ankara, l'adjı• licntion publique d'une machine iı reproduir• 

1 (duplicateur) mıırqu~ MetreoApparntebau type Meteın iV et de •'' 
1 pieces do rochange, le tout d'une valeur estimative de 2580 livref' 

Ou peut H procurer gratuitement le cahier des cbargeı d'adjıJ' 
dication et detnih de la dite Direclion de Materiaux. 

Le eautionnement provisoire est de 193 livres et 50 piastre•· 
Les ıoumissionnaires doivent se presenter ala dite Commissioııı 

lo a&me jour jusqu'iı l 1 heures, muni du cautionnement proviıoir• 
et dH c rtificata preserita dıins le cahier des ehargcı. 

(6708) (18) 3-• 

(Suite de la troisieme page) 

Camlon et camionette (Fab. Toile et Fils de Malatya) No 1274 
Transport ble (Üffıce Cereales Agence Şarkışla) No 1278 
Constr. b1tisse ecole (Muhtar du villai'e Tömük) No 1279 
Fournilure de cln110 > :» • > No 1279 
Viaude de bmuf (Com. Aob. Mil. Isparta) No 1282 
Beurro > > ,, NO 128~ 

Farine » > ll > No 1282 
Riz > > > > No 1288 
Huile d'olive > > , > No 1288 
Haricots ıeeı > > > » No 1288 
Viande de bc:euf (Com. Ach. Mil. Edirne} No 1282 
Or~• :ıı > 11 :a No 1284 
Conıtr. lılalle pr. legumeı (Dir. Vakoufs Adana) No 1283 
Pneux et ehambre a air (Vilayet Ankara) No 1284 
Bottinea eıcarpinı « > No 1286 
Constr. route > > No 128.J 
Bancs > > No 1286 
Moteur Dioael ot dynamo (Ecole Sup. d'İngenieurs No 1284 
Bucule ( > ,, ,, ) No 1284 
• Poaux et boynux (Ligue Aviation T. Suc. Aydın) No 1290 
Boiı de conıtruction (Min. Trav. Pub. Dir. İrrii'ation Plaine Koııf' 

No 1285 
Objets metalliques (Etablissemenls Hygiene ist.) No 1285 
Bicyclette (Dir. Gen. P. T. T. Ank.) No 1285 
• Peinture, caoutchouc en plaque, carton, papier d'emballaıe (P~ 

Pr. Douanes İst.) No 1287 
* Decombrcı batisse (Municipalite İst.) No 1287 
• ,, maiıon ( ll » ) No 1291 
Farine, maearoniı, savon, soude, fromage (Municipalite lat.) No ız9 
Betteraveı tintendance Ankara) No 1287 
Constr. batiıse Commandement (Dir. Trav, Pub. Yozgat) No 1287 
Motorine et huile (Municipal.te Babaeski) No 1286 
Dreuement carte ( » Arapsun) No 1288 
Rep. moıquee (Oir Vakoufs Kırklareli) No 1~88 
Plaque pr. numerot ge (Municipalite Polatlı) No 1288 ~ 

• Peaux, boyaux et cornes {Ligue Aviation T. Suc. Bursa) No 1 
Conıtr. pave et parquets (Municipalite İzmir) No 1290 
• Diverseı macbines (Oir. Gen. Sumerbank) No 1278 
• Penux et boyaux (Ligue Avintion T. Suc. Çine) Mo 1290 
• Peaux et boyauıc ( :» " » Akhisar) No 1290 
Sa!:lle d'ar,a-eut (Fab. Mil. Ank.) No 1291 
Huile d'olıveı ( :a ,, ,, ) No 1291 
Coton d' Adana ( :» ,, ,, ) No 1291 
Ferro mangan ( ,, ,, ,, ) No 1294 
Or,a-c et avoine (Com. Acb. Mil, Tekirdağ) No 1291 
Vinaigre \İnteudanrw Mil. Tophane) No 1296 
Ficello blancbe (lnte~dance Mil. Tophane) No 1292 
Vacbette et cuir ( ,, ,, ,, ) No 1292 
Seau a anae et iı COU\ ercle en cuivre (lntendance Mil. Topl>"' 

No ı294 
Rep. biliııe Adm. Pir. Monopoles Gelibolu) No 1293 
Lait et yogbourt (:2 eme Bat. Gendarmerie Çanak.) No 1293 
* Peaux et boyaux (Lıgue Aviation T. Sue. Karacasu) No 129' 
• Peaux et boyaux (Ligue Aviııtion T. Suc. Burhaniye) No 129' 
Tranıport ble (Offıce Cereales Agence Ulukışla) No 1296 
Foin pr. matelas (Command, Mil. İst .) No 1296 
Rep. in.tali. electr. \Command, Mil. lst.) No 1296 
Riz {Com. ach. Mil. Çorum) No 1296 
Semi·coke (Command. Gen. Surv. Douan. lıt.) No 1296 
Farine (Com. Acb. Mil. Siirt) No 1296 
Fournitare pierres (Vilayet Balıkeıir) No 1296 
Viande de breuf (Com. ach. Mil. Safranbolu) No 1297 
Tranıport cbarbon (Oir. Gen. Exploit Porls Etat) No 1298 
Orıe {İnt. il, lzmir) No 1298 
Raiıin ıec et ri:a (Com. Ach. Regiment Bolu) No 1298 
• Peaux et boyaux (Liguo Aviation T. Balıkesir) No 1298 


