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rrıurnT··ccarla ınve rn··t ahhi le in mes eki Orga ıd r -
on 

ithalat limited şirketleri sür'atle 
faaliyete geçirilecek 

Şehrimizde bulunan Ticaret 
Vekaleti Dıq Ticaret dairesi rei-
i Servet Berkin, Bayram olma· 

sına rağmen iki giindür ithalat 
liıniled şirketlerinin teşekkülleri 
etrafındaki tetkiklerine devam 
etmektedir. 

Bu münnsehetle iki gün sıra 
ile eınaf cemiyetinin Türbedeki 
~erkezinde sabahtan akıama ka· 
dar devam etmek üz.ere muhte· 
lif toplantılar yapılmı tar. 

ber er 
..-eya şubatın ilk haftasında m•t
laka imaalaaacaktır. 

Takas tetkik heyetlerinin lağvı 

Takas tetkik heyetlerinin lağ· 
vine karar verilmiş elduğundau 

bu husustaki kararname yakın· 
da çıkacaktır. Takas heyetleri 
ellerindeki işleri bir sene zar· 
fında tasfiye edeceklerdir. 

lngiltıredı yapılmıkta olın hub 
gemilerimiz 

İngilterede yapılmakta olan 
harb gemilerimizin süratle ik
mal edilerek yaz içinde donan
maya iltihaklarınıo temini ta
karrür etmiştir. 

Bu toplantılarda, Ticaret Ve· 
klleti ihracatı kontrol dairesi te· 
fi Hakkı Nezihi, Toprak rualısul
leri Ofisi Müdürü Nuri Orak, Ti 
caret Vekilletine mensub diğer 
bazı zevat ile yeni teşekkül ha- Romanyayı satılan pamuklar 
linde bulunan muhtelif ithalat Türkiye-Romanya. ticaret an 
limited şirketleri mensubları ha- lntmaları dahilinde l:ı:mirden ki
zı~ bulunmuşlnrdır. ~ losu 102 kuruttan Romanyaya 

ithalat limiledlerindeu istihdaf i 1250 balya pamuk satılmış ve 
edilen gaye ço!c mübiaı olduğun- bu pamuklar Şark vapuriyle sev
dan hükumetçe bunların biran kedilmittir. 
evvel faaliyete geçmesini hazır· 
lıyacak tedbirlere derhal teves
sül edilmesine lüzum görülmüt· 
tür 

İthalat limitedleri kurulurken 
ilk planda halen ifCtİrilmesinde 
ınüşkülat görülen ithalat madde
lerinin temini imkanları arath· 
rılacak, ikinci olarak ta piyasa
da gayri tabii fiat yükseklikle
rine mani olacak tedbirler alı
nacaktır. 

Dün Takas Limited Şirketinde 
bır toplantı yapıldı 

DGn Ticaret Vekilli Nazmi 
Topçuoğlu Takns Limited Şirke
tine gelerek burada yapılacak 
ınübim bir toplantıya riyaset et
nıiştir. 

Dış ticaretimizde takasın gy· 
nadığı rol ile vaki olduğu iddia 
edilen bazı müşkülat konuşma
lara mevzu olmuştur. 

r.ıemleketimizdeki imar faaliyeti 
da~am edecek 

Başvekalet büUin villiyetlere 
bir emir göndererek, memleke· 
~İn imarına aid her türlü in'a 
•şlerinin Avrupadnld harb hı.Ii 
•ebebile kat'iyen geri bırakılma-

. ll:ıa51nı, giriştiğimiz terakki yolun
da hatvelerin iferi alınmayarak, 
Yni sürntin devam ettirilmesini 

hildirmiflir. ---
Kooperatiflerde tetkikat yapılıyor 
Şehrimizdeki bilumum koope

ratifleri tetkik ve mürakabe et
hlek üzer Aukaradan ıehrimİLe 
iclnıit olan bir mütehaası~ be
)'et kooperatifleri .re:ıme;e baş
lıt~ıttır. 

ilk olarak Belediye memurlar 
kooperatifinin vaziyetini tetkik 
etlll•A'e ba lamıf olan mütebas· 

111 heyet ıchrimizde 10 gün kadar 
~lacak, bütün kooperatiflerin 
eıaplarını kontrol edeceklerdir. 

TUrk-ltalyan ticaret müzakeresi 
Roınada iki heyet orasında ce· 

reyan eden Türk-İtalyan ticııret 
Qı ~akereleri müsaid safhaya ~it. 
hltştir. Yeni ticaret muahedesi
~in hangi iktisadı tediye eaa11 
~~erine kurulacağı henüz. malum 

etildir. Yenl Türk·İtalyan tica· 
ret a:ıuahedeainin bu ay içinde 

Boruda kıtı dövizlerin 1 inci 
k5nun 1939 ayındaki vasati Çek 

fiatluı 

l - Şubat 1940 tarihinden 29 
fUDllt 1140 aktamıoa kadar iti
bara alınması laum ı-elen ve 
boraada kot• elan ve olmayan 
dövizlerin vasati fiatları aşağıda 
gösterilmittir. 

İlin olunur 
Lira Kr. Santim 

1 Sterlin 5 22 75 
100 Dolar 130 31 25 
100 Fransız Fr. 2 94 
100 Liret 6 75 25 
100 İsviçre Fr. 29 26 375 
100 Florin 69 20 75 

[•] 100 Raytm rk 50 76 11 
100 Belgı.: 21 59 
100 Drahmi O 96 75 
100 Leva 60 25 
IOO Çekoslovsk-

kur nu 
100 Pez.eta 13 57 50 
100 Zloti 
100 Pengö 23 68 25 
100 Ley O 95 
ıoo Dinar 3 14 25 
100 Yen 31 28 75 
ıon İsveç ku- 31 04 §0 

ronu 
100 Ruble 
[*] 30. 12. l 9!9 da borsada icra 

ve tescil cdilmiı yalnız bir mua
melenin fiatı elup müttehaz. u
sul mucibince o gün ve ilk 1t • • 
nun 1939 ayı için vasati fi t ad
dolunmuştur. 

Lir Kr. Santim 

100 Danimar- 25 81 
kakureau 

100 Norveçku·29 76 
ronu 

100 Fillndiya 2 43 13 
markı 

100 Eston7a 32 lO 50 
markı 

100 Rupi 30 14 25 
Yukarıda ilk tabloda rörülen 

(Bet) döviz bersada kayıdlı bu
lunmadıkları cihetle hizalannda 
yazılı fiatlar Anadolu Aj nsı la· 
rafıudan bildirilen Londra piya
aasıaa göre lııe1Ap edilmi,tir. Bu 
(beş) daviı:ia çek fiatları Komi
serlik~ lai~ bir taablaticl Te mes'a· 
llyeti tazammun etmea. 

Kanunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Tütün Ve Tütün inhisarı Nizamnamesi hakkında 

Kararname No: 2 12537 
Madde 97 - İnhisarlar idaresi iV. Mitefcrrik hükümler: 

icap ettikçe müfettiş göndererek Madde 106 - Fabrika ı İnbi-
fabrikayı ve mamulatı her za- sarlar İdareıiocc fe•nf ve meale
man teftiş ve muayene ettirebilir ki iktidarı tasdik edilmit bir har
ve fabrihdaki kayıdl ra göre ~ mamcı i.tihda ıH mecburdur. 
mevcud bulunması lazım gelen J Madde 107 - Fabrika sahibi
tütün ve m mulltın eksik veya nin Yeya meı'ul mldüriaün veya 
fazlalıklarını bir zabıt varakası 1 imzaya salıibiyetli mime111ilinia 
ile tesbit ettirir. isiıa Ye hi•iyctleriai İahisarlar 

111 - Mamulat: İdareıioe bildirmcte n imzala-
Madde 98 - Fabrikacı isted'ği rıoı havi tastlikli bir varaka ver· 

vasıflarda ve muhtelif nevilerde mcğe mc burdur 
sigara imalatı yapabilir. Şu ka- Madde 108 - Yeni tatbik edi
dar ki her nevi sigara mamulıi- I lecek imal usullerile yeni alına
tını ve bunların harman reçete· cnk makiııe, cihaz, te1iıat Ye 
!erini ve imil taularıoı İnlıisar- 1 yedek par~alar veya kadrodaa 
idaresine evvelden bildirmeğe ! çıkarılacak akina vesaire i9io 
ve tasdik ettirmeğe mecburdur. ~ İnbiıarlar Umum MüdirUitünden 
Şatış fiatlarıoı tayin ve tesbit ınfüıaade alınması ıarttır. 
etmekte serbesttir. Madde 109-Tütin kıyaıın.la ve 

Madde 99 - Fabrikacı İnhisar· ıigara imalinde k11llaaılan maki
ler İdaresinin kendi momulatında nelerin •• banlnrın parçalarının 
kullandıtı marka isimlerini veya fabrikadan diter mahalle nakli 
çok yakın benzerlerini Ye ,band- ı ve ihracı n lleı.a fabrika ılahi
rollarını ves ir alameti farikala- linde biaa Ye teıiaat tedilitı itin 
rını kullanmıyacağı gilti kutu ve 1 İnhisarlar Umum MlılürUltl:d .. 
paket desenlerinin de inhisarlar ınisaade alıa•aaı tarttır. 
mamulatından farklı olmosı ve Madde 110 - Fabrikaeıaın ba 
bunların İnhisarlar İdaresince ev- niumnamc laik.imleri lııillfıaa 
velden a-ar·lmeıi ve t & d j ki hareketleri teıbit eılilditi takdir
tarttır. de ilk ılefuıada fabrikası bir 

Madde 100 - Mamulat paket- hafta, ikincisinde •nbet gia 
terinde ve ambalajlarında İnhi- müddetle kapatılır. UfÜncli de
snrlar İdaresince kabul edildik. fasınala ise İobisarlar İdaresince 
ten sonra te cil muamelesi de ruhsatnamesi ıeri alınmak v 
yaptırılmış olmak üzere fabrika fabrikası kapatılmakla erabcr 
isminin vey ala eti farikasının teminat ak~esi de irad kaydolu
bulunması şarttır. nur v ayrıca kanuni takibatı 

Madde lO 1 - Harın a n ı 6 r d a istilzam eder bir fiıl ve hare ·et: 
mııalece kullanıldı 1 tnkdiıde, olduJıU takdir c mukte:ıi mu -
mualece formull ri İnb sari •r İ- r lede Y lpılır. Bu mucmc leler 
d resine bıldirilecek ve ta ıl Giiı.nruk ve lııbis rlıu V c.-ilınin 
etlirıleceıd r. IJu kab1& wu lec.e tos ıkile katilcşiı. Bunlara karşı 
ile yapılan mamul tı 1 amhal j- alakalıların i ri az. yol il c 
larında bu hususa dair k ay 1 d Devlet Şurasına (~J) gün içınde 
bulunacaktır. dav açmak akları Yar ır. 

Madde 111 - fabrikacı kanun 
Madde lOJ - Fabrikadan çı

kan bilumum uıaınulat kurtlan
mağa karşı ırnzla dezenfelıte 
edilecektir. Kullanılacak gazın 
cinsi ile tatbik edılecek u ulün 
İnhisalar idaresine~ tcsdik edil-

i ş b u niııamname h kümlerine 
muhalif har ketinden dolayı 

fabrikası devamlı surette kapa· 
tıld.ıgı veya kendilitinden faali
yeti l til etmek istediti takılirde 
içindeki istimil kabiliyetini aaip 

mesi tnrttır. l ı etm miş o on ma 11 &tok sig -
Madde 103 - Fabrikacı mamu- raların ve sigara k jıılının ali

litını yalnız memleket haricine yet bedeli İnhisarlar Umum Mü
kanumun 66 ncı ve 68 İnci mad- dQrlütünün seçeceji mfitehassıs 
deleri hükümleri dairesinde ih- bir komisyon marifetile teıbit 
raç edebilir· ettirilerek fabrikacıya t • ı v i y • 

Madde 104 - Fabrika&cı gerek olun r. Fabri a 1&bilti komiı1en 
sigara k6ğıdını gerek kıyılmış tarafından tak.tir eluau fiyatla 
tiitiinü ve mamulıitını memleket İnhisarlar İ d re ı ine vermete 
dnbilmde dağıtamaz, satamnz. ve- muvafakat etmene 1İnhiaarlar İ
ya nümune ola ak hediye ede- dareıiıaia kontrolü altında iki 
mez, bu gibi fiillerde bulun n 

1 
ay zarfında iıaric ııkarabilir. 

fabrikacı hakkmda kaçakçılık Akaıi takdirde ba müddetia bi
hükiimleri talbik olunur. Şu ka- timinde• itibaren Üf .rüu içinde 
dar ki fabrika dahilinde kullanıl- inhisarlar İdaresi ne:r.diaic takdir 
mak ve kayda g çirilmek şartile olunan fiyata itiraz. edet.ilir. Su 
ecn bi müşterilerine çefuİsini itirazlar ikisi inhisarlar ve ikiıi 
iÖslermck için bir mikdar siga- mahalli ticaret •dasından ve biri 
ra verebilir. Bunun için ayrıca de maballin en laiyük mllki i
bir defter tutulur. miri tarafından seçilecek !tef ki-

Madde 105 - Her harman şilik mütehassıs bir laeyet tara
açılı,ta harmancı, fabrikacı ve fmdan tetkik edilir. Bu heyetin 
kontrol memuru tarafından elıseriyetle vereceji karar ve 
ıiraraların ekspertizi yapılacak to.l<dir edeceği lıııymet her iki 
ve bir zabıt varakası imzalanacak· taraf için katidir. Bq heyetin bi· 
tır. Harman r:abıt varakaları )umum masrafları fabrikacıya 
muntezam dosyalarda muhafaza aittir. İıtimal kabiliyetini gaib 
edileceği gibi ihraç edilen her etmiş olnn mamul ıiıaralarla ıi
nevi ve her parti maldan da kont- gara kağıdı inhisarlar İdareıinia 
rol edilmek u:ıere İnhisarlar nezareti altında uı•ld dairHinde 
İdaresine nümune gönderilecek. yok edilir. 
tir. (Devamı Yar) 

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

YARIN 25. 1. 940 ta YAPILACAK iHALELER 

M. M. Vekiileti SAK.ı E.akıcşır Kor SAK.: 
Gaı.lı bcı. (No 1266) Hamam iş (No 1296) 
Küçük bina inşaatı (No 1293) lstonbul Vakıflar Diralı:torlüğii : 
Cebeci hastahanesi •İneklik telleri Elb'se (No 1296) 
yap. (No 1295) Ankara Hıılcuk Falı:ültes" ı 

Ziraat Vckiıll'ti Ankara: Elbıse ve palto {No 1297) 
Portatif ya11 makinesi (No 1281) 1 İst. Gümrükleri Bışmüdürlüffü: 

Ama&yı piyade Alayı SAK.. Kimyahııne nlatı (No 1297) 
Ua {No 1283) Siyasal Bilgiler Okulu: 

P. T. '!". Umum Müdürlü~ü: Elbiselık kuma' (No 1297) 
Manı;ıann (No 1284) Milli Piyango idaresi : 

Gümrük Mnbafua Genel Komut. Zımba makinesi (No 1298) 
l•tanbul SAK.: İçel Nafıa Müdürlügü : 

Eıtar takımı (No 1292) 1 Paratoner tesisatı: (No 1301) 
Devlet Demiryolları: Çanakkale Mat. Mevki SAK. : 

Amyant inha, enlmaatra ve mastık mıın- Gemici feneri ve muırıika aletleri (No 1302) 
ı;:anet. (No 1292) Kırltlareli Belediyll&i : 
Tuz rubu (No 1292) Makine yağı (No 1302) 
Gubilya (No 1294) Isparta Emniyet Müdürlüitü ı 

fıtanbal Kemutaıılıltı SAK. : Emni1et binası tamiri (No 1302) 
K. fuıılya (No 1292) Tophııne Levnım SAK.: 
Yaaı;:ın ıündürme lulnmbaeı (No 1294) Ot• lastiti (No 1302) 
Döıemali L:areat• (No 1194) Şarak (No 1303) 
Elakt"rik t91iHtı tamiri (No 1294) Tülbent {No 1302) 
Matris topçu okulu tamiri (1Sl3) Edirne Askeri SAK. : 

lıtanbul l•ledi,>cıi: tavla inı. (No 1502) 
Sabı:a (Ne 1294) Selçuk Kız. En5titüıü ı 

lrotür tabı (No 1294) Türk antraaiti (No 1303) 
İliiç va ııhbi malum• (No 1294) l11tanbul Üniveuite1i Rektörlüıtü : 
Biu ankaıları (No 1295) • Elbise (No 1304) 
Tuhım •ıhiH (NoJ 129•) Durıunbey Devlet Orman l~letmesi : 

ILmlt Spor lölge1i BaıkanlıR'ıı Çam tomru~ (No 1305) • 
İhata dunrı inıaatı (Ne 1294) Toprak Mabsullerı U. Müd. : 

Kayseri ve einrı eloktrık T. A. Ş Çunl (No 1305) 
Altıma tör ı;:rupu n teferruatı (No 1295) Selimiya Aılceri SAK. ı 

i L· 1 U M"d" ı-.. - Binek arabaeı ve koıurnu (No 1305) 
ııa11ar ar . il •r u8 11 • 

Kaanite (No 1295) Samsun B•lediyeııi : 
· b d lıkele tamiri (No 1305) 

laada paket tera:ı:.ı ıı.e an rol için (No . A le • S , • 
1295) Vı:ı:e • erı AK. 

ı rt A lı: • SAK Sığır eti (No 1306) apa a ı erı .ı 

Makama toz ,eker eotın ve mercimek 
(No 1295) 
Saman (No 1295) 
lstanbul Mıntıka Liman Reiali~. 
Motöri.ot ın~. (No 1296) 

• • 

A 

Hamiş : [ ] Tırnak ıçine alınm if nu• 
meralar, işin hangi llB.} ılı gaıetede ncşr

oldu{runu göstenr. 
rl Sonunda > ıldız işareti bulunan işler 

müuıyedeye aittır. 

in t -Tamirat- afıa işleri -
---==,_._._ rn'"' 

Çannkkale Nafıa Mu ürlüğünclen 
Açık eksiltmeye konulan iş: Çanakkale-Balya lunun 

8-t-350 kilometresinden 15+0,30 dlometreıine kadar olan 
5915 metrelık kısmın tamiratı es siyesi için lüzumu olan 
443 , 250 M3 ham taşın yol boyunda ihzarı olup bedeli ke~· 

· fi 5456 lira 58 kuruılur. 
İh l 27.1.940 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 

de ';anakkale Nafıa Müdürlüğünde toplanacak komisy n 
h· .. 4'urunda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 409 lira 25 kuruı· 
luk muvakkat teminat vermeleri ve Çanakkale ticaret oda
sına mukayyet bulunduklarına dair vesika. ibraz etmeleri la· 
zımdır. 

Bu ite ait evrakı keıfiyeyi görmek ve tafsilat almak is
tiyenlerin Nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Gaziantep Nafıa Müdürl ~ ğünden : 

Eksiltmesi on gün müddetle uzatılan İslıihiyede .) aptırılacak 
Meteroloji binası inşaatına talip çıkmadığından arttırma ve eksiltme 
kanununun 43 Üncü maddesi mucibince bir ay müddetle pazarlığa 

konmuvtur. İhalesi 8.2.940 perşembe günü saat 11 de Nafıa daire
sin.le müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

Bu işe 'ait ketif, şartname veıair evrak her gün nafıa müdür. 
lüğüade rörülebilir. 

4 kilG tuz ruhu alınacaktır. Bak: Müteferrik sütununda 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonu ilanına. 

Meun11t - El~ise - Kundura -Çamaşır v. ·s. 
--~-·,·· ---.-.--- _, .. - ...... ~ 

Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden : 
Okalumu. talebesi için aşaiıda einıi, mikdarı, mulııammea be· 

deli ilk teminatı yaz.ılı iskarpin ve postal alınacaktır. 
Bu ite ait ihale güaii, yeri, saatı 26. l .940 cıuma rüni okul Di

l relıtörlül nde topl nacak komiıyenda saat 15 de yapılacaktır. 
1 Bu ite rirme'.k isteyenler 2490 numrnlı ihale kaaunanda yazılı 

l meı:kür evıafı laaiı; balunmaları şarttır. 
İlk teminatlar 25.1.940 akşamına kadsr mektepten alınacak bir 

tH.kere ile Orman mes'11l aubuipliğinin ziraat bankasındaki hesap-

l 
larıaa yatırıluaktır. (Komiıyoa para venire gibi teminat almaz). ' 



Bug··n ilan olunan Münakasa ve M··z yedeler List • 
Si 

insi 

A) M ·nakasatar 
inşaat, Tamirat, Nafi i leri_, 

Ham taf ihzarı 4436.250 w3 aç. eks. 5455 58 
lılabiyede meteroloji binası inf. (temd.) paz. 

ilaçlar, Klin~k_v! is~~ar~at, Ha tahane Lvz. 

Tuz rubu: 4 k. paz. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaş~ V.:!=_ 

Harici iskarpin: J35 çift-postal: 135 çift aç. eks· 1485 -
Elbise: 19 takım (temd.) ,, 346 76 

ahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Makiuo yağı: l t. 

Müteferrik 

Kalay: 8 k.-nişadır: 4 k.-pamuk: 4 k. 
Malzeme deniz vasitalarile atelye için: Hl7 

kalem 
Keçi kıh: 30 t. 
zift: 28 t. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağ: 16 t. 
Ekmek 
Sebze mey va v. s. 
Pırasa: 90 t. 
Lahana: 675 t. 
Sadeyağ 2.5 t. 
Kuru fasulye: 120.5 t. (lemd,) 
Arpa: 900 t. 
Sadeyağ: 750 k . 
Ekmek: 10 t. 
Beyaz karaman veya datlıç eti: J.8 t. 
Kesme şeker: 350 k .-to~ feker: 300 k.-pi-

rinç: 700 k.-bulgur: 200 J y. ffiCrcimek: 
200 k.-k. uıercimek: 00 k.•nohud: 150 
k.·k. fasulye: 300 k.-k. barbunye: 150 
k .-patate•: 1 t.-k. soğan: 1 t.·sabun: 
500 k.·•oda: 200 k.·sirke: 150 k -zey
tinya2ı: 300 k.-zeylin tane.1ı1i: 200 k .
salça: 80 k,-luz: 300 k.-}'umurta: 3000 
ad··limon: 3000 ad.-çay: 8 k.-beyaz ve 
katıır peynir: 350 k.·un: 350 k.·makar
na: 350 k. Y • •· erzak 

Pirin~: 15 t. (temd.) 

B. M ll '1' a y e d e 1 e r 
Muhtelif kereste v .s. 
Mete odun o: 2353 kental 
lngiliz ve alman marka mot<Srü: 2 ad. ir

mik makinesi: 1 ad.-buğday makinesi: 
2 ad.·un eleği: 4 ad.-allef makinesi: 1 
ad.-tiryol: 1 ad.-yıkama makinesi: 1 
ad.-Valı: 3 ad.-değirmen lafı ve tezgi· 
bı: 4 ad. 

Karıfık odun: 997 kental 
Trikotaj makinesi, dikiş makinesi, yün 

kank-köwür ütüsü, elektrik ütüsü de
mir kasa v-s. 

Otomobil Şevrole marka 

par;. 

paz. 
kapalı z. 

paz. 
aç. eks. 

kapalı z. 
aç. eks. 

n 

,, 
,, 

paz.. 
kapalı z. 

" aç. eks. 
,, 
,, 
n 

p ı.ı :t. 

aç. art. 
n 

,, 

,, 
" 

n 

12948 -

1232 -

19200 -
200 -

2I08 25 
4050 -
3375 -

24100 -
60750 -

937 50 
1000 -

720 -
1536 -

40)0 -

600 -

Şartnameyi g6rmek isteyenler her gün okul direktörlütüne mü· 
racaat edebilirler. (Şartname parasızdır) 

İlk tem. Tutarı 
Cinsi 

Haricl iskarpin 
Postal 

Mikdarı Muh. bed. 
135 çift 600 kuruf 
135 > 500 > 

lira kr. lira 
60 75 SIO 
5063 675 

ııı ~s 1485 

Samıun Belediyesinden : 
İtfaiye efradı için yaptmlecah 19 takım elbise iki defa açlk 

cl:siltmey konulduğu halde talip zuhur etmediğinden bir ay ~nrfıo
tıla Enc6menin toplandığı pazartesi perşembe günleri puarhkla tali 
bine ibal si kararlaştırılmıştır. 

İhale 15.1 940 tarihinden itibaren 15.2 940 tarihine kadar encü-
men :le pazarlıkla yapılacakbr. 

Muhammen bedtli .>46 lira 76 kuruştur. 
Muvakkat teminat 2 liradır· 

ihale 2490 sayıla kanun hül~ümlerine göre yapılaca:thr. 
Daha fazla malumat almak ve rerekli evrakı görme.ı; isteyen· 

ler belediye encümen kıılemine m "rııca t etmelidirler. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve yazıh ne Lvz. 
Sinek ve zımpara glfıdı alınacaktır. Bak: İnhisarlar u. 

MOd. ilanlarına. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yağları v. s. 
• • • 

1 ton maktna yafı alınacaktır. Bak: Müteferrik sütunun· 
da Edirne Askeri SAK. Wi ''18. 

~~----------------~-------------------------------Utelerrik 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Aşağıda cins, 1Diktarları, 't'C kiloları yazıh yağ" ve teferrüatı 

Gtlnti tı 

409 25 

111 38 
26 -

Çanak. Nafıa Mödftrlüğü 
Ga:ıianlep Nafıa Müdirliiğü 

Etlirne Ask. SAK 

Bolu Orman Okulu Direktörlüğü 
Samsun elediyesi 

Edirne Ask. SAK 

Edirne Ask. SAK 

27-1-40 1 1 
8 ·2-40 11 

25-l-40 10 -

26-1-40 15 -
15-2-40 a kndnr 

25-1-40 10 -

25-1-40 IO-
D72 - Gömrük Muh. Gen • Komut. İıt. SAK 9·2·46 15 

92 40 

4400 -

158 17 
303 75 
253 15 

Tophane Levazım SAK 
Devlet Limanları işletme U. Müd. 

Çanak. Jandr. 1 ei Alay SAK 
Akçaova C. Müddeiumuıniliği 
Bolu Orman Okulu Direk. 
Adana Askeri SAK 
. ,, 

29-1-40 
26·1·40 

27-1-40 
25-1 40 
26-1-40 
2-2-40 
2-2-40 

14 .J 
15 -

1807 50 
4:.87 50 

70 32 
75 -
54 01 

J.parta Aıkeri SAK 25-1-40 

lO -
15 -
15 -
10 -
ıo -
il -
11 -
J5 -
11 

Manisa Aıkeri SAK 12·2·40 
Kırhlareli Askeri SAK 9·2 40 
İst. İııtaat Usta Okulu SAK CaA-aloğlu 3·2·40 

,, ,, 

112 50 
., ,, 
,, ,, 

303 75 Samnn Askeri SAK 

Bolu Orman Çevirge Möd. 
12 - Çanıakkale Orman Müd. 

Gaıiaatep Deflerdarlıtı 

7 48 Sa maun Ormıtn Çevirge Mild . 
İst. Defterdarlağl Çakmakçalar Bü· 

yük Yeni ban 

75 - Samsun Vilayeti 

3-2·40 
3-2-40 
32-40 

11 
1 1 
ı 1 

1 ay zarfında 

25. 1-40 14 -
25-1-40 15 -
26 1-40 14 -

1-2-40 14 -
26-1-40 14 -

12-2-40 15 -

Süloğlunda satınafma icomisyonunda 25 1.940 perşembe günü saat 
10 dn ayni günde teslim pazarlıkla sotın alınacaktır. İsteklilerin 
ıözü geçen günde komiıyona satacakları malların nümunelerile be
raber gelmeleri. 

Cinıi Kilosu 
Makine yatı 1000 
Tu:ıı: rubu .. 
Kalay 8 
Nişadır .. 
Pamuk 4 

Gümrük Muhafaza Genel Ko'llutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Deniz va ıtalarile lelye için 107 knlem malzemenin 9.2.940 
euma rünü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılecakhr. 

Tasarlanmış tutarı 12948 lira ve ilk temipah da 972 liradır. 
evsaflı malzeme lı lesi komisyondadır. Alınabilir. 

İstekliler kanuni vesikaları ve ilk teminat mektubları veyn 
vezne makbuzlarını havi kapalı zarflarını o· gün saat tam 14 e ka· 
dar Galata Mumhane caddesi İbrahim Rifat han ikinci kattaki ko· 
miıyona getirmeleri. 

İstanbul L vazım Amirlifi Satınalma Komisyonundan : 

30 bin kilo keçi kılı alaaacakbr. Pazarlıkla ekıiltmeıi 29.1.40 
pazarteai ıaat rürı6 ıaat 14,30 da İstanbul Topha.ede levazım ,. 
mirliği ıahnalmıı komiıyonunda yapılacaktır. Nümuneıi komisyonda 
görülür. İsteklilerin temiutlarile belli ıaatte komisyona gelmeleri. 

• • • 
Düz beyaz aleminyum alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. 

İstanbul ln§aat Usta Okulu Alım Satım Komisyonu 
B ıka lığından : 

Cinsi Miktarı Muhammen Tutarı İlk teminata 
fi ah 

Sade yağı 750 Kg. 1ı5 Kr. 93750 Kr. 7032 Kr. 

Ekmek 
~~__,__,,----~~~~~:------::~---- · 

720~0 Kr. 

ıoono Kg. lO Kr. 

1800 Kr. 40 Kr. 

100000 Kr. 

Beyaz karaman ve· 
ya da hç eti 

7500 Kr. 

5401 Kr. 

Kesme şeker 
Pirinç 
Yeşil mercimek 
Nohud 
K. barbunye 
K . soğan 
Soda 
Zeytinyağı 
Salça 

350 Kg. 
70 :o 
200 l> 

150 l> 

150 l> 

10 o > 

ıon 
300 > 
8U , 

-28,50 
30 
ı;:; 

12 
16 
3,50 
6 

55 
25 

Toz teker 300 Kr. 25,25 
ulgur 200 > 13 

Kırmızı merc. 100 n 12 
K. fas ly 300 > !O 
Patates 10 O > 6 
S buc 500 » 3! 
Sirke 150 > 10 
Zeytin tanesi 200 > 20 
Tua 300 , 6 

Yumurta 3!100 tane 1,50 Limon JOOO tane 3 
Çay 8 kg. 450 Beyaz peynir 250 kg. 25 
Kaşar peyniri 100 > O Kuru bamy 15 > 100 
İrmik 53 ıı Zi Un 350 > 12 
Makarna 350 > !'.! Şehriye 50 :rı 20 
Nit asta 30 » 25 Pirinç unu 30 > 25 
Kuru üzüm 80 » 20 Kuru kayısı 80 .» 50,70 
Kuru erik 8U > 25 Tut. 153 00 Kr. Tem. l 1!50Kr. 

İstanbul İnşaat Usta okulunun mayıs 1940 sonuna kadar ibtiya· 
cı olan miıtlarlarile muhammen fintlara ve ilk le inatlarını yukarıda 
yazılı erznkın 3 şubnt 19.tO cumartesi gii nü saat 11 de Yüksek Mek• 
tebler Muhasebeciliğine teşekkül eden Okulu Komisyenunca ayrı 
ayrı açık eksiltmesi yap'llacaktır. 

İstekliler şartııameyi cuma ve salı günlerinden maada d~vairin 
açık bulunduğu günlerde ayni yere baş vurarak görebilirler. istekli. 
ler Ticaret Odasınıo yeni yıl vesikası ve teminat ornkbuzlarile belli 
gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

Kırklareli Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
Kırklareli Tümen birliklerinin hayvanat ihtiyacı için 900 bin 

kilo arpa kapalı zarf usulıle satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 60750 lira olup ilk teminatı 4287,5 liradır. 
İhalesi 9.2.940 cuma günü saat 15 te Kırklareli Askeri ıatınal

ma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ve evsafını her l,riıa ko· 
misyonda görebilirler. 

Taliplerin 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ve teminat ve 
teklif mektuplörnıı havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat ev· 
veline kadar Kırklareli askeri satmalma komisyonuna vermeleri. 

Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Tümen birlikleri için 2500 kilo sadeyatı pazarlıkla matın all • 

naeakbr. Pazarlığı 25. J.840 perşembe günü aaat 11 de yapılacaktıri. 
İsteklilerin muvakkat teminatlariyle birlikte müracaatları ilin o• 

lunur. 

Manisa Tümen Satınalma Komisyonundan : 

Manisada bulunan birliklerin ihtiyacı için l 205UO kilo kuru fa· 
sulye müteahhidin taahhüdünü ifa edemediiinden şerait ve evaafı 
dahilinde sntın alrnacaktır. 

Kapalı zapf!a ihalesi l:l şubat 940 günü saat 11 dir. M11bam· 
men tutarı 24l00 ve ilk teminat 1807 lira 50 kuruıtur. Şartnameti 
komisyondan alınabilir. İsteklılerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarile 24YO sayılı kanunun 2, .3. maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale günü ihale soat111da11 bir saat evveline kadar teklif 
mektuplannı Manisa tüınen sal111alma komisyonuna vermeleri. 

Çan kknl J 1 iuci Alay Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilo Tutarı Muv· T. ihal ihale Saati Şekl 
Lira. Lira K. tarihi a-unu 

Sade yağ 16000 19-"00 14400 27.t.940 cumartesi 10 kapalı 
Ça6akkale J. birinci alayının 1 · l . 940 t rihinden 31 .8.940 

nihayetine kadar ıhtiyacı bulunan yuk rıda yazılı 1 kale.nı 
erzakın hizasında y zıh günde Çanakkalede J. ikinci tabur 
karargahında le ekkül eden Satına.ima komisyonunda eksilt· 
meıi yapılacaktır. 

Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden : 

Okulumuz için mayıs 1940 gayesine kadar ve 39 kalemden iba
ret olan sebLe, meyva ve saire açık elcsiltmeye konulmuştur. 

Bunl rtn muh mwen bedcl ı 2I08 lira 25 l.uruş olup ilk temi• 
natı 158 lira 17 kum tur. 

İhale günü 26 · J.940 c.:uma günü uat 15 de o'sul dırekUSrllJttd" 
de toplanacak komİiJ onda yapılacaktır. 

Bu ihaleye girmc1' iıtiyenlerin 24;)0 numarala kanuada yaz.ılı 
mezkür evsafı b bı bulunmaları şarttır. 

İlk teminatlar 25 ıkinci kanun 1:14 J akşamına kacl r mektepte• 
alınacak bir tezkere ıle Orman mes'ul mubasipliğinin Ziraat bank•• 
smd l<i hesapl rına yatıralacoktn. (Komisyon p,ıırcı ve saire gibi te
minat almaz). 

:;iartnameyı ve bu alınacak sebze ve meyvanın cins ve mikda
rını havi lis teyi görmek iıııteyenler her guıı okul direktörlüfüne mö
racaat edebilirler. (Şartname parasızdır). 

Akçakoca C. M. Umumiliğinden : 

Akçakoca ceza evi için 1940 mayıs gayesine kadar aarf edil•
cek ekmetin beher kilosu I0.1.940 tarihinden itibaren oa bet ıi11 
müddetle açık eksiltmei'c va:ı edilmiıtir. 

Ekmeğin muhammen klymeti 200 lira ve nıuvalckat temieat a~
çası bu miktar ü-ı.erinden yüzde yedi buıuktur. 

ihale 25. 1.940 tarihine müsadif perfembe iiinü saat 15 de Ak
çakoca C. Müddeiumumiliti dairesinde icra olunacaktır. 

Şartnameyi görmek isteyenler her ıün Akçakoca C. Miidd•İ 
umumilitine müracaat edebilirler. 



24 ikıaclk!nun 1940 

MÜZAYEDELER -- - Bolu Orman Çevirge Müdürlüğilnden 
Beher M3 veya kentalinin 

muh. be. muk. te. Miktar . 

N~ M D3 ken. Adet Cinsi ve oevi L. K. L. K. Bulunduğu yerler 

2 
6 kayın sandalyesi O 12 O 05 Pata l<öyünde 

3 
4 151 24 köknar ağacı 4 1 25 Sığırkuyruğu » 

A l 930 80 » tahtası 17 2 46 Çepni 
" (2 2.58 8 .» dört köie 12 2 03) 

( 3 066 13 çam ağaç 8 1 84) Çölmekciler » 
S ( 1 643 89 > dört köşe 13 1 60) 

6 
1 680 50 > tahtası 19 2 40 Ulumescit 

7 840 58 göknar tahtası 18 1 14 Sandallar 

8 
1 364 22 « ağacı 4 20 43 Yozgat 

> 

9 
1 376 5 l\ tomruğu 4 50 47 Güney felekettin 

(2 435 14 c ağacı 4 73) 

1 , , ( 2 860 5 çam ağacı 5 30 14) Sazak yuva » 
9 3jJ 19 o: • 5 30 8 72 Sığır kuyru u .ıı 

12 
I~ 

14 

5 göknar odunu O 20 08 Ha:ıa bey » 
i 7 3 15 çam ağa ı 1 1 99 Demirciler > 

12 697 29 < c 8 7 62 Gölmekçiler , 

ıs ( 3 

16 ( 4 
( 1 

17 ( 
3 

18 ~ 3 

ıa ( 
2o 
21 

723 1 göknar tomruğu 8 « Çat~k umettin » 
150 97 çam tahtası 17 4 02) > » > 
311 144 göknar :ıı 16 5 18) > » » 
iOO 65 çam » 20 34) Paf& > 
ı53 11 köknar " 18 l 95) 
604 15 çam atacı 8 2 16 Belkarağaç 
981 109 göknar tahtası 18 5 37) 
278 2 çam ağaçı 10 21) Paşa 
196 2 göknar atacı 8 12) 
iOS 1 çnm » 8 19 Dadana , 
491 64 » tahtası 18 02 > » 

598 26 .» )) 18 81 l> .» 

046 2 :o » 20 07) Göven 
134 4 gölmar taJıtası 18 18) 
304 12 » atacı 6 14 Taşcılar , 
916 66 > .ıı 6 41 Kayışlar 

3 987 15 ::ıı > 7 2 10 Pelitcik 
226 1 » tomru~u 7 12 Çatakzameltin » 

~ ( 1 494 2 çam » 6 80) Çatak 
(2 802 3 köknar ::ıı 7 i 2i) 

> 

'-ıı Yı.ıkarıda cins ve mikdarları yazılı mazbut mallar 2490 sayılı 
._.t•n hükümleri daireııinde 26.1.940 tarihine r.astlıyan cuma i"ÜnÜ 

14 de Bolu hükümet binasındaki Orman ldare&inde ayn ayrı 
(Devamı 4 üncü aayf ada) 

"-------.-
lstanbul Jandarma Satmalma Komtsyonundan : 

liı.ı l - İıtaobul Vilayeti Jandarma alayı emriodeki Jaudar•a Ta. 
(ı~buranun 940 senesi Eylül 1•1 .. iae kadar ibtiyuı olan 
it td' : 149000) kilo ekmek kapalı zarf ekıiltmHile müteahhide ilııa
'qt ıltcck ve eksiltmesi ıu. U.)40 larilaine raıtla7aa pazartesi ıta\i 
tı b•Qn betle Taksim - Ayazpaşada Jandarma Mıntaka Komutuh-

~rıaıı ipndeki Komisyonumuzda yapılacaktır. 
nt - Halihazırdaki lstanbul Belediye rayiciae ve azami mıktara 
)~ t t•hınin bedeli on dört bin dokuz yüz lira ve ilk teminatı bin 

~il Jedi lıra elli kuruştur. 
~ll•b· :- Şart kaiıdı her gün Komisyonda ~örülebilir ve paraııı. a-

•lır. 

~•i 4 - İsleklılerin İstanbul Levazım Amirliiı Mubaaebecili2i veı.• 
'-b"rıt Jatıraceakları ilk teminat makbuzu veya banka kefalet uıek· 
~~ ~e •art kagıdında yazılı diier belıeleri de havi e»larak teklif 
'4 b tını ekıiltme ı;ıaatinden bir saat ev\·eline kadar Komisyonumuz-
~ aları. (385) 3-4 

lek~ik Okulu Satınalmı Komisyonu liaşkanlığından: 
~,ü.ıld~ı.da bulunan okulumuz. elektrikle işler 1634 lira tahmin 
~.ı 9' :tıl ve saat tesisatı tarlnamesine iÖre ihalHi 7apılmak ü:ıere 
~ ~O t rilıine rastlayan Pazartesi a-ünü G müpuyunda Yüksek 
~,:ıtlliı 1 •ktebi f\(uhaaebe1inde toplanacak ol n Satınalma Komi
~t"t \llbuz.da açı ekıiltmeye konulmuwtur. İlk l•minat 122 lir 55 
>'-~tı.ır. lıtoklılerin 2490 uyılı kanunla ıartnamede y :ı.ılı beli leri 
~, llltl~ bulundurmak ıuretile \'e teminatlarile birlikte eksiltme 
'~ il Gunıütıuyunda ve ~artnameyi iÖrmek ve ilk teminatı yatır· 
'tttt' lere de ekıiltmeden bir ıün evveline kadar Okulu uza gel-

ı. 
(304) 3-4 

:~tt ~~banıınen bedeli 2082 lira .. olan kömür V&J'Onları için 30 
~!~~ht:aı~ y:ta~ ile konik kovanı, ara rondelaıı, dip r~ndelaaı Bu-
11 "tp . iOY eaı ve kapata ve keçe rondela ıibi 28 parçadan mi
\ O'~) ışbu yatakların teferrüatı 29.1.1940 pazartesi günü saat 
t'fıtıdon buçukta Haydarpafada Gar binası dahilindeki Keruiıy•n 
' nlı ~rı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

1tı t 1fc girmek isteyenlerin 156 lira 15 kurutluk muvakkat te· 
1c:~ kanuı un tayin t>tliği \'esaikle birlikte eksiltme günü saa

~ l!ı.ı • ar l<omi"'yona ıı üracrıafl rı lizmıdır. 
it, ışe ait ş::ırlnameler Komisyondan paras11. olerak dagıhlmıık. 

(327) 4-4 

14 lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
--~'• iiıtiyaeı için 1000 kilo kendir kıtık alımı açık ekıiltmeye 
~İ1aatı1tı.ır. Eluilitme 7.2.940 çarfamba ıaat 1-',30 da 8. poıtaba· 

~ S•t ıı birinci katta P. T. T. Müdürlük odasında toplanacak A-
ını Ko • l ~ı.ılı nuıyonunda yapı acaktır · 

l'1tli •nı~eo bedeli 700 lira muvakkat teıniııat 52,5 liradır. 
ttın·Plcrın fenni ve eksiltme tartnAmclerioi (Örmek ve muvak· 

~IGlt i~atlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkür mii
•ttt ~ri kalem levazım kısmına, eksiltme gün •e aaaliade de 
b eaı içiıa l b . . \1,·ı b• ınu e er tıcaret odası veaıkası ve muvakkat teminat 

1 
• ırlikte Komiayona milracaatları. (~09) 2-4 

Mlaakw Ga 1 · 

1 tanbul P. T. T. üdünlUgUnden : 
17.1.940 çarşamba saat 15 de B. postahaoe \ıiauı birimci katta 

P. T. T. müdürlüğil odasınia toplanacak Alım Satım koraiıyenu c 
kapalı xarf usulile eksiltmes: yapılHağı ilan edılmiş olan 100 ndet 
çift hurç, 50 adet büyük 50 ndet orta, 50 adet küçü boy müvezzi 
çantası için muayyen saate kadar ber hangi talip mektubu keıııis· 

yon başkanlığına tevdi edilmediğinden bu baptaki alıaı t 1i kanunun 
tarifine uygun olaral. bir ay zarfında pazarlıta çıkarılmıştır. 

Pazarlık 7.2.940 çarşamba saat (15 15 de) yapılacaktır. 
Hepsinin muhammen bedeli 65 )0 lira, muvakkat teminat 487 

lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin tipe esu mübürhi numuneleri ve alıma esas feonl 

ve silt De şartnam lerici görmek ve muvakknt te!Dİııatları yatır· 
mak üzere çalışwa günlerinde mezkur müdürlük idari kalem leu
z.ım kıımma ek iltme gün ve ıaatind de 93:) 11enui için muteber 
ticaret odası vesikaıı, cıuvakk t teminat makbuu ile birlikte Ko· 
miıyona miiraca tları. (541) 2-4 

Orman Fal<ültesi Alım Salim Komisyonu Başkanlıgmdan: 
Cinai Miktarı Muh. fi. M. tutarı 

lbise 91 takım ı1 Li. 2457 Li. 
Muvakkat teminatı : l~ liradır. __ _,,~~~~~----_._~~ 

Tatbikat ayakkalıu 
İskarpin 

59 çift 

91 " 
850 Ku. 
625 n 

Muvakkat teminatı : 81 liradır. 

501 Li 50 Ku. 
568 n 15 ,, 

1070 ,, 25 ,, 

Büyükdere Babçeköyde bulunan Orman Fakülteıi tale\»Hi 
için yukarıda mikdarları yazılı elbise ve ayakkabıları (2) tartoame 
ile eksiltmeye çıkarılmışlardır. 

2 - Eksiltme Maliye Vekaleti Beyoğlu Liseler Muhaaebeciliti 
dairesinde 26.1. 1940 Cuma günü saat (13) de toplanacak olan Fa· 
külte Alım Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 -Eksiltmeye girhilmek içiıı yukarıda her iki kısmın altlarında 7a:ııılı 
muvakkat teminat karşılıklarının mezkür muhasiplik vezaHiae ya
tırılc!ıklarına dair makbu:ı ibraz etmek ve yeni yıl Tiuret Odası 

kayd vesikası ile .ı?.&90 sayılı kanunda yazılı eV1afları Jııai• elmalı 

elzemdır. 
4 - Şartnameleri ve kuma, nüaıunelerioi rörmek Ye 7apıla

cak elbise ve ayakkabılarının tarzı imal ve ev.aflarını ij'ren· 
mek iıteyenler tat~I günleri hariç her a-üıı Bi7ikder• Bah1ell.ö7 
Orman Fakülte&i idare Müdürlüiüne müracaatları. (212) •-• 

İstanbul Gümrükleri BışmUdürlüğünden : 
lstanbuldaki Gimrük Lnııaım Tetkik Memarlutunıia mHcat 

855 kalem 259 lira 95 kurut m•ham111en kiymetiadeki laurda de•İr· 
ba:; etyil 12.2.Sı)40 Pazartui ,.iııü saat IO da 2490 1a7ılı kan•• 
hükumleri dairesinde açık eksiltme ıaretile 1&tılacatıudau iatekliler 
mahallınde eşyaları görerek ıöı.ü a-eıeo gln 'H 1&atte X 7,5 pey 
akçalarile bırlikte .6ataıüdürlik ltinuıadaki Kemiı7eaa ı•lmeleri 

lin olunur. (161) 

Galatasaray Lisesi A11ttmma ve Eksiltme Komisyonu 
Reisliginden : 

Galatasaray Lisesinin eski kalorifer kannlarıodan ve ıu ıiepe

larından kalma muhtelif ıekilde birikmii olan 17800 kile mevcat 
hurda demirleri.n beher kilosu 4 kuruştan 712 lira tahmia lteclelle 
26. l .1940 cuma günü saat 15 de açık arttırınası yapılacaktır. 

ilk teminata aJ lira 5U kuruştur. 
Arttırma Beyoğlu İstiklal caddesi No. 349 dn Lis l r M.uhase

becilığinde t.o,ı)lunao mektt:p Komisyonuıı.:a yapılacaktır. 
Arttırmayu i tırak edece ler temın t y tırmak, şartname v 

mevcut hurda demırlcrı gormek içuı Ueyo&"luuda Galatasaray Liıcsi 
dareıine müracaatları. ll9b) 4-4 

Orman Fa ültesi Alım atım Kcunisyonu 
i:Saşkanhğmdan : 

tSoher .l onun 
Cinıi ~ıkdarı Muhammen Hyatı Mubam. tutarı -- --

KarabuK ko u oO Ton Maa nakliye ıt1 Li, 25 K. 234U Lira 
Muvakkat teminatı J7ö Liradır. 
ihale : 26. l.1~0 euma ıaat 14 .le 

-
1 - Bıiyakd•re .liubıek'?yde bulunan Ormaa FakültHi içia yu-

karı.ta mıkdarı yaıı.ılı Karabak koku bir prtaame ile ekıiltmeye 
çıkarılma,tır. 

2 Ekıiltıa• Maliye V ekileti .8eyeılu LiHler MubaseaHiliti 
Dairesinde 26.1.940 cuma a-ünü nal 14 te leplanaeak elan Fakülte 
Alım Satım Ke uıyonu huzurunda y ııılacaktır, 

d - Eksiltıaey4'! ırirebılwcli ıçıa yuKarıııla yuılı w•nkkat te
minat narşılı;ıuıu we:.r.kur ıubaı;ıplik V e.&11eaia• yatırıltlı)ıaa tlair 
makbuz. ıbra:ı: tmek •• yeni yıl Ticaret O&aıı YHİkaıile ~ t u
yılı Kanunda yaıulı evaaflnrı hai:ı ol•ak el:&e•ııiir. 

4 - Şıırbıameyi j'Örwek eV1af n tHliıa tartlarıaı öire•m•k 
iıteyealer tatil a-unieri haraç her fÔD :&iTiktiere -ialaıeköy&Or•aa 
Fakültesi İdare l\1iidiırlij'üne müracaatları. (330) 3 -4; ı 

Cinıi Miktarı 

Metil alkol 1750 kg· 
Aıit ıülfürü 12500 > 

Saati 

15,30 
16 

1 Şartnameleri mucibince yukarıdı yazılı 2 kalem eua pa 
zarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 26.1.940 cumaCpnülKabataşda Len•ım H Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden paruıa alıHbi· 
lccıeti ıibi Asit Sülfürü tüpleri de idare tarafından ••rileHktir. 

lV - İsteklilerin pazarlık i§İn tayin edilen rüa n ıaatlerde 
% 7,5 güvenme pnralarile birlikte mezkur Koaıiıyona gelmeleri. 

(183) 4-4 

3 

Malıam. ~e. • 81,i tem. Eluiltme 
Ciaıt Miktarı lira kr. lira kr. tekli .saati 

Sinek .kla-ıdı 200.000 adet :11 157 SO •tık eksil e 
il. 14 

Zıvana » ., t, 11 20 }> rlık 
8. 15 

Dii:ı. beyaz Alominy• 300 kı. sif i~l 75 26 J 

1 - Şarta me ve uu unHi mucibi ce diz 
ve zı\-..tııa kağıdı ilo miktarı y11karda yasılı sinek 
giderilen usullerle utın alıDacaldır. 

eyoır. alemiuyu• 
kltuiı biaal&rıDda 

11 - Mahammen b delleri, m11Vakkat te rı, eluilt o fÜD 

\ e aaatleri hizalarıada 7aıulıdır. 
m - Eksiltme Kabataıta LeYasJ 

Alım Kemiıyonanda yapıJaeaktır. 

ve Maaa7a t Şa .. Miadeki 

iV - Sinek kljıdı ekailtmeıioe rir•eekler umuueleriaia ihale 
a-iafintlea 3 pn nveline kadar iclarHe kabul ettirmeleri llıumiır. 

V - Ale inyum sıvana klj'ıdı tartaaıae ve aum11a•leri l:ıer 

rt• ıözü ıeçen , ... eden paraaız alıoabileeeti iibi iıteklileria ek· 
ıiltme içia tayin oluaan rin ve saatlerde Y. 1,5 glveame p rala· 
rile birlikte mezktr Komiayona ıelmelerl. (546) 1-.f 

* • "' 
ı:ıum.e 

Ciaıi Mikdarı 

Mub. bed. Y. 7,5 temin. 
lira kr. lira kr. ıekli f\İDÜ saati 

Yaaııa aCSatlGr· 9 kalem llg 62 48 - açık ekı. 31.1. J 15,30 
•• leva:ı.ımı 

Dikiıtria kola 5000 kı. - pazarlık 5.2.940 14 
Kauia kola 501() • > :» 15 

1 - Şartname ve yaaıı• töadirme Levaumı •ifredat liateıi 

mucibi ... yakarıda yu:ılı 3 kal•· •ff& bi:ı.alarıntla röıteril.. • •• n 
lerle ekıiltı:aeye konmutlur. 

il - Yanl'ın ıöadürme Len•••• m .. ham•en bedeli, m•nkkat 
temiaalı, ekıiltme ıi1n ve saatleri laizalarıada ıCSıterilıalttir. 

lll - akıiltme ve pazarlık hizalarında ya .. ılı pnlerde Kaltatas
cla Luaaı• ve Muba7aat Şaltuindeki Alım Komiıyeaaada yapıla
eatltır. 

iV - Şartaa•eler iter fln ıöd l'eıea Ş•aeiea paraıız alıaa· 
~ilir. 

V - İıtelı:lilerin paaarlılıı İfİ• 
Y. 1,5 ılname paralarile bulikte 

tayia etlile11 rl• H ıaatlertle 

mezkur Kemiıyeaa ı•lmeleri. 
(J93) 3-4 

• • * 
Maham. be. Y.7,5 t•m. Elrıiltme 

Ciaıi Miktarı lira kr. lira kr. ıekli saati 

Saatrifuj tal•mba 4 adet 1400 00 105 00 aıık ekı. 1",30 
Ampul mubtelif m .. mluk 1152 > 780 40 58 53 :ıı :ıı 15 

~ » > 6l50 .> 3582 00 ~ 85 :ıı > 16 
1 - Şartname, ampul mifreıiat listesi n ıanbifuj tulumba 

rHmi mueil.iaH yukarıda •iktarı yaaılı n3" kalem malze•e açık 
eluilt•eye koamutl•r. 

il - Mabammea bedelleri, •uvakkat teminatları, eksiltme şekli 
•• 1&atleri Jııiaalarıada yazılıdır. 

ili - Ekıiltme 2.2.940 c.ma ginü Kabataşda Levazım ve M .. -
lnyaat Ş•Desinıieki Alım Kemiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her J'Ün ıözü ıeçen Şubeden alınal.ileceti 
filti tulu111~a resmi de ıörülebilir. 

V - isteklılerin eksiltme için tayin edilen gia ve aaatlerde 
'ıo 7,5 giveomc paralariylo birlikte mer.kur Komisyona gelmeleri. 

• •• 
(§06) 2-4 

Cinsi Miktarı Par.arlık gün S atı 

Multtelif bırd vat levazımı 114 kalen 2 . 40 14 
htelif pirin~ ve bakır lovaınmı 14 > M 15 

Muhtelif Dizel akıam lovaır.ımı 3S > > 16 
, Hıriant > 47 30. 1 .940 14 

Demir levazımı 18 > .» > 15 
DekoYil .1 27 > » > 15,30 
Boru > 9 > > , 16 

' - Şartame -resim, cnaf ve mifr dat lisesi ::ııucibinee yukarı· 
tla eiH ve miktarı yazılı (7) kalem malzeme pazarlıkla .atın alın -
eaktır. 

il - Pazarlık hizalarında yazılı srin ve saatler.le Kab taıda 
Lenr.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılac.ıktır 

ll1 - Şartname ve müfredat listeleri her gün ıözi ıeçea Şu

beden parasız alınabilir. 
iV - iıteklilerin pazarlık için tayin edil•n ıtin ve saatlerde 

0, 0 T,5 iÜveame parasilc birlikte mezkur Kemiıyena ie!melcri. 
(31} J-4 

• • • 
Cinıi Miktarı Ekıiltme teldi .saati 

----
Toz paket kolaaı 52.000 kır. pazarlık 
Beyaz çul 150.000 metre » 
Kalibre çeliK"i 434. 15 kg. .> ) 

Karbon .:o 2335 - .» > ) 
Krom Speıiyal 1024 - , > ) 

14 
15 

1 - Şartname, nümune ve çelik ebat liıtesi mucibince yukarı
da cina ve mikdarı ya711ı (5) kalem malzeme pazarlıkla .ııatın alınn· 
cııktır. 

il - Purnrlık l 2 :.140 perşembe gunü K1tbot şda Levazım ve 

Y ıl caldır 

gün sözü ieçen şubeden 
Mubayaat Ş•ıbt'!)indeki Alın K•> isyonuncl 

ili - Şnrtnnme ve kola nüwunl"sİ her 
parası& alınabilir. 

iV - İsteklilerin par.arlık için layia edilen pn ve 1aatlerde 
Y. 7,5 rlnam• paralaril• birlikte mu.kur Komiıyona relmeleri. 

(28-4) J-4 
••• 

ı - Nü•uaeıi ••cibiue 450 aiet bet tife suvalı pazarlıkla 
.. tılacaktır. 

il - Paaarlık 6.Il.940 salı ıüaü ıaat 14 te Kaaataıta Levazım 
ye Mabayaal Şubesiadeki Alı.m Satıı komisyonunda yapılaeaktır. 

ili - ~ümune her gln ıiai reçen tubede rörilel.ilir. 
iV - lıteklileria pa:ıarlık i~in tayin eclilco gün ve 1aatte o 0 15 

miktarındaki temiaat paraları ile birlikte mezkur Komiıyona gel· 

meleri. (534) 2-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

M-;;d-; Prix C~t~~---Li~ d'adjudicaÜon et du 
Objet de t'adjudication d'adjudicat. estimatif provisoire Cahier des Cbarges Jours Heun s 

Adjudic~tions au Rabai~ 
. 

Constructions-Reparations-Tr v. Publics-Material da Censtruction-Cartographie 

F ourniture pierres brutes s route Çanakkale- Publique 5456 58 409 25 Dir. Trav. Pub. Çanakkale 27-1-4'~ 11 

Balya: 44136,250 m3 
Constr. bat. meteorologique a lshıhiyc (nj) Gre iı gre 

• 
Dır. Trnv. Pub. Gaziantep 8-2-40 11 

Produits Chimiques et Pharma~tiqu2s-lnstrumen~ Sanit~!_r_.!s-Fourniture pour Hopitaux 

Acide chlorydrique: 4 k. Gre a gre • 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Eııcarpins: 135 paires·bott;nes: 135 pnires Publique 
Habits: 19 compl. (nj) ,, 

Combustible - Carburant-Huiles 

Huile pr. machine: 1 t. 

Divers 

Etsin: 8 lc.-coton: 4 k.·sel amo,,iac: 4 k. 
Materiel pr. moyens de trar.spvrt marit. et 

atelier: 107 p. 
Crins de chevrc: 30 t. 
Poix: 28 t. 

Provisl ons 

Pain 
Lcgumes et fruits ete. 
Poireau: 90 t. 
Cboux: 67 ,5 t. 
Beurrc: 16 t. 
Beurre: l,5 t. 
Haricots secs: 120,5 t. (aj) 
Ori'e: 900 t · 
Riz: 15 t. (aj) 
B urre: 750 k. 

Pain: 10 t. 
Viande de mouton karaman ou dağlıç: 1,8 t. 
Sucre cnrre: 350 k.-sucre: 300 k .-riz: 700 k.-

ble conoasse: 200 k.-lentilles vertcs: 200 
k.-id. rouges: 100 k.-pois·chicbe: 150 k.· 
baricots &ecı: 450 k.- pomme de terre: 1 
t.-oignons: 1 t.-ııavon: 500 k.·soude: 200 
k .·vinaigre: 150 k.·huile d'olivcs: 300 k. 
olives: 200 k.·sauce: 80 k.-scl: 300 k • • 
oeufs: 3000 p.·citrons: 3000 p.·the: 8 it. 
fromage blanc et kacher: 350 k.-farine: 
350 k.-macaroniı: 350 k. et autreı pro· 
viıions 

Adjudications a la surenchere 
Div. Bois ce constr. 
.8oiı de ebene: 2353 quint. 
Fer camelotc: 17,8 t. 
Peaux et boyaux 

Gre a gre 

Gre a gre 
Pli cach 

Gre a gre 
Publique 

Publique 
,, 
,, 
,, 

Pli cnch 
Gre n gre 

Pli cnch 

" 
Gre iı g-re 
Publique 

,, 
,, 

Publiquc 
,, 

Publiquc 

Decombres d mainon a Emirgan Publique 
::ıı boutique s route Bebek ·Rumelihisar ,, 
::ıı de 9 batisses a Eminönü 

Automobile de service 
Moteur marque Anglaise et Allemımde: 2 p. 

machine pr. ıemoulc: 1 p.·id. pr. ble: 1 
p.-crible pr. farine: 1 p..trieur: 1 p.-ln-
veuse: 1 p.-valse: 3 p.-meule et etabli: 4 p. 

ois melange: 997 quint. 
Tricoteuse, macbine a coudre, blouse en ini· 

ne, fer a repasser a I' electr. coffre·fort ete. 
Automobile marque Cbevrolet 

,, 
Gre a gre 
Publique 

> 

,, 

,, 

(3 üncü sayfadan devam) 

1435 
346 76 

12948 -

1232 -

200 -
2W8 25 
40 o -
3375 -

19210 -

24100 -
60750 -
4050 -
937 50 

1000 -
720 -

1536 -

le k. O 04 

2500 -
900 -

2085 -
225 

ihaleleri yapılmak üzere ve açık arttırma usulile 15 gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin arltırme tartlarına anlamak üze
re Bolu Orman Çevirge Müdürlüiüne \'e ihale günü arttırmaya işti
rak edebilmek içiu de muvakkat teminat akçasını ve ticaret odası 
vesikasını hamilen Orman ıatış komisyonuna müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Çan kkalo Orman Müdürlüğünden : 
Çanakkale vilAyetinia Bayramıç kazasına bağla güvemcik kö)'Ü 

Com. Ach. Milit. Edirne 25·1·40 ıo -

111 38 Dir. Ecole Forets Bolu 
26 - Municipalite Samsun 

26-1 ·40 15 -
Jusqu'au 15·2·40 

972 -

92 40 

158 17 
303 75 
253 15 

4400 -

1807 50 
4287 50 
303 75 
70 32 

75 -
54 01 

112 50 

12 -
53 50 

187 50 
67 50 

156 38 
17 

7 48 

6om. Acb. Milit. Edirne 25-1-40 10 -

Com. Ach. Milit. Edirne 25-1-40 10 -
C. A. Comm. Cen. Surv. Douan. lst. 9-2-40 15 -

Com. Ach. Int. Tophane 
Dir. Gen. Expl. Ports Etat 

Procureur Gen. Akçaova 
Dir. Ecole F orcts Bolu 
Com. Ach. Milit. Adana 

)) 

,, 
., 
,, 
> 

" 

> 

ter Bat. Gendr. Çanakkale 
Milit. Isparta 

" 
> 

Manisa 
Kırklareli 

> Samsun 
Ecole Contre·mailre de 
a Catalotlu 

,, 
Constr. 

n ,, 
,, n 
,, ,, 

Dir. f,Hets Bolu 
,, l> Çanakkale 

Com. Ach· Lycee Galatasaray 
Ligue Avintion T. Suc. Trabzon 
Com. Perm. Municip. lstanbul 

,, ,, 
n ., 

Vilayet Tekirda!ı" 
Defterdarat Gaziantep 

29-1-40 14 30 
26-t-40 ıs -

25-1-40 
26-1 40 

2-2-40 
2-2-40 

27-1-40 
25-1-40 
12-2-40 
9-2-40 

15 -
ıs -
10 -
10 -
10 -
11 
11 -
15 -

Dans 1 mois 
3·2-40 11 

3-2-40 11 
3-2-40 11 
3-2-40 11 

26-1-40 14 -
25-1-40 15 -
26-1-40 15 -

25-1-40 14 -
25-1-40 14 -
25-1-40 14 

6-2-40 15 
26-1-40 14 

Dir. Forets Samsun 1-2-40 
Defterdarat Istanbul Çakmakcılar, Büyük 26-1-40 

Yenihan 

14 -
14 -

75 - Vilayet Samsun 12-2-40 15 -

1 civar1ndıı karataş baltalık devlet ormanından 1 No. bölmecik tabam-

1 
mülü olan 2353 kental meşe odunu 9 1.940 itibaren oubeş gün tüd· 
detle açık arttırmaya konmuttur. 

Arttırma 25 1 940 tarihine rastlayan perşembe giloü saat 15 de 
Bayramı~ orman itlaresinde yapılacaktır. 

100 kiloıa bir kental meie odununun beher kentalinin mulaam· 
men bedeli 7 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 12 lira 85 kuru,tur. 
Şnrtname ve mukavelename projelerini ıörmek isteyenler bu 

müddet içinde Çanakkale orman çevirge müdfirlüğüne ve Bayramıç 
orman idaresine müracaat etmeleri il.lo olunur. 

M r mento d es Fournisseurs 
ı 

1 Cem . Ach. Mi,91.stere DCfeıuıe Natio· Com. Ach. Gorps Armee Eskite~ 

LF.S ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 25.1 

nala 1 Conatr. hain [No 1296) 

1 
Gaze [No 1266) ı D ır. Vakoufs fı;t11 Lul: 
Contr. mn;ıonnctta [No 1293) Hnh ts [No 1296] 

1 

Coı:.ıtr. mouııtiquaires en fil metallique n Faculte Droıt Ankara : 
l'hôp. Cebeci [No 1295] Hah ta et pa etots [ o 1297] 

• Mini•tere de l' Agr icult ure: Dir. Princı µale Douanes İatınb11 

Machine a ecrire poıtativc [No 1281] l nstıumenta de chimie (No 129i) 
Com.Ach. Rcgiment lnfanterie Amasyaı Eco1e Sciences Politiquea: 

Farioe [No 12831 Etoffc pour coııtumea [No 1297] 
Direction Gen P. T T. Ankara: Administrntion de Loto:rie No.ı" 

Mani anese [No 1284) Compoateur (No 1298) 
Com . Ach. Command. Gen. Surveil. O ircction Trav. Pub. İçel ı 

Douan lııtanbul: lnstal. paratonnerre [No 1301) 
Harnais [No 1292) Cor.:ı . Ah Place Forte Çanalık• 

Cheminıı de fer da l'Etat: Lanterne de matelot et instruııı• 
Amiante en plaquc , bourre et manganeıell musique [No 1302] 
(No 1292] Municipalıtc Kırklareli ı 
Acida chlorhydrique [No 1292] Huila pour machine (No 1302] 
Goupillea (No 12941 Direction Surete Isparta : 

Com. Ach. Commandement Mılitaire lst: Repor batiS1e Surete [No 1302] 
Haricota sec• (No 1292] lntendance Militaire fopbane 1 

Pompe pour extinctioıı d'incendie [No 1294] Chaaıbre a nir et pneux [No tSO~J 
Boiı de constructıon (No 1294] Toile fine (No 1302) 
Rcpar. inıtal. clectrique [No 1294] Scrge [No 1303) 
Repar. ecole artı ler'.a de Metriıı (No 1303] Com Ach. Mil"taire Edirne ı 

Municipalite lstanbuh Conıtr. ctable [No 1302) 
Lcıumes [No 1294] lnatitut jeunes ı:'illes Selçuk 1 

lmpıeuion brocburu [No 12941 Antbracite turc [No 1303) 
Mcdicamenhı et articleıı Hnitainıı [No 1294] Reclcur Universitc Jstaııbal ı 
Decombrea biitiase [No 1295] ~ Habitı [No 1304] 
Habitı touloum [No 1298] Dir Gen. Office CCrealıııı ı 

Prcıideıuıe Ligue Sportive İzmit: Socs [No 1305) 
Constr. mur [No 1294] Com. Ach. Militaire Sclimiye: 

S.A.T. d'Electricite de Kayseri: Voiture de monture avec attel•I' 
Gronpe alternateur avec acces. [No 1295] [No 1305] 

Oirection Gincrale MPnopoles• Municipalitc Samsun : 
Canavaa [No 1295] Repnr. echelle (No 1305] 
B11nde1 pour paquetı, bnl11nce1 at bnnde· Com. Ac.h Mil. Viı.e : 
rolle• [No 1295) Viande de boeuf [No 1306) 

Com. Acb. Mllita ıre 1 parta : 
Ma1:aronis, sncre, oıgnon• et lentille• 
[No 1295] 
Paillc [No 1295] 

PrCfecturc Port latanbul: 
Conıtr. moteurboat [No 1296) 

NOTES ı Lea Numcros entre 
1 theses 11ont ceux da notre joufll 

lequel l'avıs o poru . 
( • ) Lea affaires suiviea d'u11'ıi 

risqae 118 rapporlenl a de1 v•11 

adjudicatioa ıi in aurenchere. 

İetanbul Defterdarlığından : 
Aded 

1 
1 
1 
1 

25 
5 
1 

1 
1 
1 

Cinsi 
Trikotaj örme makinesi çözmesile bereber 

.ıı dikit makinesi yuvarlak 
> dikiş makinesi Singer 
ı. makinesi düz Singer 

Büyük mnsa adi tahtadan 
Yakalık Örme band yumak 
Yün kazak 
Demir kasa küçük 
Elektrik ütüsü 
Makine y ğı açık teneke içinde 
K~mür ütüsü 

39 
Mercan Maliye Şııbesiııe olan borcundan dolayı haciz ,ıı~ 

nan yukarıda e vsaf ve miktarı y zıh 39 kalem kull nılaııŞ e 
ve eşyanın bulundu,r.u Çakmakçılar Büyük Yeni handa ' 
numaralı odada tahsili emval kanununa tevfıkan 26. 1.!.140 1 
sa t 14 te satı yapılacağından talihlerin ayni mahalde bulLI 
heyetine müracaatleri. 

Gaziantep Defterdarlığından : 

Abdürrahim Güngör ve ortaklarının buğd yı koru018 ~' 
mele vergisindea dolayı tahsili enval kanunu hükümleriıtC: 
tahıilat komisyonu kararile haciz edilen aşağıda yazılı aljt 
vat fabrika b'naaı dahilinde satılacağından satışa ittirak e.t t 

yenlerin 26.1.940 cuma günü saat 14 de defterdarlık tah511' 
yonuna mürac atları ilan olunur. 

Cinsi Adedi 
İngiliz restm motorü 1 
İrmik waki aeıi l 
Un ele~i 4 
Tir yol 1 
Vals 3 
Değirmen tezrahı 2 

Cinsi 
Alman viktorya 
Buğday makinesi 
Allef makinesi 
Yıkama makinesi 
Değirmen taşı 

a • • 

Hurda den1irb ş eıya satılacaktır. 
rükleri aımürlük ilanlarına. 

----~------------------------------------------------------~ İmtiyaz Sahibi ve Yazı İoleri Direktörü: lsuıad 
Basıldığı yer: Akın Basımevi İstanbul 


